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LEVANTAMENTOS
Identificação
Empresa
Município de Içara
Endereço
PC Castelo Branco , 120
Cep
Cidade
88820-000
Içara
CNAE
Grau de Risco
8411-6/00
1

Complemento

CNPJ
82.916.800/0001-11
UF
SC

Bairro
Centro
Descrição CNAE
Administração pública em geral

Unidade: Município de Içara
Setor: Fundação municipal de esportes
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco, iluminação natural e artificial por meio de
lâmpadas fluorescentes, ventilação natural, pé direito de aproximadamente 3,5 metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Agente de serviços gerais

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conservar a limpeza por meio de varrições, lavar vidros; limpar ambientes internos; seguir as rotinas preestabelecidas para
atendimento as necessidades dos setores de sua repartição.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de serviços gerais
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Nº de Funcionários
Cargo: Assessor especial de departamento

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável pela Diretoria da Fundação Municipal de Esportes e pela coordenação e planejamento das atividades, jogos e
competições.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor especial de departamento
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Coord. Dep. De finanças

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Executar trabalhos administrativos, licitações, projetos da área esportiva e alugueis quando necessários.
Especificação dos Riscos - Cargo: Coord. Dep. De finanças
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Coord. Serv. Gerais e patrimônio

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realiza atividades esportivas como técnico de futsal, desenvolve os alunos, treinando, capacitando e participando de
competições.
Especificação dos Riscos - Cargo: Coord. Serv. Gerais e patrimônio
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Coordenador de departamento pessoal -

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Executar serviços na área administrativa, e responsável pela organização de jogos como bocha, canastra e projetos sociais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Coordenador de departamento pessoal Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Coordenador de projetos especiais

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar, planejar, administrar e acompanhar os núcleos, seu desenvolvimento e desempenho, ajudando, orientando no que
for necessário.
Especificação dos Riscos - Cargo: Coordenador de projetos especiais
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Motorista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Dirigir veículos conforme normas e procedimentos técnicos de segurança; transportar alunos por rotas definidas; verificar
documentação de veículos e encaminhá-los para manutenção sempre que necessário.
Especificação dos Riscos - Cargo: Motorista
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

80,00 dBA

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Ônibus escolar

79

300

0

Fonte Geradora

Ônibus escolar
Nº de Funcionários

Cargo: Professor (a) III

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico; planejar, organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor (a) III
Não existe exposição a agentes nocivos

Nº de Funcionários
Cargo: Superint. Da fundacao m. De esportes

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável pela secretaria da fundação de esportes, coordenar os trabalhos desenvolvidos por todos os colaboradores e
alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Superint. Da fundacao m. De esportes
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Superint.adjunto de adm. E financas-fme

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material; planejar, organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjuntos de capacidades comunicativas; avaliar
desempenho dos alunos e capacitá-los com aulas de Karatê.
Especificação dos Riscos - Cargo: Superint.adjunto de adm. E financas-fme
Não existe exposição a agentes nocivos
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Agente de serviços gerais

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes Biológicos).
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques), pois os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com
prévia eliminação dos despejos e utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (galerias e tanques).
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques) ou Decreto n° 3.048 anexo IV item 3.0.1 (trabalho em galerias, fossas e tanques de esgoto), pois
os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com prévia eliminação dos despejos e
utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (fossas, galerias e tanques de esgotos).
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Assessor especial de departamento, Coord. Dep. De finanças, Coord. Serv. Gerais e
patrimônio, Coordenador de departamento pessoal, Coordenador de projetos especiais, Professor (a) III,
Superint. Da fundacao m. De esportes, Superint.adjunto de adm. E financas-fme

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Motorista

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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Setor: Fundação municipal de meio ambiente
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco, forro de laje, iluminação natural e artificial p or
meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e artificial através de ar condicionado, pé direito de aproximadamente 3
metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Agente ativ. Complementares

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Desenvolver e coordenar projetos, planos, programas e rotinas na área de serviços administrativos em geral.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente ativ. Complementares
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Agente de serviços gerais

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conservar a limpeza por meio de varrições, lavar vidros; limpar ambientes internos; seguir as rotinas preestabelecidas para
atendimento as necessidades dos setores de sua repartição.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de serviços gerais
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.
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Nº de Funcionários
Cargo: Assessor de gabinete

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável pelo programa de coleta seletiva do município, auxilia na parte administrativa e compras.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor de gabinete
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

80,00 dBA

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor

Nº de Funcionários
Cargo: Biólogo (fundai)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Analisar projeto para aprovação de licença ambiental, emitir relatório e pareceres; realizar desenvolver atividades de educação
ambiental.
Especificação dos Riscos - Cargo: Biólogo (fundai)
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Chefe de setor ii

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realiza serviços de consultoria jurídica, analisar legislação para atualização e implementação; zelar pelos interesses do cliente
na manutenção e integridade dos seus bens.
Especificação dos Riscos - Cargo: Chefe de setor ii
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Diretor de estudos ambientais

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável pelo direcionamento de trabalhos, coordenação e planejamento do setor. Realiza trabalhos como diretor de estudos
ambientais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Diretor de estudos ambientais
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Diretor operacional - fundai

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável pela gestão do horto florestal, planejamento e projetos. Participa de projetos ambientais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Diretor operacional - fundai
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Diretor superint. Fund. Meio ambiente

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar a equipe, fazer reuniões, zelar pela imagem institucional da fundação.
Especificação dos Riscos - Cargo: Diretor superint. Fund. Meio ambiente
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Engenheiro ambiental (fundai)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar análise de licenciamento ambiental, certificação ambiental, declaração ambiental. Responder pedidos e fazer vistoria a
pedido do Ministério Público.
Especificação dos Riscos - Cargo: Engenheiro ambiental (fundai)
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Engº quimico (fundai)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar análise de licenciamento ambiental, certificação ambiental, declaração ambiental. Responder pedidos e fazer vistoria a
pedido do Ministério Público.
Especificação dos Riscos - Cargo: Engº quimico (fundai)
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Fiscal de meio ambiente (fundai)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Fiscalizar logradouros, dunas, lagoas, áreas de preservação permanente e outros a fim de que possa ser mantida a ordem e a
limpeza geral e o não comprometimento do meio ambiente.
Especificação dos Riscos - Cargo: Fiscal de meio ambiente (fundai)
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Engenheiro Ambiental

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Atividades de nível superior, de natureza técnico-profissional, envolvendo planejamento, execução, fiscalização, supervisão de
projetos, drenagens, saneamento, manutenção de equipamentos, bem como, outras atribuições inerentes à profissão.
Especificação dos Riscos - Cargo: Engenheiro Ambiental
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Engenheiro Sanitarista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Atividades de nível superior, de natureza técnico-profissional, envolvendo planejamento, execução, fiscalização, supervisão de
projetos, drenagens, saneamento, manutenção de equipamentos, bem como, outras atribuições inerentes a profissão.
Especificação dos Riscos - Cargo: Engenheiro Sanitarista
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Engenheiro Químico

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a realização de trabalhos relacionados com estudos,
pesquisas, divulgação, assistência e assessoramento na área da Engenharia Química.
Especificação dos Riscos - Cargo: Engenheiro Químico
Não existe exposição a agentes nocivos

11

CONCLUSÃO
Para os cargos

Agente ativ. Complementares, Biólogo (fundai), Chefe de setor ii, Diretor de estudos
ambientais, Diretor operacional – fundai, Diretor superint. Fund. Meio ambiente, Engenheiro ambiental
(fundai), Engº quimico (fundai), Fiscal de meio ambiente (fundai), Engenheiro Ambiental, Engenheiro
Sanitarista e Engenheiro Químico.

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Agente de serviços gerais

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes Biológicos).
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques), pois os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com
prévia eliminação dos despejos e utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (galerias e tanques).
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques) ou Decreto n° 3.048 anexo IV item 3.0.1 (trabalho em galerias, fossas e tanques de esgoto), pois
os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com prévia eliminação dos despejos e
utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (fossas, galerias e tanques de esgotos).
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.

13

CONCLUSÃO
Para o cargo

Assessor de gabinete

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.

14

Setor: Fundo de agricultura
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco e repartições em MDF, forro de madeira,
iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e artificial através de ar condicionad o, pé
direito de aproximadamente 2,5 metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Agente ativ. Complementares

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Desenvolver e coordenar projetos, programas e rotinas na área de serviços administrativos em geral, notas fiscais, atendiment o
ao público, lançamento de notas no sistema.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente ativ. Complementares
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Agente de serviços gerais

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conservar a limpeza por meio de varrições, lavar vidros; limpar ambientes internos; seguir as rotinas preestabelecidas para
atendimento as necessidades dos setores de sua repartição.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de serviços gerais
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.
Nº de Funcionários

Cargo: Assessor de comunicação social

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realiza atendimento ao público, atendimento telefônico e serviços administrativos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor de comunicação social
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Chefe de setor - 1

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realiza liberação para transporte e rota de caminhões. Realizam atendimento ao agricultor. Transportam o óleo diesel para
abastecimento das máquinas.
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Especificação dos Riscos - Cargo: Chefe de setor - 1
Agente

Ruído

Grupo
85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

79

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor

Agente

Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

Hidrocarbonetos aromáticos

80,00 dBA

Grupo

Químico

Frequência

Ocasional

Fonte Geradora

Abastecimento de óleo diesel nos caminhões

Orientação

Não abastecer com o rosto próximo ao bico da bomba e manter-se de costas contra o vento.

Nº de Funcionários
Cargo: Engenheiro agrônomo

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Planejar, coordenar e executar atividades de recursos naturais renováveis e ambientais; promover extensão rural; elaborar
documentação técnica, autorização de corte de árvore, averbação de reserva legal, visitas técnicas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Engenheiro agrônomo
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Engenheiro Agrimensor

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Atividades de nível superior, de grande complexidade, que temo princípio laborativo a execução de levantamentos topográficos
de áreas rurais e urbanas, efetuando alinhamentos medições e leituras angulares dos terrenos, com os correspondentes
relatórios.
Especificação dos Riscos - Cargo: Engenheiro Agrimensor
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico veterinário contratado

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Inspecionar entrepostos de carnes, ovos, fábrica de embutido e abatedor de pequeno porte; contribuir para o bem-estar animal;
exercer defesa sanitária animal; elaborar laudos, pareceres e atestados. Realiza cirurgias em animais de grande porte, exames,
necrópsias, inspeção de produto de origem animal, controle de zoonoses e faz coleta de material para encaminhamento para
análise.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico veterinário contratado
Agente

Formaldeído (formol)

Grupo

Químico

Frequência

Ocasional

Fonte Geradora

Procedimentos cirurgicos
Formol estabilizado

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas
impermeáveis, óculos de segurança e proteção respiratória com cartuchos químicos para
formaldeído nos procedimentos cirúrgicos utilizando o formol até a implantação do PPR
(Programa de Proteção Respiratória).
Implantar PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Realizar quantificação de formaldeído para verificar sua concentração e compará-la ao limite de
tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 11.

Agente

Álcool etílico

Grupo

Químico

Frequência

Ocasional

Fonte Geradora

Álcool 70°
Esterilização de materiais
Limpeza de bancadas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de luva impermeável,
óculos de segurança e proteção respiratória com cartucho químico para vapores orgânicos nas
tarefas de limpeza de bancada e esterilização de materiais manuseando o álcool etílico 70% até
a implantação do PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Implantar o PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Realizar quantificação desse agente para verificar sua concentração e compará-la ao limite de
tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 11.
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Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Dejetos de fezes e urina dos animais
Coleta de amostras
Procedimentos cirurgicos

Orientação

Sempre lavar as mãos depois dos procedimentos mesmo usando as luvas.
Lavar instrumentos, roupas, superfícies de trabalho sempre utilizando as luvas.
Não usar luvas fora da área de trabalho, não abrir portas, não atender telefone.
Quando as luvas são usadas para limpeza devem permanecer 12 horas em solução de
Hipoclorito de Sódio a 1%, e verificar a integridade das luvas após a desinfecção.
Manter o uso de uniforme de algodão ou fibra sintética composto de calça e blusa de manga
longa nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.
Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a não permitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local. Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de óculos de segurança e luvas
impermeáveis nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Dejetos de fezes e urina dos animais
Coleta de amostras
Procedimentos cirurgicos

Orientação

Sempre lavar as mãos depois dos procedimentos mesmo usando as luvas.
Lavar instrumentos, roupas, superfícies de trabalho sempre utilizando as luvas.
Não usar luvas fora da área de trabalho, não abrir portas, não atender telefone.
Quando as luvas são usadas para limpeza devem permanecer 12 horas em solução de
Hipoclorito de Sódio a 1%, e verificar a integridade das luvas após a desinfecção.
Manter o uso de uniforme de algodão ou fibra sintética composto de calça e blusa de manga
longa nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.
Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a não permitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local. Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de óculos de segurança e luvas
impermeáveis nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.
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Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Dejetos de fezes e urina dos animais
Coleta de amostras
Procedimentos cirurgicos

Orientação

Sempre lavar as mãos depois dos procedimentos mesmo usando as luvas.
Lavar instrumentos, roupas, superfícies de trabalho sempre utilizando as luvas.
Não usar luvas fora da área de trabalho, não abrir portas, não atender telefone.
Quando as luvas são usadas para limpeza devem permanecer 12 horas em solução de
Hipoclorito de Sódio a 1%, e verificar a integridade das luvas após a desinfecção.
Manter o uso de uniforme de algodão ou fibra sintética composto de calça e blusa de manga
longa nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.
Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a não permitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local. Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de óculos de segurança e luvas
impermeáveis nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Dejetos de fezes e urina dos animais
Coleta de amostras
Procedimentos cirurgicos

Orientação

Sempre lavar as mãos depois dos procedimentos mesmo usando as luvas.
Lavar instrumentos, roupas, superfícies de trabalho sempre utilizando as luvas.
Não usar luvas fora da área de trabalho, não abrir portas, não atender telefone.
Quando as luvas são usadas para limpeza devem permanecer 12 horas em solução de
Hipoclorito de Sódio a 1%, e verificar a integridade das luvas após a desinfecção.
Manter o uso de uniforme de algodão ou fibra sintética composto de calça e blusa de manga
longa nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.
Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a não permitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local. Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de óculos de segurança e luvas
impermeáveis nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico Veterinário

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Planeja e desenvolve campanhas e serviços de fomento e assistência relacionadas com a pecuária e a saúde pública; Elabora e
executa projetos agropecuários; Programa e coordena atividades relativas a higiene de alimentos, como inspeção em
estabelecimentos de maior risco epidemiológico; Realiza inspeções para liberação inicial de licença sanitária em indústrias
alimentícias tais como: massas, biscoitos, salgados, produtos em confeitarias e outros; Orienta, inspeciona e preenche
formulários e requisições de registros de alimentos junto a Secretaria ou Ministério da Saúde; Faz a profilaxia, diagnóstico e
tratamento de doenças animais, realizando exames clínicos e de laboratório para assegurar a sanidade individual e coletiva
desses animais; Desenvolve e executa programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações para aumentar a
produtividade; Efetua o controle sanitário da produção animal para proteger a saúde individual e coletiva da população;
Programa, planeja e executa atividades relativas à educação sanitária junto a creches, escolas, orientações ao público
consumidor e aos moradores rurais quanto a importância de saneamento básico e riscos de cisticercose; Atua no programa
multiprofissional de controle de teníases e cisticercose, atuando nos focos, inspecionando as condições de saneamento básico e
orientando sobre a doença; Realiza coletas de amostras de alimentos em locais de comercialização, aleatoriamente e de acordo
com a programação anual; Orienta a população em geral, sobre instalações de estabelecimentos alimentares, legislação
sanitária e informações técnicas à comerciantes e consumidores; Inspeciona, orienta e coleta amostras junto aos produtores de
hortifrutigranjeiros, fazendo inspeção “in foco” com a finalidade de assegurar a qualidade da água, utilizada na irrigação;
Recolhe dados e emite relatório sobre as atividades do setor de vigilância sanitária realizadas mensalmente; Participa na
elaboração do programa anual de atividades do setor; Orienta e acompanha casos de zoonoses, agressão por animais e doenças
causadas por animais para seu devido controle; Desenvolve e executa programas de nutrição animal, formulando e balanceando
as rações para baixar o índice de conversão alimentar; Colabora na limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato e outras atividades inerentes a função, incluindo a
condução de veículos automotores para serviços pertinentes às suas funções.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico Veterinário
Agente

Formaldeído (formol)

Grupo

Químico

Frequência

Ocasional

Classificação do Efeito

Moderado

Fonte Geradora

Procedimentos cirurgicos
Formol estabilizado

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas
impermeáveis, óculos de segurança e proteção respiratória com cartuchos químicos para
formaldeído nos procedimentos cirúrgicos utilizando o formol até a implantação do PPR
(Programa de Proteção Respiratória).
Implantar PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Realizar quantificação de formaldeído para verificar sua concentração e compará-la ao limite de
tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 11.

Agente

Álcool etílico

Grupo

Químico

Frequência

Ocasional

Classificação do Efeito

Leve

Fonte Geradora

Álcool 70°
Esterilização de materiais
Limpeza de bancadas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de luva impermeável,
óculos de segurança e proteção respiratória com cartucho químico para vapores orgânicos nas
tarefas de limpeza de bancada e esterilização de materiais manuseando o álcool etílico 70% até
a implantação do PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Implantar o PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Realizar quantificação desse agente para verificar sua concentração e compará-la ao limite de
tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 11.
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Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Classificação do Efeito

Moderado

Fonte Geradora

Dejetos de fezes e urina dos animais
Coleta de amostras
Procedimentos cirurgicos

Orientação

Sempre lavar as mãos depois dos procedimentos mesmo usando as luvas.
Lavar instrumentos, roupas, superfícies de trabalho sempre utilizando as luvas.
Não usar luvas fora da área de trabalho, não abrir portas, não atender telefone.
Quando as luvas são usadas para limpeza devem permanecer 12 horas em solução de
Hipoclorito de Sódio a 1%, e verificar a integridade das luvas após a desinfecção.
Manter o uso de uniforme de algodão ou fibra sintética composto de calça e blusa de manga
longa nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.
Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a não permitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local. Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de óculos de segurança e luvas
impermeáveis nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Classificação do Efeito

Moderado

Fonte Geradora

Dejetos de fezes e urina dos animais
Coleta de amostras
Procedimentos cirurgicos

Orientação

Sempre lavar as mãos depois dos procedimentos mesmo usando as luvas.
Lavar instrumentos, roupas, superfícies de trabalho sempre utilizando as luvas.
Não usar luvas fora da área de trabalho, não abrir portas, não atender telefone.
Quando as luvas são usadas para limpeza devem permanecer 12 horas em solução de
Hipoclorito de Sódio a 1%, e verificar a integridade das luvas após a desinfecção.
Manter o uso de uniforme de algodão ou fibra sintética composto de calça e blusa de manga
longa nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.
Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a não permitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local. Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de óculos de segurança e luvas
impermeáveis nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.
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Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Classificação do Efeito

Moderado

Fonte Geradora

Dejetos de fezes e urina dos animais
Coleta de amostras
Procedimentos cirurgicos

Orientação

Sempre lavar as mãos depois dos procedimentos mesmo usando as luvas.
Lavar instrumentos, roupas, superfícies de trabalho sempre utilizando as luvas.
Não usar luvas fora da área de trabalho, não abrir portas, não atender telefone.
Quando as luvas são usadas para limpeza devem permanecer 12 horas em solução de
Hipoclorito de Sódio a 1%, e verificar a integridade das luvas após a desinfecção.
Manter o uso de uniforme de algodão ou fibra sintética composto de calça e blusa de manga
longa nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.
Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a não permitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local. Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de óculos de segurança e luvas
impermeáveis nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Classificação do Efeito

Moderado

Fonte Geradora

Dejetos de fezes e urina dos animais
Coleta de amostras
Procedimentos cirurgicos

Orientação

Sempre lavar as mãos depois dos procedimentos mesmo usando as luvas.
Lavar instrumentos, roupas, superfícies de trabalho sempre utilizando as luvas.
Não usar luvas fora da área de trabalho, não abrir portas, não atender telefone.
Quando as luvas são usadas para limpeza devem permanecer 12 horas em solução de
Hipoclorito de Sódio a 1%, e verificar a integridade das luvas após a desinfecção.
Manter o uso de uniforme de algodão ou fibra sintética composto de calça e blusa de manga
longa nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.
Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a não permitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local. Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de óculos de segurança e luvas
impermeáveis nas atividades de coleta e procedimentos cirúrgicos.
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Nº de Funcionários
Cargo: Operador de maquina

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Remover o solo e material orgânico; drenar solos, executar constrição de aterros, realizar acabamento.
Especificação dos Riscos - Cargo: Operador de maquina
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Nível de Ação

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

83,24 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Retroescavadeira

87

240

,6667

Fonte Geradora

Retroescavadeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando a retroescavadeira.
Implantar PCA (Programa de Conservação Auditiva).
Instalar cabine (EPC- Equipamento de Proteção Coletiva) a fim de reduzir os níveis de ruído no
ambiente de trabalho.
Realizar manutenção em máquinas e equipamentos afim de reduzir os níveis de ruído.

Agente

Vibrações

Grupo

Físico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Retroescavadeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas anti vibrações
durante utilização da retroescavadeira.
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Nº de Funcionários
Cargo: Operador de máquina - edital obras 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Remover o solo e material orgânico; drenar solos, executar constrição de aterros, realizar acabamento.
Especificação dos Riscos - Cargo: Operador de máquina - edital obras 2013
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Nível de Ação

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

83,24 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Retroescavadeira

87

240

,6667

Fonte Geradora

Retroescavadeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando a retroescavadeira.
Implantar PCA (Programa de Conservação Auditiva).
Instalar cabine (EPC- Equipamento de Proteção Coletiva) a fim de reduzir os níveis de ruído no
ambiente de trabalho.
Realizar manutenção em máquinas e equipamentos afim de reduzir os níveis de ruído.

Agente

Vibrações

Grupo

Físico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Retroescavadeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas anti vibrações
durante utilização da retroescavadeira.
Nº de Funcionários

Cargo: Técnico Agrícola

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Atuar em atividades de extensão, associativismo e em apoio a pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica;
Ministrar disciplina técnica, atendida a legislação específica em vigor; Elaborar orçamentos relativos às atividades de sua
competência; Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos d e
vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria, sob a supervisão de um profissional de nível superior, exercendo dentre
outras as seguintes tarefas: coleta de dados de natureza técnica; desenho de detalhes de construção rurais; elaboração de
orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão-de-obra; detalhamento de programas de trabalho,
observando normas técnicas e de segurança no meio rural; manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas; dar
assistência técnica na aplicação de produtos especializados; execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do
solo até à colheita, armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários; administração de
propriedades rurais; colaborar nos procedimentos de multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas, bem como em
serviços de drenagem e irrigação. Conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, compatíveis com a respectiva formação
profissional; Elaborar relatórios e pareceres técnicos, circunscritos ao âmbito de sua qualidade; Executar trabalhos repetitivos
de mensuração e controle de qualidade; Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais
especializados, limitada à prestação de informações quanto às características técnicas e de desempenho; Emitir laudos e
documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; Administração de
propriedades rurais a nível gerencial; Conduzir equipes de instalação, montagem e operação, e de reparo ou manutenção;
Treinar e conduzir equipes de execução de serviços e obras de sua modalidade; Auxiliar o Engenheiro Agrônomo no exercício
das funções. Desempenhar outras atividades compatíveis com a sua formação profissional.
Especificação dos Riscos - Cargo: Técnico Agrícola
Não existe exposição a agentes nocivos
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Agente ativ. Complementares, Assessor de comunicação social, Engenheiro agrônomo,
Engenheiro Agrimensor, Técnico Agrícola

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Agente de serviços gerais

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes Biológicos).
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques), pois os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com
prévia eliminação dos despejos e utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (galerias e tanques).
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques) ou Decreto n° 3.048 anexo IV item 3.0.1 (trabalho em galerias, fossas e tanques de esgoto), pois
os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com prévia eliminação dos despejos e
utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (fossas, galerias e tanques de esgotos).
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Chefe de setor - 1

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo nº 13
(Hidrocarbonetos Aromáticos).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Hidrocarbonetos Aromáticos não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter evidências da implantação do
PPR (Programa de Proteção Respiratória), e não ter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas em látex, avental de
PVC, óculos contra respingo de produtos químicos e Respirador purificador de ar.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau Médio” de 20% do
salário mínimo de referência pela exposição ao agente Hidrocarbonetos Aromáticos.
AÇÕES PARA ELIMINAR A INSALUBRIDADE
Para a neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 20% do salário mínimo de
referência com o agente Hidrocarbonetos Aromáticos deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Hidrocarbonetos Aromáticos, implantar Programa de Proteção Respiratória –
PPR.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção respiratória semi facial com cartuchos
químicos para vapores orgânicos classe 1 ou FBC1 ou FBC2, ou ainda semi facial filtrante PFF3 FBC1 em caráter
emergencial até a substituição por produto biodegradável, assim como, luvas em látex, avental de PVC e óculos contra
respingo de produtos químicos.
Realizar varredura química para identificação dos agentes nocivos e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15
anexo n° 11.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
CARACTERIZAÇÃO
O cargo Chefe de setor - 1 realiza as atividades de “Transportam 400 litros de óleo diesel para abastecimento das
máquinas”, caracterizando atividade periculosa por sua similaridade conforme NR 16 anexo 2 item 2 V letra a) “Operações
em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos: atividades ligadas diretamente ao abastecimento de
viaturas com motor de explosão.” e item 3 letra q).” abastecimento de inflamáveis: Toda a área de operação, abrangendo, no
mínimo, círculo com raio de 7,5 metros com centro no ponto de abastecimento e o círculo com raio de 7,5 metros com centro
na bomba de abastecimento da viatura e faixa de 7,5 metros de largura para ambos os lados da máquina; assim como NR 16
anexo 2 item 1 letra i) no transporte de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos em caminhão-tanque. Motorista e
ajudantes.
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de periculosidade (30% do salário
do trabalhador) sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa, na
execução de atividade em condições de periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
O agente Hidrocarbonetos Aromáticos encontra-se descaracterizado pela frequência ocasional, não sendo habitual e
permanente.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para o cargo Médico veterinário contratado, Médico Veterinário
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo n° 11 (Formaldeído (formol), Álcool Etílico), anexo n º 14
(Agentes biológicos).
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
Os agentes Formaldeído (formol), Álcool Etílico não se encontram neutralizados ou eliminados por desconhecer a sua
concentração e poder compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 11.
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Realiza cirurgias em animais de grande porte, exames, necrópsias, inspeção de produto de origem animal,
controle de zoonoses e faz coleta de material para encaminhamento para análise “se enquadram no NR-15 – anexo 14
(agentes biológicos) “Trabalhos e operações em contato permanente com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros,
pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose).”
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau Máximo” de 40% do
salário mínimo de referência pela exposição ao agente Formaldeído (formol).
AÇÕES PARA ELIMINAR A INSALUBRIDADE
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 40% do salário
mínimo de referência com o agente “Formaldeído (formol)” deverão ser realizadas as ações abaixo recomendadas:
Para eliminar a exposição ao agente Formaldeído (formol), substituir o uso de Formol estabilizado, por produtos
biodegradáveis com composição com agentes não nocivos.
Para neutralizar a exposição ao agente Formaldeído (formol), caso não seja possível a substituição por produto
biodegradável, implantar Programa de Proteção Respiratória – PPR.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção respiratória semi facial com filtro
multigases (deve ser para formaldeído) classe 1, em caráter emergencial até a substituição por produto biodegradável nas
tarefas de procedimentos cirúrgicos, assim como, luvas em látex, avental de PVC e óculos contra respingo de produtos
químicos.
Realizar varredura química para identificação dos agentes nocivos e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15
anexo n° 11.
As atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres também pela exposição aos
Agentes Biológicos; e os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau
Médio” de 20% do salário mínimo de referência por este enquadramento.
Para a neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 10% do salário mínimo de
referência com o agente Álcool Etílico deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para eliminar a exposição ao agente Álcool Etílico, substituir o uso de Álcool 70% por produto biodegradável, com
composição com agentes não nocivos.
Para neutralizar a exposição ao agente Álcool Etílico, caso não seja possível a substituição por produto biodegradável,
implantar Programa de Proteção Respiratória – PPR.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de proteção respiratória semi facial com cartuchos químicos para
vapores orgânicos classe 1 em caráter emergencial, na atividade com exposição ao agente Álcool Etílico nas tarefas de
esterilização de materiais e limpeza de bancada, assim como, luvas em látex, avental de PVC e óculos contra respingo de
produtos químicos.
Para o agente Álcool Etílico recomendamos que seja realizada a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 11.
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CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
Os Agentes Biológicos encontram-se descaracterizados pela frequência intermitente, não sendo habitual e permanente.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
Os agentes Formaldeído (formol), Álcool Etílico não se encontram neutralizados ou eliminados por desconhecer a sua
concentração e poder compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 11.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição aos agentes
Formaldeído (formol), Álcool Etílico tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa está
obrigada ao pagamento de alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
AÇÕES PARA ELIMINAR A APOSENTADORIA ESPECIAL
Para neutralizar a exposição aos agentes Formaldeído (formol), Álcool Etílico e cessar o pagamento de alíquota
suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%; deverão ser realizadas as ações abaixo recomendadas:
Para eliminar a exposição ao agente Formaldeído (formol), substituir o uso de Formol estabilizado, por produtos
biodegradáveis com composição com agentes não nocivos.
Para neutralizar a exposição ao agente Formaldeído (formol), caso não seja possível a substituição por produto
biodegradável, implantar Programa de Proteção Respiratória – PPR.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção respiratória semi facial com filtro
multigases (deve ser para formaldeído) classe 1, em caráter emergencial até a substituição por produto biodegradável nas
tarefas de procedimentos cirúrgicos, assim como, luvas em látex, avental de PVC e óculos contra respingo de produtos
químicos.
Realizar varredura química para identificação dos agentes nocivos e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15
anexo n° 11.
Para eliminar a exposição ao agente Álcool Etílico, substituir o uso de Álcool 70% por produto biodegradável, com
composição com agentes não nocivos.
Para neutralizar a exposição ao agente Álcool Etílico, caso não seja possível a substituição por produto biodegradável,
implantar Programa de Proteção Respiratória – PPR.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de proteção respiratória semi facial com cartuchos químicos para
vapores orgânicos classe 1 em caráter emergencial, na atividade com exposição ao agente Álcool Etílico nas tarefas de
esterilização de materiais e limpeza de bancada, assim como, luvas em látex, avental de PVC e óculos contra respingo de
produtos químicos.
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Para o agente Álcool Etílico recomendamos que seja realizada a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 11.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Operador de máquina, Operador de máquina - edital obras 2013

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo nº 8 (Vibrações).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Vibração (VCI) não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder compará-la
aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 08.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau Médio” de 20% do
salário mínimo de referência pela exposição ao agente Vibrações.
AÇÕES PARA ELIMINAR A INSALUBRIDADE
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 20% do salário
mínimo de referência com o agente Vibrações deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Vibração (VCI) realizar medições de vibrações com acelerômetro e compará-las ao
Limite de Tolerância conforme Portaria MTE n.º 1.471, de 24 de setembro de 2014 da NR 15 anexo nº 8 item 2.2 e 2.3 para
VCI (Vibração Corpo Inteiro).
Implantar métodos de isolamento ou redução, através de isolamento do condutor mediante suspensão do assento e / ou cabina.
* Modificar a frequência de ressonância através de materiais isolantes ou absorventes das vibrações.
* Realizar manutenção periódica aos equipamentos, substituindo peças gastas, fazendo apertos, alinhamentos, ajustamentos e
outras operações a órgãos mecânicos, de forma a reduzir as vibrações e manter evidências em arquivo.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Vibração (VCI) não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder compará-la
aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 08.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição ao agente
Vibrações tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa está obrigada ao pagamento de
alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
AÇÕES PARA ELIMINAR A APOSENTADORIA ESPECIAL
Para neutralizar a exposição ao agente Vibrações e cessar o pagamento de alíquota suplementar do RAT (Risco
Ambiental do Trabalho) de 6%; deverão ser realizadas as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Vibração (VCI) realizar medições de vibrações com acelerômetro e compará-las ao
Limite de Tolerância conforme Portaria MTE n.º 1.471, de 24 de setembro de 2014 da NR 15 anexo nº 8 item 2.2 e 2.3 para
VCI (Vibração Corpo Inteiro).
Implantar métodos de isolamento ou redução, através de isolamento do condutor mediante suspensão do assento e / ou cabina.
* Modificar a frequência de ressonância através de materiais isolantes ou absorventes das vibrações.
* Realizar manutenção periódica aos equipamentos, substituindo peças gastas, fazendo apertos, alinhamentos, ajustamentos e
outras operações a órgãos mecânicos, de forma a reduzir as vibrações e manter evidências em arquivo.
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Setor: Fundo de assistência social
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco, forro de laje, iluminação natural e artificial por
meio de lâmpadas fluorescentes, pé direito de aproximadamente 2,5 metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Advogado creas - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar serviços de consultoria jurídica; analisar legislação para atualização e implementação; zelar pelo interesses da
prefeitura na manutenção e integridade dos bens.
Especificação dos Riscos - Cargo: Advogado creas - edital 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Agente de serviços gerais

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conservar a limpeza por meio de varrições, lavar vidros e janelas; limpar ambientes internos; seguir as rotinas pré
estabelecidas para atendimento as necessidades dos setores.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de serviços gerais
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.
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Nº de Funcionários
Cargo: Agente de serviços gerais creas - peti

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conservar a limpeza por meio de varrições, lavar vidros e janelas; limpar ambientes internos; seguir as rotinas pré
estabelecidas para atendimento as necessidades dos setores.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de serviços gerais creas - peti
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.
Nº de Funcionários

Cargo: Assistente social

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Planejar, coordenar, orientar e supervisionar trabalhos relacionados a aspectos sociais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assistente social
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Assistente social - cras - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Planejar, coordenar, orientar e supervisionar trabalhos relacionados a aspectos sociais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assistente social - cras - edital 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Assistente social creas - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Planejar, coordenar, orientar e supervisionar trabalhos relacionados a aspectos sociais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assistente social creas - edital 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
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Menor: 0 Total: 0

Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar administrativo

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Executar serviços de apoio; tratar de documentos variados; cumprir todos os procedimentos necessários referente aos mesmos;
assegurar que todas as tarefas sejam executadas dentro das normas e políticas estabelecidas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar administrativo
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar administrativo cras - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Executar serviços de apoio; tratar de documentos variados; cumprir todos os procedimentos necessários referente aos mesmos;
assegurar que todas as tarefas sejam executadas dentro das normas e políticas estabelecidas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar administrativo cras - edital 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar administrativo do creas - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Executar serviços de apoio; tratar de documentos variados; cumprir todos os procedimentos necessários referente aos mesmos;
assegurar que todas as tarefas sejam executadas dentro das normas e políticas estabelecidas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar administrativo do creas - edital 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Coordenador creas - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico; planejar; organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar o desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Coordenador creas - edital 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Coordenador do cras - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico; planejar; organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar o desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Coordenador do cras - edital 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Coordenador geral na sec da indústria

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico; planejar; organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar o desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Coordenador geral na sec da indústria
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Educador social - creas

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Visar e garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e social; procurar assegurar seus direitos,
identificando suas necessidades; desenvolver atividades e tratamentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Educador social - creas
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Monitor de artesanato

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Criar e confeccionar produtos artesanais, fazer seus produtos de modo que retratem a cultura local.
Especificação dos Riscos - Cargo: Monitor de artesanato
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Monitor de dança /bale

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Planejar cursos; desenvolver pesquisas e criações artísticas; divulgar conhecimento específicos; exercer atividades artística s.
Especificação dos Riscos - Cargo: Monitor de dança /bale
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Monitor de informática

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Operar e monitorar computadores e sistemas de informática utilizado por funcionários e alunos do sistema de ensino para
utilização correta dos equipamentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Monitor de informática
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Motorista creas - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Dirigir veículo conforme normas e procedimentos técnicos de segurança; transportar pessoas; verificar documentação de
veículos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Motorista creas - edital 2013
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
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80,00 dBA

Nº de Funcionários
Cargo: Motorista do cras - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Dirigir veículo conforme normas e procedimentos técnicos de segurança; transportar pessoas; verificar documentação de
veículos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Motorista do cras - edital 2013
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

80,00 dBA

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
Nº de Funcionários

Cargo: Pedagogo creas - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico; planejar, organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Pedagogo creas - edital 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Professor (a) III

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico; planejar, organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor (a) III
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Psicólogo (a)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Estudar, pesquisar e avaliar desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, com finalidade de
análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social.
Especificação dos Riscos - Cargo: Psicólogo (a)
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Psicólogo cras - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Estudar, pesquisar e avaliar desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, com finalidade de
análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social.
Especificação dos Riscos - Cargo: Psicólogo cras - edital 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Psicólogo creas - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Estudar, pesquisar e avaliar desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, com finalidade de
análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social.
Especificação dos Riscos - Cargo: Psicólogo creas - edital 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Secretario(a) de assistência social

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico; planejar; organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar o desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Secretario(a) de assistencia social
Não existe exposição a agentes nocivos
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Advogado creas - edital 2013, Assistente social, Assistente social - cras - edital 2013,
Assistente social creas - edital 2013, Auxiliar administrativo, Auxiliar administrativo cras - edital 2013, Auxiliar
administrativo do creas - edital 2013, Coordenador creas - edital 2013, Coordenador do cras - edital 2013,
Coordenador geral na sec da indústria, Educador social – creas, Monitor de artesanato, Monitor de dança /bale,
Monitor de informática, Pedagogo creas - edital 2013, Professor (a) III, Psicólogo (a), Psicólogo cras - edital
2013, Psicólogo creas - edital 2013, Secretario(a) de assistência social

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Agente de serviços gerais, Agente de serviços gerais creas - peti

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes Biológicos).
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques), pois os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com
prévia eliminação dos despejos e utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (galerias e tanques).
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques) ou Decreto n° 3.048 anexo IV item 3.0.1 (trabalho em galerias, fossas e tanques de esgoto), pois
os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com prévia eliminação dos despejos e
utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (fossas, galerias e tanques de esgotos).
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Motorista creas - edital 2013, Motorista do cras - edital 2013

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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Setor: Gabinete do Prefeito
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria, forro de laje, iluminação natural e artificial por meio de
lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, pé direito de aproximadamente 3 metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Agente atividade complementares

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Desenvolver e coordenar projetos, planos, programas e rotinas na área de serviços administrativos em geral.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente atividade complementares
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Assessor

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Auxiliar em área administrativas, operacional e documental e atendimento.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Assessor especial do prefeito

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Assessorar o prefeito no desempenho de suas
funções, gerenciar informações; auxiliar na execução de suas tarefas administrativas e em
reuniões, marcando e cancelando compromissos; controle de documentos e correspondências; organizar eventos e viagens,
cuidar da agenda pessoal do prefeito, executar outras tarefas correlatas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor especial do prefeito
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Chefe de setor - I

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar a defesa civil em caso de enchentes, vendavais, catástrofes, com intuito de socorrer os civis.
Especificação dos Riscos - Cargo: Chefe de setor - I
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Chefe de setor ii

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar a defesa civil em caso de enchentes, vendavais, catástrofes, com intuito de socorrer os civis.
Especificação dos Riscos - Cargo: Chefe de setor ii
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Prefeito

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

representar o Município em Juízo ou fora dele; apresentar à Câmara Municipal, projetos de lei, sancionar, promulgar, sem
prejuízo da competência do Presidente da Câmara Municipal, e fazer publicar as leis, bem assim, expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução; vetar projetos de lei total ou parcialmente; exercer, privativamente, a iniciativa de leis
que disponham sobre a criação, formas de provimento, regime jurídico de cargo, função ou emprego público e estrutura de
secretarias e órgãos da administração e dos seus serviços públicos e matérias tributárias e orçamentárias; expedir decretos,
portarias e outros atos administrativos; administrar os bens e serviços do Município que estejam sob sua guarda e
responsabilidade; expedir atos referentes à situação funcional dos servidores, prover cargos e empregos públicos, exceto
quanto aos serviços da Câmara Municipal; fazer publicar os atos oficiais, os balancetes mensais e o balanço anual do Municípi o;
encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei; aprovar os preços dos
serviços públicos concedidos ou permitidos, fixar os preços dos serviços prestados pelo Município, de acordo com os critérios
gerais fixados em lei municipal; ordenar as despesas autorizadas em lei; delimitar o perímetro urbano, nos termos definidos em
lei municipal; prover e extinguir cargos públicos municipais, exonerar, demitir, punir, colocar em disponibilidade e aposenta r
servidores públicos, na forma da lei; exercer outras atribuições previstas na Constituição Estadual e nesta Lei Orgânica e
delegar competências; fiscalizar os serviços subvencionados pelo município, no que disser respeito à aplicação das subvenções ;
o Prefeito prestará contas anuais da administração financeira geral o município a Câmara Municipal, nos prazos e formas
estabelecidos em lei, com parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado que deverá ser elaborado no prazo máximo de um
ano após a sua apresentação.
Especificação dos Riscos - Cargo: Prefeito
Não existe exposição a agentes nocivos
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Agente atividade complementares, Assessor, Assessor especial do prefeito, Chefe de setor –
I, Chefe de setor ii, Prefeito

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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Setor: Gabinete do Vice Prefeito
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria, forro de laje, iluminação natural e artificial por meio de
lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, pé direito de aproximadamente 3 metros
Nº de Funcionários
Cargo: Professor (a) III

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Assessorar o prefeito e o vice prefeito no desempenho de suas funções, gerenciar informações; auxiliar na execução de suas
tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos; controle de documentos e correspondências;
organizar eventos e viagens, cuidar da agenda pessoal do prefeito, executar outras tarefas correlatas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor (a) III
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Vice-prefeito

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Atribuições que lhe poderão ser conferidas por Lei Municipal, as que lhe confere a Constituição Estadual e a Lei Orgânica dos
Municípios.
Especificação dos Riscos - Cargo: Vice-prefeito
Não existe exposição a agentes nocivos
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Professor (a) III, Vice-prefeito

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.

47

Setor: Procuradoria geral
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco, forro de laje, iluminação natural e artificial p or
meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e artificial através de ar condicionado, pé direito de aproximadamente 2,5
metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Advogado

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar serviços de consultoria jurídica; analisar legislação para atualização e implementação; zelar pelo inter esses da
prefeitura na manutenção e integridade dos bens.
Especificação dos Riscos - Cargo: Advogado
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Assessor jurídico

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Prestar assessoria jurídica a todas as áreas., tanto nos aspectos preventivos quanto na administração do contencioso, sugerindo
medidas a tomar, visando resguardar os interesses e dar segurança jurídica aos atos e decisões da prefeitura.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor jurídico
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Procurador geral

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Exercer as funções estratégicas de planejamento, orientação, coordenação, controle e revisão no âmbito de sua atuação, de
modo a oferecer condições de tramitação mais rápida de processos na esfera administrativa e decisória;
Especificação dos Riscos - Cargo: Procurador geral
Não existe exposição a agentes nocivos
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Advogado, Assessor jurídico, Procurador geral

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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Setor: Secretaria de administração
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco e repartições em MDF, forro de laje, iluminação
natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e artificial através de ar condicionado, pé direito de
aproximadamente 3 metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Administração recursos humanos

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar e desenvolver projetos, planos, programas e rotinas na área de recursos humanos, acompanhando sua
operacionalização.
Especificação dos Riscos - Cargo: Administração recursos humanos
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Agente administrativo

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Efetuar serviços de caráter administrativo, financeiro e pessoal; fazer separação e classificação de documentos; transcrever
dados, realizar arquivos de documentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente administrativo
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Agente atividade complementares

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Desenvolver e coordenar projetos, planos, programas e rotinas na área de serviços administrativos em geral.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente atividade complementares
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Agente de serviços gerais

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conservar a limpeza por meio de varrições, lavar vidros; limpar ambientes internos; seguir as rotinas preestabe lecidas para
atendimento as necessidades dos setores de sua repartição.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de serviços gerais
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.
Nº de Funcionários

Cargo: Assessor

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável pelo atendimento, contato com o consumidor, arquivo e atendimento ao público.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Assessor de gabinete

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Efetuar serviços de caráter administrativos, financeiro e pessoal; fazer separação e classificação de documentos; transcrever
dados; realizar arquivo de documentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor de gabinete
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Assessor de programação

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Efetuar serviços de caráter administrativos, programação de eventos; fazer separação e classificação de documentos;
transcrever dados; realizar arquivo de documentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor de programação
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Assessor especial de departamento

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Efetuar serviços de caráter administrativo; fazer separação e classificação de documentos; transcrever dados; realizar arquivos
de documentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor especial de departamento
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar de compras

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Receber Requisições de compras; executar processo de cotação e concretizar a compra de produtos e equipamentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de compras
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar de escritório

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Digitar ofícios, cartas, memorandos e quadros demonstrativos para atender a rotina administrativa; fazer separação e
classificação de documentos; realizar arquivos de documentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de escritório
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Chefe de setor - 1

Masc.: 0 Fem.: 0

Realizar tarefas administrativas conforme solicitado e em sua área de atuação.
Especificação dos Riscos - Cargo: Chefe de setor - 1
Não existe exposição a agentes nocivos
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Menor: 0 Total: 0

Nº de Funcionários
Cargo: Chefe de setor ii

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar tarefas administrativas conforme solicitado e em sua área de atuação.
Especificação dos Riscos - Cargo: Chefe de setor ii
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Chefe de setor III

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar controle de entrada e saída de material; auxiliar em compras.
Especificação dos Riscos - Cargo: Chefe de setor III
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Conselheiro tutelar

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar trabalhos de defesa e amparo a crianças e para menores; encaminhar para instituições de apoio a crianças
abandonadas; averiguar e apurar denúncias de maus tratos a crianças, por pais ou terceiros.
Especificação dos Riscos - Cargo: Conselheiro tutelar
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Coord. Do procon

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável pelo planejamento, gerenciamento e controle das atividades desenvolvidas no Procon. Realiza atendimento ao
consumidor e audiências.
Especificação dos Riscos - Cargo: Coord. Do procon
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Coveiro

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Auxiliar nos serviços funerários, preparar, limpar, abrir e fechar sepulturas; realizar sepultamento; trasladar despojos; realizar
exumação de corpos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Coveiro
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Nível de Ação

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

91,02 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Roçadeira

102

180

4

Fonte Geradora

Roçadeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando a roçadeira.
Implantar PCA (Programa de Conservação Auditiva).

Agente

Glifosato

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Aplicação de veneno
Glifosato

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de óculos de proteção
contra respingo de produtos químicos, luvas impermeáveis, proteção respiratória com cartuchos
químico para vapores orgânicos classe 1e filtro mecânico P3SL (Partículas Sólidas e
Líquidas) nas tarefas de aplicação de veneno manuseando o veneno Glifosato até a implantação
do Programa de Proteção Respiratória (PPR).
Implantar o PPR (Programa de Proteção Respiratória).

Observações/Metodologia

A frequência é ocasional mesmo o tempo sendo de uma hora pois não se sabe quando ele
efetuará essa atividade.

Agente

Poeiras Respiráveis

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Preparo de massa
Cimento
Areia

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção
respiratória semi facial com filtro mecânico P3 SL (Particulados sólidos e líquidos) nas tarefas de
preparo de massa até a implantação do PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Implantar PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Realizar quantificação de poeiras respiráveis e totais com porcentagem de sílica para verificar
sua concentração e compará-la ao limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 12.

Agente

Álcalis Cáusticos

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Preparo de massa
Cimento
Areia

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luva impermeável
ou luva química, óculos de proteção e máscara semi facial com filtro mecânico P3 SL
(Particulados sólidos e líquidos) nas tarefas de preparo de massa até a implantação do PPR
(Programa de Proteção Respiratória).
Implantar PPR (Programa de Proteção Respiratória).
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Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Exumação de corpos

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo macacão biológico e
proteção respiratória semi facial com cartuchos químicos para vapores orgânicos classe 1 e
filtro P2 ou P3 SL (Partículas sólidas e líquidas) nas tarefas de exumação de corpos.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Exumação de corpos

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo macacão biológico e
proteção respiratória semi facial com cartuchos químicos para vapores orgânicos classe 1 e
filtro P2 ou P3 SL (Partículas sólidas e líquidas) nas tarefas de exumação de corpos.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Exumação de corpos

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo macacão biológico e
proteção respiratória semi facial com cartuchos químicos para vapores orgânicos classe 1 e
filtro P2 ou P3 SL (Partículas sólidas e líquidas) nas tarefas de exumação de corpos.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Exumação de corpos

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo macacão biológico e
proteção respiratória semi facial com cartuchos químicos para vapores orgânicos classe 1 e
filtro P2 ou P3 SL (Partículas sólidas e líquidas) nas tarefas de exumação de corpos.
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Nº de Funcionários
Cargo: Cozinheira

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Seguir os cardápios da nutricionista elaborando o pré preparo e a finalização de alimentos; observar métodos e padrões de
qualidade dos alimentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Cozinheira
Agente

Calor

Data

Medição

Empresa

Grupo

Técnica Utilizada

10/11/2014

27,90

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição de calor

Setor /
TBS/TG/TBN IBUTG (ºC)
Equipamento

Nome da Atividade

Físico

Tipo de
Atividade /
Valor Kcal

Tempo
(minutos)

Fogão/ Forno

32,20/36,20/2 28.64 (Cálculo Fogão/ Forno
5,40
sem Carga
Solar)

Trabalho
Moderado /
175

40

Preparação de
alimentos

30,40/28,80/2 26.42 (Cálculo Preparação de alimentos
5,40
sem Carga
Solar)

Trabalho
Moderado /
150

20

L.T. da Medição ºC

M(Kcal)

Conclusão

30,50

166.67

Abaixo do Limite

Fonte Geradora

Forno
Fogão

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas anticalor no
manuseio de utensílios quentes.
Instalar exaustor nas cozinhas.

Fundamentação Legal

Utilizado o limite de tolerância da NR 15 anexo nº 3 quadros I e II , e a taxa de metabolismo
quadro III para as situações de trabalho e descanso.

Observações/Metodologia

A medição de calor do trabalho foi realizada como Termômetro na altura do peito do
trabalhador (região mais atingida).
Os dados do aparelho e o certificado de calibração encontram-se em anexo.

Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Nível de Ação

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

77,80 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Batedeira

91

30

,1429

Liquidificador

86

20

,0476

Fonte Geradora

Liquidificador
Batedeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando o liquidificador e a batedeira.

56

Nº de Funcionários
Cargo: Escriturário (a)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados; cumprir todo o procedimento
necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.
Especificação dos Riscos - Cargo: Escriturário (a)
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Fiscal de obras e posturas

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Fiscalizar obras e posturas do município por meio de vistorias; cumprir códigos pertinentes.
Especificação dos Riscos - Cargo: Fiscal de obras e posturas
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Fiscal de tributos

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário; controlar a arrecadação; promover a cobrança
de tributos; analisar e tomar decisões sobre o processo administrativos-fiscais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Fiscal de tributos
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Guarda ambiental - edital obras 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Zelar pela guarda do patrimônio público; registrar entrada e saída de veículos; controlar fluxo de pessoas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Guarda ambiental - edital obras 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Guarda municipal

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Zelar pela guarda do patrimônio público; registrar entrada e saída de veículos; controlar fluxo de pessoas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Guarda municipal
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Motorista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Dirigir veículos conforme normas e procedimentos técnicos de segurança; transportar pessoas; verificar documentação de
veículo.
Especificação dos Riscos - Cargo: Motorista
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

80,00 dBA

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
Nº de Funcionários

Cargo: Nutricionista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar os serviços de nutrição; prestar assistência nutricional; planejar; organizar; administrar e avaliar cardápios; efe tuar
controle higiênico sanitário; coordenar o trabalho das serventes.
Especificação dos Riscos - Cargo: Nutricionista
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Nutricionista (psf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar os serviços de nutrição; prestar assistência nutricional, planejar, organizar, administrar e avaliar cardápios; efetuar
controle higiênico-sanitário; coordenar o trabalho das serventes.
Especificação dos Riscos - Cargo: Nutricionista (psf)
Não existe exposição a agentes nocivos

Nº de Funcionários
Cargo: Operador de comput. Gráfica

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Auxiliar engenheiros no desenvolvimento de projetos de construção civil; elaborar ante projetos; desenvolver projetos; atuali zar
projetos conforme obras.
Especificação dos Riscos - Cargo: Operador de comput. Gráfica
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Operador de maquina

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Inspecionar as condições operacionais dos equipamentos; preparar o local de trabalho; remover, nivelar e drenar aterros.
Especificação dos Riscos - Cargo: Operador de maquina
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Nível de Ação

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

79,74 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Motoniveladora

81

360

,2978

Fonte Geradora

Motoniveladora

Orientação

Manter a cabine de operação fechada para evitar que maiores níveis de ruído de propagem.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando a motoniveladora.

Agente

Vibrações

Grupo

Físico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Operação máquinas
Motoniveladora

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas anti vibrações
durante utilização da motoniveladora.

Nº de Funcionários
Cargo: Professor (a) III

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico; planejar; organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor (a) III
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Professor(a) iv

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico; planejar; organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor(a) iv
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Secretario escolar

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Agendar compromissos; organizar anotações, cartas, tabelas e gráficos; recepcionar pessoas; distribuir serviços conforme
orientação da chefia imediata.
Especificação dos Riscos - Cargo: Secretario escolar
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Secretario(a) de administração

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Representar e prestar assistência ao Prefeito Municipal nas funções político-administrativas; superintender a Administração
Municipal; baixar atos normativos, disciplinando os serviços da Secretaria da Administração; manter relações públicas e de
contato com o público e demais poderes; prestar atendimento burocrático ao Gabinete do Prefeito; preparar, encaminhar e
acompanhar as mensagens do Poder Executivo ao Poder Legislativo, quando solicitado; preparar minutas de atos oficiais;
registrar e fazer publicar atos oficiais; formalizar e supervisionar os serviços públicos autorizados, permitidos e concedidos;
exercer outras atividades ligadas, por ato expresso pelo Prefeito Municipal.
Especificação dos Riscos - Cargo: Secretario(a) de administração
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Servente

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Seguir os cardápios da nutricionista elaborando o pré preparo e a finalização de alimentos; observar métodos e padrões de
qualidade dos alimentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Servente
Agente

Calor

Data

Medição

Empresa

Grupo

Técnica Utilizada

10/11/2014

27,90

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição de calor

Setor /
TBS/TG/TBN IBUTG (ºC)
Equipamento

Nome da Atividade

Físico

Tipo de
Atividade /
Valor Kcal

Tempo
(minutos)

Fogão/ Forno

32,20/36,20/2 28.64 (Cálculo Fogão/ Forno
5,40
sem Carga
Solar)

Trabalho
Moderado /
175

40

Preparação de
alimentos

30,40/28,80/2 26.42 (Cálculo Preparação de alimentos
5,40
sem Carga
Solar)

Trabalho
Moderado /
150

20

L.T. da Medição ºC

M(Kcal)

Conclusão

30,50

166.67

Abaixo do Limite

Fonte Geradora

Forno
Fogão

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas anticalor no
manuseio de utensílios quentes.
Instalar exaustor nas cozinhas.

Fundamentação Legal

Utilizado o limite de tolerância da NR 15 anexo nº 3 quadros I e II , e a taxa de metabolismo
quadro III para as situações de trabalho e descanso.

Observações/Metodologia

A medição de calor do trabalho foi realizada como Termômetro na altura do peito do
trabalhador (região mais atingida).
Os dados do aparelho e o certificado de calibração encontram-se em anexo.

Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Nível de Ação

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

77,80 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Batedeira

91

30

,1429

Liquidificador

86

20

,0476

Fonte Geradora

Liquidificador
Batedeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando o liquidificador e a batedeira.
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Nº de Funcionários
Cargo: Técnico em atendimento

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Atividades de nível médio, de natureza operacional, envolvendo serviços específicos de atendimento e orientação ao
consumidor, preparação, acompanhamento e arquivamento de processos administrativos, incluindo a condução de veículos
automotivos para serviços inerentes às suas funções.
Especificação dos Riscos - Cargo: Técnico em atendimento
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Tecnico em computação

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Operar sistemas de computadores monitorando o desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos
de armazenamento de dados e registros de erros; assegurar o funcionamento do hardware e do software; garantir a segurança
das informações.
Especificação dos Riscos - Cargo: Tecnico em computação
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Técnico em manutenção de computadores

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conhecimentos em manutenção de hardware ( reparo de Microcomputadores, Monitores, Impressoras matriciais, desk jet e
laser jet ). Reparo mediante a troca, ajuste, regulagem, limpeza, configuração, instalação ou remanejamento visando a
otimização, utilização ou o restabelecimento operacional do equipamento. Conhecimentos em equipamentos de Rede ( Hubs,
Switchs, Tranceivers ). Instalação, configuração e manutenção, assim como passagem, conectorização, testes e certificação de
cabeamento metálico e óptico. Conhecimentos em instalação, configuração, manutenção, atualizações, compartilhamentos,
suporte aos usuários, referente a Software básico ( Windows, Office, Anti-virus, etc. ). Conhecimentos em ambientes de redes
(plataformas Windows NT/2000 Server, Novell. ) Instalação, configuração e manutenção, atualizações, instalação de clientes,
compartilhamento de diretórios e impressoras, configuração de login scripts, criação de usuários e grupos de trabalho,
configuração dos frames e protocolos, estabelecer rotina de backup. Sistema operacional Windows XP. Windows 7 e Windows
8.Editores de textos e planilhas eletrônicas Microsoft Office XP, Microsoft Office 2007 e BR Office 2.0;Browser Internet Explorer
8.0 , Google Chrome.
Especificação dos Riscos - Cargo: Técnico em manutenção de computadores
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Técnico em segurança do trabalho

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Inspecionar áreas instalações e equipamentos; identificar fatores de risco de acidentes de trabalho e doenças profissionais e
especificar medidas de controle; executar ações analíticas, corretivas e preventivas de acidentes e doenças do trabalho; auxi liar
na elaboração de pareceres técnicos na área de segurança do trabalho; cumprir o que estabelecem as normas
regulamentadoras do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego - e a legislação aplicável à área de Segurança do Trabalho;
prestar assessoria à CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; indicar, dimensionar e fiscalizar equipamentos de
proteção contra incêndio; desenvolver e realizar programas de treinamento sobre normas de segurança, combate a incêndio e
demais medidas de prevenção de acidentes e doenças de trabalho; acompanhar e registrar ocorrências relacionadas à área de
segurança do trabalho; especificar, controlar e fiscalizar o uso e fornecimento de equipamentos de proteção individual adequado
à eliminação, neutralização ou minimização do risco, assim como auditar o preenchimento correto da ficha de controle de uso
do EPI - Equipamento de Proteção Individual; elaborar normas e regulamentos internos de segurança do trabalho; auxiliar na
promoção de campanhas internas de prevenção de acidentes de trabalho; preencher formulário do CAT - Comunicação de
Acidentes de Trabalho; organizar em conjunto com a CIPA a SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho;
realizar treinamento sobre o uso EPIs - Equipamentos Proteção Individual; acompanhar o cumprimento do laudo ambiental;
delimitar as áreas de periculosidade e insalubridade de acordo com a legislação vigente; executar outras tarefas afins.
Especificação dos Riscos - Cargo: Técnico em segurança do trabalho
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

80,00 dBA

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
Nº de Funcionários

Cargo: Telefonista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Atender, transferir, cadastrar e completar chamadas telefônicas locais e interurbanas; auxiliar a terceiros, fornecer informações
e prestar serviços gerais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Telefonista
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Vigia - edital obras 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar tarefas de disciplina e segurança da área e servidor sob sua responsabilidade, sujeito à supervisão e orientação.
Especificação dos Riscos - Cargo: Vigia - edital obras 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Administração recursos humanos, Agente administrativo, Agente atividade complementares,
Assessor, Assessor de gabinete, Assessor de programação, Auxiliar de compras, Auxiliar de escritório, Chefe de
setor – 1, Chefe de setor ii, Chefe de setor III, Conselheiro tutelar, Coord. Do procon, Escriturário (a), Fiscal de
obras e posturas, Fiscal de tributos, Guarda ambiental - edital obras 2013, Guarda municipal, Nutricionista,
Nutricionista (psf), Operador de comput. Gráfica, Professor (a) III, Professor(a) iv, Secretario escolar,
Secretario(a) de administração, Técnico em atendimento, Técnico em computação, Técnico em manutenção de
computadores, Telefonista, Vigia - edital obras 2013

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Agente de serviços gerais

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes Biológicos).
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques), pois os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com
prévia eliminação dos despejos e utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (galerias e tanques).
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques) ou Decreto n° 3.048 anexo IV item 3.0.1 (trabalho em galerias, fossas e tanques de esgoto), pois
os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com prévia eliminação dos despejos e
utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (fossas, galerias e tanques de esgotos).
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Coveiro

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo nº 12 (Poeiras
Minerais), anexo n º 13 (Álcalis Cáusticos), anexo nº 14 (Agentes Biológicos).
DESCARACTERIZAÇÃO
A atividade “Aplicação de veneno, com o agente glifosato.” não caracteriza atividade com emprego de defensivos
organofosforados conforme NR 15 anexo n° 13 (Emprego de defensivos organofosforados).
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição acima do limite de tolerância e não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter
evidências de uso, treinamento e entrega de protetor auricular ou equipamento de proteção coletiva.
O agente Poeiras Respiráveis não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder
compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 12.
O agente Álcalis Cáusticos não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter evidências de uso, treinamento e entrega
de proteção respiratória, luvas e roupas resistentes a agentes abrasivos e alcalinos, botas de borracha e óculos contra respingo
de produtos químicos e implantação do PPR (Programa de Proteção Respiratória).
CARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Exumação de corpos” se enquadram no NR-15 – anexo 14 (agentes biológicos) “Trabalhos e operações em
contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: cemitérios (exumação de corpos).”
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau Máximo” de 40% do
salário mínimo de referência pela exposição ao agente Poeiras Respiráveis.
AÇÕES PARA ELIMINAR A INSALUBRIDADE
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 40% do salário
mínimo de referência com ao agente Poeiras Respiráveis deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Poeiras Respiráveis implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de
proteção respiratória para poeiras minerais tipo PFF2 (Peça Facial Filtrante) em caráter emergencial, na atividade com
exposição ao agente Poeiras Respiráveis nas tarefas de preparo de massa, assim como a implantação do Programa de Proteção
Respiratória (PPR).
Para o agente Poeiras Respiráveis recomendamos que seja realizada a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 12.
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 20% do salário
mínimo de referência com aos agentes Ruído, Álcalis Cáusticos deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Ruído implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de protetor
auricular tipo plug ou tipo concha com redução que fique o NEN (Nível Equivalente Normalizado) a níveis de ruído abaixo
do limite de tolerância conforme NR 15 anexo nº 1.
Realizar manutenção periódica e isolamento acústico na roçadeira visando a redução dos níveis de ruído.
Para neutralizar a exposição ao agente Álcalis Cáusticos, implantar Programa de Proteção Respiratória – PPR.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção respiratória semi facial com filtro
mecânico P3 SL (Partículas sólidas e líquidas) para álcalis cáusticos, assim como, implantar e manter evidências em arquivo
de luvas e roupas resistentes a agentes abrasivos e alcalinos, botas de borracha e óculos contra respingo de produtos
químicos nas atividades de preparo de massa.
As atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres também pela exposição aos
Agentes Biológicos; e os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau
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Médio” de 20% do salário mínimo de referência por este enquadramento.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
A atividade “Aplicação de veneno, com o agente glifosato.” não caracteriza atividade com emprego de defensivos
organofosforados conforme Decreto n° 3.048 anexo IV item 1.0.12 (fabricação e aplicação de produtos fosforados e
organofosforados (sínteses orgânicas, fertilizantes e praguicidas).
O agente Álcalis Cáusticos encontra-se descaracterizado pela frequência intermitente, não sendo habitual e permanente.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição acima do limite de tolerância e não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter
evidências de uso, treinamento e entrega de protetor auricular ou equipamento de proteção coletiva.
O agente Poeiras Respiráveis não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder
compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 12.
CARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Exumação de corpos” se enquadram no Decreto 3.048 no item 3.0.1 letra d) trabalho de exumação de
corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição aos agentes
Ruído, Poeiras Respiráveis, Agentes biológicos tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a
empresa estão obrigadas ao pagamento de alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
AÇÕES PARA ELIMINAR A APOSENTADORIA ESPECIAL
Para neutralizar a exposição aos agentes Ruído, Poeiras Respiráveis e cessar o pagamento de alíquota suplementar do
RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%; deverão ser realizadas as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Poeiras Respiráveis implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de
proteção respiratória para poeiras minerais tipo PFF2 (Peça Facial Filtrante) em caráter emergencial, na atividade com
exposição ao agente Poeiras Respiráveis nas tarefas de preparo de massa, assim como a implantação do Programa de Proteção
Respiratória (PPR).
Para o agente Poeiras Respiráveis recomendamos que seja realizada a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 12.
Para neutralizar a exposição ao agente Ruído implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de protetor
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auricular tipo plug ou tipo concha com redução que fique o NEN (Nível Equivalente Normalizado) a níveis de ruído abaixo
do limite de tolerância conforme NR 15 anexo nº 1.
Realizar manutenção periódica e isolamento acústico na roçadeira visando a redução dos níveis de ruído.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Cozinheira, Servente

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo nº 3 (Calor).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
Os agentes Calor, Ruído têm suas medições abaixo do Limite de Tolerância.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
Os agentes Calor, Ruído têm suas medições abaixo do Limite de Tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Operador de máquina

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo nº 8 (Vibrações).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Vibração (VCI) não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder compará-la
aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 08.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau Médio” de 20% do
salário mínimo de referência pela exposição ao agente Vibrações.
AÇÕES PARA ELIMINAR A INSALUBRIDADE
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 20% do salário
mínimo de referência com o agente Vibrações deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Vibração (VCI) realizar medições de vibrações com acelerômetro e compará-las ao
Limite de Tolerância conforme Portaria MTE n.º 1.471, de 24 de setembro de 2014 da NR 15 anexo nº 8 item 2.2 e 2.3 para
VCI (Vibração Corpo Inteiro).
Implantar métodos de isolamento ou redução, através de isolamento do condutor mediante suspensão do assento e / ou cabina.
* Modificar a frequência de ressonância através de materiais isolantes ou absorventes das vibrações.
* Realizar manutenção periódica aos equipamentos, substituindo peças gastas, fazendo apertos, alinhamentos, ajustamentos e
outras operações a órgãos mecânicos, de forma a reduzir as vibrações e manter evidências em arquivo.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Vibração (VCI) não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder compará-la
aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 08.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição ao agente
Vibrações tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa está obrigada ao pagamento de
alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
AÇÕES PARA ELIMINAR A APOSENTADORIA ESPECIAL
Para neutralizar a exposição ao agente Vibrações e cessar o pagamento de alíquota suplementar do RAT (Risco
Ambiental do Trabalho) de 6%; deverão ser realizadas as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Vibração (VCI) realizar medições de vibrações com acelerômetro e compará-las ao
Limite de Tolerância conforme Portaria MTE n.º 1.471, de 24 de setembro de 2014 da NR 15 anexo nº 8 item 2.2 e 2.3 para
VCI (Vibração Corpo Inteiro).
Implantar métodos de isolamento ou redução, através de isolamento do condutor mediante suspensão do assento e / ou cabina.
* Modificar a frequência de ressonância através de materiais isolantes ou absorventes das vibrações.
* Realizar manutenção periódica aos equipamentos, substituindo peças gastas, fazendo apertos, alinhamentos, ajustamentos e
outras operações a órgãos mecânicos, de forma a reduzir as vibrações e manter evidências em arquivo.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Motorista, Técnico em segurança do trabalho

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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Setor: Secretaria de educação e cultura
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com repartições em madeira, forro de madeira, iluminação
natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e artificial através de ar condicionado, pé direito de
aproximadamente 2,5 metros.
Escolas e creches: piso de concreto com revestimento cerâmicos, paredes de alvenaria com reboco, forro de madeira ou PVC,
iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e artificial por meio de ventiladores, pé
direito de aproximadamente 3 metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Agente de serviços gerais

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conservar a limpeza, limpar ambientes internos; seguir as rotinas pré-estabelecidas para atendimento as necessidades dos
setores. Auxiliar quando necessário no preparo de alimentos e servir as refeições.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de serviços gerais
Agente

Calor

Data

Medição

Empresa

Grupo

Técnica Utilizada

10/11/2014

27,90

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição de calor

Setor /
TBS/TG/TBN IBUTG (ºC)
Equipamento

Nome da Atividade

Físico

Tipo de
Atividade /
Valor Kcal

Tempo
(minutos)

Fogão/ Forno

32,20/36,20/2 28.64 (Cálculo Fogão/ Forno
5,40
sem Carga
Solar)

Trabalho
Moderado /
175

40

Preparação de
alimentos

30,40/28,80/2 26.42 (Cálculo Preparação de alimentos
5,40
sem Carga
Solar)

Trabalho
Moderado /
150

20

L.T. da Medição ºC

M(Kcal)

Conclusão

30,50

166.67

Abaixo do Limite

Fonte Geradora

Forno
Fogão

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas anticalor no
manuseio de utensílios quentes.
Instalar exaustor nas cozinhas.

Fundamentação Legal

Utilizado o limite de tolerância da NR 15 anexo nº 3 quadros I e II , e a taxa de metabolismo
quadro III para as situações de trabalho e descanso.

Observações/Metodologia

A medição de calor do trabalho foi realizada como Termômetro na altura do peito do
trabalhador (região mais atingida).
Os dados do aparelho e o certificado de calibração encontram-se em anexo.

Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Nível de Ação

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

77,80 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Batedeira

91

30

,1429

Liquidificador

86

20

,0476

Fonte Geradora

Liquidificador
Batedeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando o liquidificador e a batedeira.

72

Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.
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Nº de Funcionários
Cargo: Agente de serviços gerais - peti - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conservar a limpeza, limpar ambientes internos; seguir as rotinas pré-estabelecidas para atendimento as necessidades dos
setores. Auxiliar quando necessário no preparo de alimentos e servir as refeições.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de serviços gerais - peti - edital 2013
Agente

Calor

Data

Medição

Empresa

Grupo

Técnica Utilizada

10/11/2014

27,90

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição de calor

Setor /
TBS/TG/TBN IBUTG (ºC)
Equipamento

Nome da Atividade

Físico

Tipo de
Atividade /
Valor Kcal

Tempo
(minutos)

Fogão/ Forno

32,20/36,20/2 28.64 (Cálculo Fogão/ Forno
5,40
sem Carga
Solar)

Trabalho
Moderado /
175

40

Preparação de
alimentos

30,40/28,80/2 26.42 (Cálculo Preparação de alimentos
5,40
sem Carga
Solar)

Trabalho
Moderado /
150

20

L.T. da Medição ºC

M(Kcal)

Conclusão

30,50

166.67

Abaixo do Limite

Fonte Geradora

Forno
Fogão

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas anticalor no
manuseio de utensílios quentes.
Instalar exaustor nas cozinhas.

Fundamentação Legal

Utilizado o limite de tolerância da NR 15 anexo nº 3 quadros I e II , e a taxa de metabolismo
quadro III para as situações de trabalho e descanso.

Observações/Metodologia

A medição de calor do trabalho foi realizada como Termômetro na altura do peito do
trabalhador (região mais atingida).
Os dados do aparelho e o certificado de calibração encontram-se em anexo.

Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Nível de Ação

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

77,80 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Batedeira

91

30

,1429

Liquidificador

86

20

,0476

Fonte Geradora

Liquidificador
Batedeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando o liquidificador e a batedeira.

Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.
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Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Produtos de limpeza

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.
Nº de Funcionários

Cargo: Assessor de programação

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar e desenvolver projetos, planos, programas e rotinas na área de serviços administrativos em geral, podendo
desempenhar atividades em qualquer um dos órgãos da administração municipal.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor de programação
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Assistente social

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Planejar, coordenar, orientar e supervisionar trabalhos relacionados com aspectos sociais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assistente social
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar de biblioteca

Masc.: 0 Fem.: 0

Atender usuários, controlar fichários, localizar livros e publicações.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de biblioteca
Não existe exposição a agentes nocivos
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Menor: 0 Total: 0

Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar de biblioteca, act.

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Atender usuários, controlar fichários, localizar livros e publicações.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de biblioteca, act.
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar de sala de aula

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Auxiliar o professor na organização e desenvolvimento de ações didáticas e na avaliação do desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de sala de aula
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Coordenador geral do peti - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico, planejar, organizar e desenvolver ações didáticas, mobilizar conjunto de capacidades
comunicativas, avalizar desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Coordenador geral do peti - edital 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Coordenador peti - edital 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico, planejar, organizar e desenvolver ações didáticas, mobilizar conjunto de capacidades
comunicativas, avalizar desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Coordenador peti - edital 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Diretor presidente da fundação cultural

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar, planejar, orientar, supervisionar todas as atividades, promover projetos culturais e orientar no que for necessári o
para promover a cultura e atividades no município.
Especificação dos Riscos - Cargo: Diretor presidente da fundação cultural
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Educador social creas

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Visar e garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e social; procurar assegurar seus direitos,
identificando suas necessidades; desenvolver atividades e tratamentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Educador social creas
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Engenheiro civil - edital obras

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Desenvolver projetos de engenharia civil; fiscalizar obras e imóveis; supervisionar manutenção de equipamentos; planejar
construção de obras da administração pública.
Especificação dos Riscos - Cargo: Engenheiro civil - edital obras
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Fonoaudiólogo

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Atendimento de crianças com problemas de fala, voz e aprendizagem. Realiza terapia de fonoaudiologia utilizando métodos
específicos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Fonoaudiólogo
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Monitor de artesanato

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Criar e confeccionar produtos artesanais, fazer seus produtos de modo que retratem a cultura local.
Especificação dos Riscos - Cargo: Monitor de artesanato
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Monitor de artesanato peti

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Criar e confeccionar produtos artesanais, fazer seus produtos de modo que retratem a cultura local.
Especificação dos Riscos - Cargo: Monitor de artesanato peti
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Monitor de ativ. Educacionais

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Elaborar projetos; promover atividades recreativas diversificadas; administrar equipamentos e materiais para recreação.
Especificação dos Riscos - Cargo: Monitor de ativ. Educacionais
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Monitor de dança/ bale peti

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Planejar cursos; desenvolver pesquisas e criações artísticas; divulgar conhecimento específicos; exercer atividades artística s.
Especificação dos Riscos - Cargo: Monitor de dança/ bale peti
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Monitor de informática

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Operar e monitorar computadores e sistemas de informatica utilizado por funcionários e alunos do sistema de ensino para
utilização correta dos equipamentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Monitor de informática
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Monitor de música peti/cultura

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Elaborar projetos; promover atividades recreativas diversificadas; administrar equipamentos e materiais para recreação.
Especificação dos Riscos - Cargo: Monitor de música peti/cultura
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Monitor de musica/dança

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Planejar cursos; desenvolver pesquisas e criações artísticas; divulgar conhecimento específicos; exercer atividades artística s.
Especificação dos Riscos - Cargo: Monitor de musica/dança
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Monitor de sistema de informática

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo o monitoramento de estudantes na operacionalização de
programas de computação, associados aos projetos pedagógicos, para atuar em laboratórios de informática e bibliotecas
virtuais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Monitor de sistema de informática
Não existe exposição a agentes nocivos

Nº de Funcionários
Cargo: Monitor de musica/dança

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Planejar cursos; desenvolver pesquisas e criações artísticas; divulgar conhecimento específicos; exercer atividades artística s.
Especificação dos Riscos - Cargo: Monitor de musica/dança
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Monitor sistema de informática act

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Operar e monitorar computadores e sistemas de informatica utilizado por funcionários e alunos do sistema de ensino para
utilização correta dos equipamentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Monitor sistema de informática act
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Motorista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Dirigir veículos conforme normas e procedimentos técnicos de segurança; transportar alunos por rotas definidas; verificar
documentação de veículos e encaminhá-los para manutenção sempre que necessário.
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Especificação dos Riscos - Cargo: Motorista
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

80,00 dBA

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Ônibus escolar

79

300

0

Fonte Geradora

Ônibus escolar
Nº de Funcionários

Cargo: Motorista (nasf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Dirigir veículos conforme normas e procedimentos técnicos de segurança; transportar alunos por rotas definidas; verificar
documentação de veículos e encaminhá-los para manutenção sempre que necessário.
Especificação dos Riscos - Cargo: Motorista (nasf)
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

80,00 dBA

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Ônibus escolar

79

300

0

Fonte Geradora

Ônibus escolar
Nº de Funcionários

Cargo: Nutricionista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar os serviços de nutrição; prestar assistência nutricional, planejar, organizar, administrar e avaliar cardápios; efetuar
controle higiênico-sanitário; coordenar o trabalho das serventes.
Especificação dos Riscos - Cargo: Nutricionista
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Orientador educacional

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de projetos pedagógicos na modalidade de ensino presencial;
aplicar metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem.
Especificação dos Riscos - Cargo: Orientador educacional
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Professor (a) III

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico; planejar, organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjunto de capacidades
comunicativas; avaliar o desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor (a) III
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Professor - act

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico; planejar, organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar o desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor - act
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Professor apoio pedagógico pet

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico; planejar, organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjunto de capacidades
comunicativas; avaliar o desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor apoio pedagógico pet
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Professor de costura industrial

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material; planejar, organizar e desenvolver ações técnicas de costura industrial; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar o desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor de costura industrial
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Máquina de costura

68

60

0

Fonte Geradora

Máquina de costura

80

80,00 dBA

Nº de Funcionários
Cargo: Professor de informática

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material; planejar, organizar e desenvolver ações didáticas; avaliar o desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor de informática
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Professor de modelagem têxtil

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material; planejar, organizar e desenvolver ações técnicas de modelagem têxtil; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar o desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor de modelagem têxtil
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Professor de soldagem

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material; planejar, organizar e desenvolver ações técnicas de soldagem; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar o desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor de soldagem
Agente

Radiações não Ionizantes

Grupo

Físico

Frequência

Ocasional

Fonte Geradora

Tarefas de solda
Solda Elétrica

Medidas Propostas

Implantar o uso de máscara de soldador, óculos para soldador com lentes especiais escuras,
luvas, avental, mangas e perneiras em raspa de couro nas tarefas operando a solda elétrica.

Observações/Metodologia

As tarefas de soldas acontecem eventualmente, somente quando tem aulas práticas.

Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Nível de Ação

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

65,18 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Policorte

82

10

,0104

Fonte Geradora

Policorte

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando o policorte.

Agente

Fumos metálicos

Grupo

Químico

Frequência

Ocasional

Fonte Geradora

Tarefas de solda
Solda Elétrica

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção
respiratória PFF2 para fumos metálicos nas tarefas operando a solda elétrica até a implantação
do Programa de Proteção Respiratória (PPR).
Implantar o Programa de Proteção Respiratória (PPR).
Realizar quantificação desse agente (varredura metálica) para verificar sua concentração e
compará-la ao limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 12.

Observações/Metodologia

As tarefas de soldas acontecem eventualmente, somente quando tem aulas práticas.
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Nº de Funcionários
Cargo: Professor i ou ii - educ. Física

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material; planejar, organizar e desenvolver ações didáticas; avaliar o desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor i ou ii - educ. Física
Não existe exposição a agentes nocivos

Nº de Funcionários
Cargo: Professor nível II

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico, planejar, organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar o desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor nível II
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Professor(a) iv

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Preparar material pedagógico; planejar, organizar e desenvolver ações didáticas; mobilizar conjuntos de capacidades
comunicativas; avaliar o desempenho dos alunos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Professor(a) iv
Não existe exposição a agentes nocivos

Nº de Funcionários
Cargo: Psicólogo (a)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Estudar, pesquisar e avaliar desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos alunos, com finalidad e de análise,
tratamento, orientação e educação. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social.
Especificação dos Riscos - Cargo: Psicólogo (a)
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Secretario escolar

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Agendar compromissos; organizar anotações, cartas circulares, tabelas e gráficos; recepcionar pessoas, familiares e alunos,
distribuir serviços conforme orientação.
Especificação dos Riscos - Cargo: Secretario escolar
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Secretario escolar - act

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Agendar compromissos; organizar anotações, cartas circulares, tabelas e gráficos; recepcionar pessoas, familiares e alunos,
distribuir serviços conforme orientação.
Especificação dos Riscos - Cargo: Secretario escolar - act
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Secretario(a) de educação

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar a coordenação da rede municipal de ensino, assuntos do ensino fundamental, infantil e jovens e adultos. Realizar o
suporte técnico, psicológico, logística de transporte, merenda escolar, corpo docente e apoios.
Especificação dos Riscos - Cargo: Secretario(a) de educação
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Servente

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Seguir os cardápios da nutricionista elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos; observar métodos e
padrões de qualidade dos alimentos; servir refeições.
Especificação dos Riscos - Cargo: Servente
Agente

Calor

Grupo

Data

Medição

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

27,90

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição de calor

Setor /
TBS/TG/TBN IBUTG (ºC)
Equipamento

Nome da Atividade

Físico

Tipo de
Atividade /
Valor Kcal

Tempo
(minutos)

Fogão/ Forno

32,20/36,20/2 28.64 (Cálculo Fogão/ Forno
5,40
sem Carga
Solar)

Trabalho
Moderado /
175

40

Preparação de
alimentos

30,40/28,80/2 26.42 (Cálculo Preparação de alimentos
5,40
sem Carga
Solar)

Trabalho
Moderado /
150

20

L.T. da Medição ºC

M(Kcal)

Conclusão

30,50

166.67

Abaixo do Limite

Fonte Geradora

Forno
Fogão

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas anticalor no
manuseio de utensílios quentes.
Instalar exaustor nas cozinhas.

Fundamentação Legal

Utilizado o limite de tolerância da NR 15 anexo nº 3 quadros I e II , e a taxa de metabolismo
quadro III para as situações de trabalho e descanso.

Observações/Metodologia

A medição de calor do trabalho foi realizada como Termômetro na altura do peito do
trabalhador (região mais atingida).
Os dados do aparelho e o certificado de calibração encontram-se em anexo.

Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Nível de Ação

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

77,80 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Batedeira

91

30

,1429

Liquidificador

86

20

,0476

Fonte Geradora

Liquidificador
Batedeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando o liquidificador e a batedeira.
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Nº de Funcionários
Cargo: Supervisor escolar III

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Agendar compromissos; organizar anotações, cartas, circulares, tabelas e gráficos, recepcionar pessoa, distribuir serviços
conforme orientação.
Especificação dos Riscos - Cargo: Supervisor escolar III
Não existe exposição a agentes nocivos

84

CONCLUSÃO
Para os cargos

Agente de serviços gerais, Agente de serviços gerais - peti - edital 2013

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo nº 3 (Calor),
anexo nº 14 (Agentes biológicos).
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques), pois os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com
prévia eliminação dos despejos e utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (galerias e tanques).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
Os agentes Calor e Ruído têm suas medições abaixo do Limite de Tolerância.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques) ou Decreto n° 3.048 anexo IV item 3.0.1 (trabalho em galerias, fossas e tanques de esgoto), pois
os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com prévia eliminação dos despejos e
utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (fossas, galerias e tanques de esgotos).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
Os agentes Calor e Ruído têm suas medições abaixo do Limite de Tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Assessor de programação, Assistente social, Auxiliar de biblioteca, Auxiliar de biblioteca,
act., Auxiliar de sala de aula, Coordenador geral do peti - edital 2013, Coordenador peti - edital 2013, Diretor
presidente da fundação cultural, Educador social creas, Engenheiro civil - edital obras, Fonoaudiólogo,
Monitor de artesanato, Monitor de artesanato peti, Monitor de ativ. Educacionais, Monitor de música
peti/cultura, Monitor de sistema de informática, Monitor de musica/dança, Monitor sistema de informática
act, Nutricionista, Orientador educacional, Professor (a) III, Professor – act, Professor apoio pedagógico pet,
Professor de informática, Professor de modelagem têxtil, Professor i ou ii - educ. Física, Professor nível II,
Professor(a) iv, Psicólogo (a), Secretario escolar, Secretario escolar – act, Secretario(a) de educação,
Supervisor escolar III

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Motorista, Motorista (nasf), Professor de costura industrial

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Professor de soldagem

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo n° 7 (Radiações
não Ionizantes),anexo nº 12 (Manganês e seus compostos).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Radiações não Ionizantes não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter evidências de uso, treinamento e
entrega de luvas, avental, mangotes e perneiras de raspa de couro, calçados de segurança com elástico e máscara de solda.
O agente Fumos Metálicos não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder comparála aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 12.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau Máximo” de 40% do
salário mínimo de referência pela exposição ao agente Fumos Metálicos.
AÇÕES PARA ELIMINAR A INSALUBRIDADE
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 40% do salário
mínimo de referência com o agente Fumos Metálicos deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Fumos Metálicos implantar e evidências de uso, treinamento e entrega de proteção
respiratória tipo PFF2 (Peça Facial Filtrante) em caráter emergencial, na utilização de eletrodos com o agente Fumos de
Manganês nas tarefas de solda elétrica, assim como a implantação do Programa de Proteção Respiratória (PPR).
Para o agente Fumos de Manganês recomendamos que seja realizado a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 12.
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 20% do salário
mínimo de referência com o agente Radiação não Ionizante deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Radiação não Ionizante, implantar e manter evidências de uso, treinamento e
entrega de máscara para solda (Elmo Celeron), luvas, mangotes, perneiras e avental de raspa de couro e calçados de segurança
com elástico lateral nas tarefas de solda.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
O agente Radiações não Ionizantes encontra-se descaracterizado por não encontrar-se no rol de agentes citados no Decreto
3.048 anexo IV.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Fumos Metálicos não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder comparála aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 12.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição ao agente
Fumos Metálicos tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa está obrigada ao
pagamento de alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
AÇÕES PARA ELIMINAR A APOSENTADORIA ESPECIAL
Para neutralizar a exposição ao agente Fumos Metálicos e cessar o pagamento de alíquota suplementar do RAT (Risco
Ambiental do Trabalho) de 6%; deverão ser realizadas as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Fumos Metálicos implantar e evidências de uso, treinamento e entrega de proteção
respiratória tipo PFF2 (Peça Facial Filtrante) em caráter emergencial, na utilização de eletrodos com o agente Fumos de
Manganês nas tarefas de solda elétrica, assim como a implantação do Programa de Proteção Respiratória (PPR).
Para o agente Fumos de Manganês recomendamos que seja realizado a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 12.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Servente

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo nº 3 (Calor).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
Os agentes Calor e Ruído têm suas medições abaixo do Limite de Tolerância.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
Os agentes Calor e Ruído têm suas medições abaixo do Limite de Tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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Setor: Secretaria de finanças
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco, forro de laje, iluminação natural e artificial p or
meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e artificial através de ar condicionado, pé direito de aproximadamente 2,5
metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar de contabilidade

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar atividades inerentes a contabilidade; identificar documentos e informações, atender a fiscalização.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de contabilidade
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar de escritório

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Digitar ofícios, cartas, memorandos e quadros demonstrativos para atender a rotina administrativa; fazer separação e
classificação de documentos; realizar arquivos de documentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de escritório
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Contador

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Executar atividades relativas a contabilidade financeira e patrimonial; elaborar balanços, registros e demonstração contábeis.
Especificação dos Riscos - Cargo: Contador
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Controlador de arrecadação

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar serviço de escrituração e mecanização de balancetes e expedientes relacionados a arrecadação municipal.
Especificação dos Riscos - Cargo: Controlador de arrecadação
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Fiscal de obras e posturas

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Fiscalizar obras e posturar do município por meio de vistorias; cumprir códigos pertinentes.
Especificação dos Riscos - Cargo: Fiscal de obras e posturas
Não existe exposição a agentes nocivos

Nº de Funcionários
Cargo: Fiscal de tributos

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário; controlar a arrecadação; remover a cobrança de
tributos; analisar e tomar decisões sobre o processo administrativo-fiscais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Fiscal de tributos
Não existe exposição a agentes nocivos
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Auxiliar de contabilidade, Auxiliar de escritório, Contador, Controlador de arrecadação, Fiscal
de obras e posturas, Fiscal de tributos

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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Setor: Secretaria de obras e serviços urbanos
Administração: Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco, forro de madeira, iluminação
natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e artificial através de ar condicionado, pé direito de
aproximadamente 2,5 metros.
Almoxarifado: Piso de concreto sem revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco, armação de madeira com telhas
de fibrocimento, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural, pé direito de
aproximadamente 4 metros.
Cemitério: Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco, forro de PVC, iluminação natural e
artificial por meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural, pé direito de aproximadamente 4 metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Administração recursos humanos

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar e desenvolver projetos, planos, programas e rotinas na área de recursos humanos, acompanhando sua
operacionalização.
Especificação dos Riscos - Cargo: Administração recursos humanos
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Assessor especial de departamento

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável pela equipe de pavimentação, inspecionar trabalhos designados e visita a obras.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor especial de departamento
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

80,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
Nº de Funcionários

Cargo: Assessor especial de planejamento

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável por coordenar a frota de veículos da saúde que necessitam de transporte para atendimento médico. Realiza
coordenação e planejamento da ambulância e viagens fora da cidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor especial de planejamento
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor

94

80,00 dBA

Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar de escritório

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Digitar ofícios, cartas, memorandos e quadros demonstrativos para atender a rotina administrativa; fazer separação e
classificação de documentos; realizar arquivos de documentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de escritório
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Chefe de setor - 1

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar trabalhos de compras, licitações e cotações, atendimento telefônico.
Especificação dos Riscos - Cargo: Chefe de setor - 1
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor

95

80,00 dBA

Nº de Funcionários
Cargo: Coveiro

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Auxiliar nos serviços funerários, preparar, limpar, abrir e fechar sepulturas; realizar sepultamento; trasladar despojos; rea lizar
exumação de corpos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Coveiro
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Nível de Ação

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

91,02 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Roçadeira

102

180

4

Fonte Geradora

Roçadeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando a roçadeira.
Implantar PCA (Programa de Conservação Auditiva).

Agente

Glifosato

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Aplicação de veneno
Glifosato

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de óculos de proteção
contra respingo de produtos químicos, luvas impermeáveis, proteção respiratória com cartuchos
químico para vapores orgânicos classe 1e filtro mecânico P3SL (Partículas Sólidas e
Líquidas) nas tarefas de aplicação de veneno manuseando o veneno Glifosato até a implantação
do Programa de Proteção Respiratória (PPR).
Implantar o PPR (Programa de Proteção Respiratória).

Observações/Metodologia

A frequência é ocasional mesmo o tempo sendo de uma hora pois não se sabe quando ele
efetuará essa atividade.

Agente

Poeiras Respiráveis

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Preparo de massa
Cimento
Areia

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção
respiratória semi facial com filtro mecânico P3 SL (Particulados sólidos e líquidos) nas tarefas de
preparo de massa até a implantação do PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Implantar PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Realizar quantificação de poeiras respiráveis e totais com porcentagem de sílica para verificar
sua concentração e compará-la ao limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 12.

Agente

Álcalis Cáusticos

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Preparo de massa
Cimento
Areia

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luva impermeável
ou luva química, óculos de proteção e máscara semi facial com filtro mecânico P3 SL
(Particulados sólidos e líquidos) nas tarefas de preparo de massa até a implantação do PPR
(Programa de Proteção Respiratória).
Implantar PPR (Programa de Proteção Respiratória).
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Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Exumação de corpos

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo macacão biológico e
proteção respiratória semi facial com cartuchos químicos para vapores orgânicos classe 1 e
filtro P2 ou P3 SL (Partículas sólidas e líquidas) nas tarefas de exumação de corpos.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Exumação de corpos

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo macacão biológico e
proteção respiratória semi facial com cartuchos químicos para vapores orgânicos classe 1 e
filtro P2 ou P3 SL (Partículas sólidas e líquidas) nas tarefas de exumação de corpos.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Exumação de corpos

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo macacão biológico e
proteção respiratória semi facial com cartuchos químicos para vapores orgânicos classe 1 e
filtro P2 ou P3 SL (Partículas sólidas e líquidas) nas tarefas de exumação de corpos.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Exumação de corpos

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo macacão biológico e
proteção respiratória semi facial com cartuchos químicos para vapores orgânicos classe 1 e
filtro P2 ou P3 SL (Partículas sólidas e líquidas) nas tarefas de exumação de corpos.

Nº de Funcionários
Cargo: Diretor de departamento de obras

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável pela coordenação do departamento de obras e suas atividades.
Especificação dos Riscos - Cargo: Diretor de departamento de obras
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar de Eletricista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Atividades de complexidade mediana, que consiste em auxiliar nas atividades desenvolvidas pelo eletricista; auxiliar o eletricista
na execução das tarefas de manutenção e novas instalações elétricas, em próprios municipais, iluminação pública
(praças/avenidas/quadras esportivas), bem como para a realização de eventos; realizar montagem/utilização de andaimes para
execução dos serviços; utilizar equipamentos de elevação (cestos aéreos) para manutenção em iluminação pública; utilizar
máquinas (furadeiras) e ferramentas manuais, na condição de auxiliar na manutenção e execução de instalações elétricas;
execução de passagem e colocação de tubulação para instalações embutidas, em área interna/externa e executar outras
atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, relacionados a sua área de atuação.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de Eletricista
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor

97

80,00 dBA

Nº de Funcionários
Cargo: Eletricista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realiza serviços de manutenção dos sistemas elétricos que dão suporte aos serviços municipais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Eletricista
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

80,00 dBA

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
Nº de Funcionários

Cargo: Eletricista - edital obras 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável por coordenar, distribuir e orientar os trabalhos, realiza vistoria e acompanhamento de obras. Não realiza trabalhos
com eletricidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Eletricista - edital obras 2013
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

80,00 dBA

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
Nº de Funcionários

Cargo: Fiscal de obras e posturas

Masc.: 0 Fem.: 0

Fiscalizar obras e posturas do município por meio de vistorias; cumprir códigos pertinentes.
Especificação dos Riscos - Cargo: Fiscal de obras e posturas
Não existe exposição a agentes nocivos
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Menor: 0 Total: 0

Nº de Funcionários
Cargo: Gari

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Limpar ambientes externos e internos; conservar a limpeza por meio de varrições, realizar corte de grama.
Especificação dos Riscos - Cargo: Gari
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Nível de Ação

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

92,27 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Cortador de grama

102

240

5,3333

Fonte Geradora

Cortador de grama

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando o cortador de grama.
Implantar PCA (Programa de Conservação Auditiva).
Nº de Funcionários

Cargo: Gari - edital obras 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Limpar ambientes externos e internos; conservar a limpeza por meio de varrições, realizar corte de grama.
Especificação dos Riscos - Cargo: Gari - edital obras 2013
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Nível de Ação

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

92,27 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Cortador de grama

102

240

5,3333

Fonte Geradora

Cortador de grama

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando o cortador de grama.
Implantar PCA (Programa de Conservação Auditiva).
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Nº de Funcionários
Cargo: Guarda ambiental - edital obras 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar mistura orgânica; preparar área para plantio de hortaliças e flores; transferir mudas de plantas; irrigar hortas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Guarda ambiental - edital obras 2013
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor

Agente

Nível de Ação

Físico

Glifosato

80,00 dBA

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Aplicação de veneno
Glifosato

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de óculos de proteção
contra respingo de produtos químicos, luvas impermeáveis, proteção respiratória com cartuchos
químico para vapores orgânicos classe 1e filtro mecânico P3SL (Partículas Sólidas e
Líquidas) nas tarefas de aplicação de veneno manuseando o veneno Glifosato até a implantação
do Programa de Proteção Respiratória (PPR).
Implantar o PPR (Programa de Proteção Respiratória).

Observações/Metodologia

A frequência é ocasional mesmo o tempo sendo de uma hora pois não se sabe quando ele
efetuará essa atividade.
Nº de Funcionários

Cargo: Motorista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Dirigir veículos conforme normas e procedimentos técnicos de segurança; verificar documentação do veículo.
Especificação dos Riscos - Cargo: Motorista
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Nível de Ação

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

84,33 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Caminhão

91

180

,8571

Fonte Geradora

Caminhão

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando o caminhão.
Realizar dosimetria de ruído para verificar o nível em que o trabalhador está exposto e
comparar ao limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 1.
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Nº de Funcionários
Cargo: Motorista - edital obras 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Dirigir veículos conforme normas e procedimentos técnicos de segurança; verificar documentação do veículo.
Especificação dos Riscos - Cargo: Motorista - edital obras 2013
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Nível de Ação

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

84,33 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Caminhão

91

180

,8571

Fonte Geradora

Caminhão

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando o caminhão.
Realizar dosimetria de ruído para verificar o nível em que o trabalhador está exposto e
comparar ao limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 1.
Nº de Funcionários

Cargo: Operador de maquina

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Inspecionar as condições operacionais dos equipamentos; preparar o local de trabalho; remover, nivelar e drenar aterros.
Especificação dos Riscos - Cargo: Operador de maquina
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Nível de Ação

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

79,95 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Motoniveladora

82

300

,3125

Fonte Geradora

Motoniveladora

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando a motoniveladora.
Realizar dosimetria de ruído para verificar o nível em que o trabalhador está exposto e
comparar ao limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 1.

Agente

Vibrações

Grupo

Físico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Retroescavadeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas anti vibrações
durante utilização da retroescavadeira.
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Nº de Funcionários
Cargo: Operador de máquina - edital obras 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Inspecionar as condições operacionais dos equipamentos; preparar o local de trabalho, remover, nivelar e drenar aterros.
Especificação dos Riscos - Cargo: Operador de máquina - edital obras 2013
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Nível de Ação

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

79,95 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Motoniveladora

82

300

,3125

Fonte Geradora

Motoniveladora

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando a motoniveladora.
Realizar dosimetria de ruído para verificar o nível em que o trabalhador está exposto e
comparar ao limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 1.

Agente

Vibrações

Grupo

Físico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Retroescavadeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas anti vibrações
durante utilização da retroescavadeira.
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Nº de Funcionários
Cargo: Operador de motoniveladora

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Inspecionar as condições operacionais dos equipamentos, preparar o local de trabalho, remover e nivelar aterros.
Especificação dos Riscos - Cargo: Operador de motoniveladora
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Nível de Ação

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

79,95 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Motoniveladora

82

300

,3125

Fonte Geradora

Motoniveladora

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando a motoniveladora.
Realizar dosimetria de ruído para verificar o nível em que o trabalhador está exposto e
comparar ao limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 1.

Agente

Vibrações

Grupo

Físico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Motoniveladora

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas anti vibrações
durante utilização da motoniveladora.
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Nº de Funcionários
Cargo: Pintor - edital obras 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Analisar e preparar as superfícies a serem pintadas; calcular quantidade de materiais para pintura a pincel; identificar; pre parar
e aplicar tintas em superfícies.
Especificação dos Riscos - Cargo: Pintor - edital obras 2013
Agente

Hidrocarbonetos aromáticos

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Pintura à pincel
Esmalte sintético
thinner
Solvente
Tarefas de pintura

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luva impermeável,
óculos de segurança e proteção respiratória com cartucho aprovado para vapores orgânicos
classe 1 nas tarefas de pintura com pincel manuseando o solvente, o thinner e o esmalte até a
implantação do PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Implantar o PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Realizar quantificação desse agente (varredura química) para verificar sua concentração e
compará-la ao limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 11.

Observações/Metodologia

A tarefa de pintura é realizada em média de 3 vezes ao mês com duração de 2 horas.
Nº de Funcionários

Cargo: Secretario(a) de obras

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar a distribuição, coordenação, planejamento e orientação dos trabalhos para os encarregados do setor de obras bem
como inspecionar e conferir os trabalhos realizados.
Especificação dos Riscos - Cargo: Secretario(a) de obras
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

80,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor

Nº de Funcionários
Cargo: Supervisor de óbras

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável pela distribuição e supervisão do trabalhos das equipes externas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Supervisor de óbras
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor

104

80,00 dBA

Nº de Funcionários
Cargo: Vigia

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar atividades de ordem disciplinar, zelar pela segurança da área e servidor sob sua responsabilidade, sujeito à supervisão
e orientação.
Especificação dos Riscos - Cargo: Vigia
Não existe exposição a agentes nocivos
Cargo: Vigia - edital obras 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar atividades de ordem disciplinar, zelar pela segurança da área e servidor sob sua responsabilidade, sujeito à supervisão
e orientação.
Especificação dos Riscos – Cargo: Vigia - edital obras 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Administração recursos humanos, Auxiliar de escritório, Diretor de departamento de obras,
Fiscal de obras e posturas

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.

106

CONCLUSÃO
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Vigia, Vigia - edital obras 2013

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
CARACTERIZAÇÃO
Sendo a atividade do cargo Vigia “Realizar

atividades de ordem disciplinar, zelar pela segurança da área e servidor sob sua
responsabilidade, sujeito à supervisão e orientação”
e do cargo Vigia - edital obras 2013 “Realizar atividades de ordem disciplinar, zelar pela segurança da área e servidor sob
sua responsabilidade, sujeito à supervisão e orientação”, as mesmas se enquadram:

No item 1 - As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a
roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas;
No item 2 b) 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;
No item 3 - As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que
atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:
Vigilância patrimonial – Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou
privados e de incolumidade física de pessoas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de periculosidade (30% do salário
do trabalhador) sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa, na
execução de atividade em condições de periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Assessor especial de departamento, Assessor especial de planejamento, Chefe de setor – 1,
Eletricista - edital obras 2013, Motorista, Motorista - edital obras 2013, Secretario(a) de obras, Supervisor de
obras

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Auxiliar de Eletricista, Eletricista

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
CARACTERIZAÇÃO
Sendo a atividade deste cargo de “Realiza serviços de manutenção dos sistemas elétricos que dão suporte aos serviços
municipais.”, a mesma se enquadra como atividade periculosa conforme Portaria MTE n.º 1.078, de 16 de julho de 2014 que
aprova o anexo 4 da NR-16 (Atividades e Operações Perigosas):
Quadro I item III Atividades de inspeção, testes, ensaios, calibração, medição e reparos em equipamentos e materiais
elétricos, eletrônicos, eletromecânicos e de segurança individual e coletiva em sistemas elétricos de potência de alta e baixa
tensão;
a) Áreas das oficinas e laboratórios de testes e manutenção elétrica, eletrônica e eletromecânica onde são executados testes,
ensaios, calibração e reparos de equipamentos energizados ou passíveis de energização acidental.
OBS: Não evidenciado atividades ou operações no sistema elétrico de consumo em instalações ou equipamentos elétricos
desenergizados e liberados para o trabalho, sem possibilidade de energização acidental, conforme estabelece a NR-10 nos
itens 10.2.8, 10.5.1, 10.5.2, 10.8.
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de periculosidade (30% do salário
do trabalhador) sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa, na
execução de atividade em condições de periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Coveiro

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo nº 12 (Poeiras
Minerais), anexo n º 13 (Álcalis Cáusticos), anexo nº 14 (Agentes Biológicos).
DESCARACTERIZAÇÃO
A atividade “Aplicação de veneno, com o agente glifosato.” não caracteriza atividade com emprego de defensivos
organofosforados conforme NR 15 anexo n° 13 (Emprego de defensivos organofosforados).
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição acima do limite de tolerância e não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter
evidências de uso, treinamento e entrega de protetor auricular ou equipamento de proteção coletiva.
O agente Poeiras Respiráveis não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder
compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 12.
O agente Álcalis Cáusticos não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter evidências de uso, treinamento e entrega
de proteção respiratória, luvas e roupas resistentes a agentes abrasivos e alcalinos, botas de borracha e óculos contra respingo
de produtos químicos e implantação do PPR (Programa de Proteção Respiratória).
CARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Exumação de corpos” se enquadram no NR-15 – anexo 14 (agentes biológicos) “Trabalhos e operações em
contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: cemitérios (exumação de corpos).”
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau Máximo” de 40% do
salário mínimo de referência pela exposição ao agente Poeiras Respiráveis.
AÇÕES PARA ELIMINAR A INSALUBRIDADE
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 40% do salário
mínimo de referência com ao agente Poeiras Respiráveis deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Poeiras Respiráveis implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de
proteção respiratória para poeiras minerais tipo PFF2 (Peça Facial Filtrante) em caráter emergencial, na atividade com
exposição ao agente Poeiras Respiráveis nas tarefas de preparo de massa, assim como a implantação do Programa de Proteção
Respiratória (PPR).
Para o agente Poeiras Respiráveis recomendamos que seja realizada a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 12.
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 20% do salário
mínimo de referência com aos agentes Ruído, Álcalis Cáusticos deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Ruído implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de protetor
auricular tipo plug ou tipo concha com redução que fique o NEN (Nível Equivalente Normalizado) a níveis de ruído abaixo
do limite de tolerância conforme NR 15 anexo nº 1.
Realizar manutenção periódica e isolamento acústico na roçadeira visando a redução dos níveis de ruído.
Para neutralizar a exposição ao agente Álcalis Cáusticos, implantar Programa de Proteção Respiratória – PPR.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção respiratória semi facial com filtro
mecânico P3 SL (Partículas sólidas e líquidas) para álcalis cáusticos, assim como, implantar e manter evidências em arquivo
de luvas e roupas resistentes a agentes abrasivos e alcalinos, botas de borracha e óculos contra respingo de produtos
químicos nas atividades de preparo de massa.
As atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres também pela exposição aos
Agentes Biológicos; e os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau
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Médio” de 20% do salário mínimo de referência por este enquadramento.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
A atividade “Aplicação de veneno, com o agente glifosato.” não caracteriza atividade com emprego de defensivos
organofosforados conforme Decreto n° 3.048 anexo IV item 1.0.12 (fabricação e aplicação de produtos fosforados e
organofosforados (sínteses orgânicas, fertilizantes e praguicidas).
O agente Álcalis Cáusticos encontra-se descaracterizado pela frequência intermitente, não sendo habitual e permanente.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição acima do limite de tolerância e não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter
evidências de uso, treinamento e entrega de protetor auricular ou equipamento de proteção coletiva.
O agente Poeiras Respiráveis não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder
compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 12.
CARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Exumação de corpos” se enquadram no Decreto 3.048 no item 3.0.1 letra d) trabalho de exumação de
corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição aos agentes
Ruído, Poeiras Respiráveis, Agentes biológicos tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a
empresa estão obrigadas ao pagamento de alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
AÇÕES PARA ELIMINAR A APOSENTADORIA ESPECIAL
Para neutralizar a exposição aos agentes Ruído, Poeiras Respiráveis e cessar o pagamento de alíquota suplementar do
RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%; deverão ser realizadas as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Poeiras Respiráveis implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de
proteção respiratória para poeiras minerais tipo PFF2 (Peça Facial Filtrante) em caráter emergencial, na atividade com
exposição ao agente Poeiras Respiráveis nas tarefas de preparo de massa, assim como a implantação do Programa de Proteção
Respiratória (PPR).
Para o agente Poeiras Respiráveis recomendamos que seja realizada a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 12.
Para neutralizar a exposição ao agente Ruído implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de protetor
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auricular tipo plug ou tipo concha com redução que fique o NEN (Nível Equivalente Normalizado) a níveis de ruído abaixo
do limite de tolerância conforme NR 15 anexo nº 1.
Realizar manutenção periódica e isolamento acústico na roçadeira visando a redução dos níveis de ruído.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Gari, Gari - edital obras 2013

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente).
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição acima do limite de tolerância e não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter
evidências de uso, treinamento e entrega de protetor auricular ou equipamento de proteção coletiva.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau Médio” de 20% do
salário mínimo de referência pela exposição ao agente Ruído.
AÇÕES PARA ELIMINAR A INSALUBRIDADE
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 20% do salário
mínimo de referência com ao agente Ruído deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Ruído implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de protetor
auricular tipo plug ou tipo concha com redução que fique o NEN (Nível Equivalente Normalizado) a níveis de ruído abaixo
do limite de tolerância conforme NR 15 anexo nº 1.
Realizar manutenção periódica e isolamento acústico no cortador de grama visando a redução dos níveis de ruído.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição acima do limite de tolerância e não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter
evidências de uso, treinamento e entrega de protetor auricular ou equipamento de proteção coletiva.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição ao agente Ruído
tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa estão obrigadas ao pagamento de alíquota
suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
AÇÕES PARA ELIMINAR A APOSENTADORIA ESPECIAL
Para neutralizar a exposição ao agente Ruído e cessar o pagamento de alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental
do Trabalho) de 6%; deverão ser realizadas as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Ruído implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de protetor
auricular tipo plug ou tipo concha com redução que fique o NEN (Nível Equivalente Normalizado) a níveis de ruído abaixo
do limite de tolerância conforme NR 15 anexo nº 1.
Realizar manutenção periódica e isolamento acústico no cortador de grama visando a redução dos níveis de ruído.
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CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente).
DESCARACTERIZAÇÃO
A atividade “Aplicação de veneno, com o agente glifosato.” não caracteriza atividade com emprego de defensivos
organofosforados conforme NR 15 anexo n° 13 (Emprego de defensivos organofosforados).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do limite de tolerância.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
A atividade “Aplicação de veneno, com o agente glifosato.” não caracteriza atividade com emprego de defensivos
organofosforados conforme Decreto n° 3.048 anexo IV item 1.0.12 (fabricação e aplicação de produtos fosforados e
organofosforados (sínteses orgânicas, fertilizantes e praguicidas).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do limite de tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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Operador de maquina, Operador de máquina - edital obras 2013, Operador de

motoniveladora

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo nº 8 (Vibrações).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Vibração (VCI) não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder compará-la
aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 08.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau Médio” de 20% do
salário mínimo de referência pela exposição ao agente Vibrações.
AÇÕES PARA ELIMINAR A INSALUBRIDADE
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 20% do salário
mínimo de referência com o agente Vibrações deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Vibração (VCI) realizar medições de vibrações com acelerômetro e compará-las ao
Limite de Tolerância conforme Portaria MTE n.º 1.471, de 24 de setembro de 2014 da NR 15 anexo nº 8 item 2.2 e 2.3 para
VCI (Vibração Corpo Inteiro).
Implantar métodos de isolamento ou redução, através de isolamento do condutor mediante suspensão do assento e / ou cabina.
* Modificar a frequência de ressonância através de materiais isolantes ou absorventes das vibrações.
* Realizar manutenção periódica aos equipamentos, substituindo peças gastas, fazendo apertos, alinhamentos, ajustamentos e
outras operações a órgãos mecânicos, de forma a reduzir as vibrações e manter evidências em arquivo.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Vibração (VCI) não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder compará-la
aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 08.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição ao agente
Vibrações tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa está obrigada ao pagamento de
alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
AÇÕES PARA ELIMINAR A APOSENTADORIA ESPECIAL
Para neutralizar a exposição ao agente Vibrações e cessar o pagamento de alíquota suplementar do RAT (Risco
Ambiental do Trabalho) de 6%; deverão ser realizadas as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Vibração (VCI) realizar medições de vibrações com acelerômetro e compará-las ao
Limite de Tolerância conforme Portaria MTE n.º 1.471, de 24 de setembro de 2014 da NR 15 anexo nº 8 item 2.2 e 2.3 para
VCI (Vibração Corpo Inteiro).
Implantar métodos de isolamento ou redução, através de isolamento do condutor mediante suspensão do assento e / ou cabina.
* Modificar a frequência de ressonância através de materiais isolantes ou absorventes das vibrações.
* Realizar manutenção periódica aos equipamentos, substituindo peças gastas, fazendo apertos, alinhamentos, ajustamentos e
outras operações a órgãos mecânicos, de forma a reduzir as vibrações e manter evidências em arquivo.
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CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 13 (Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono).
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Hidrocarbonetos Aromáticos não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter evidências da implantação do
PPR (Programa de Proteção Respiratória), e não ter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas em látex, avental de
PVC, óculos contra respingo de produtos químicos e Respirador purificador de ar.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau Máximo” de 40% do
salário mínimo de referência pela exposição ao agente Poeiras Minerais.
AÇÕES PARA ELIMINAR A INSALUBRIDADE
Para a neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 20% do salário mínimo de
referência com o agente Hidrocarbonetos Aromáticos deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para eliminar a exposição ao agente Hidrocarbonetos Aromáticos, substituir o uso de Thinner, Solvente, Esmalte sintético
por produtos biodegradáveis com composição com agentes não nocivos.
Para neutralizar a exposição ao agente Hidrocarbonetos Aromáticos, caso não seja possível a substituição por produto
biodegradável, implantar Programa de Proteção Respiratória – PPR.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção respiratória semi facial com cartuchos
químicos para vapores orgânicos classe 1 em caráter emergencial até a substituição por produto biodegradável nas tarefas de
pintura, assim como, luvas em látex, avental de PVC e óculos contra respingo de produtos químicos.
Realizar varredura química para identificação dos agentes nocivos e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15
anexo n° 11.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
O agente Hidrocarbonetos Aromáticos encontra-se descaracterizado pela freqüência ocasional, não sendo habitual e
permanente.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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Setor: Secretaria de obras e serviços urbanos/ externo
Trabalho a céu aberto.
Especificação dos Riscos - Setor: Secretaria de obras e serviços urbanos/ externo
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Nível de Ação

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

84,16 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Caminhão

88

120

0

Policorte

101

15

,3333

Retroescavadeira

87

120

,3333

Ruído das Obras

83

120

,1577

Fonte Geradora

Ruído das Obras
Retroescavadeira
Policorte
Caminhão

EPI utilizado

11512 - Protetor auricular tipo plug - CA: 11512
10043 - Protetor auditivo tipo plug - CA: 10043
14470 - Protetor auricular tipo plug - CA: 14470
269 - Protetor auricular tipo concha - CA: 269

Orientação

Manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo tipo plug ou
concha quando estiver em obras, operando o policorte para asfalto e quando estiver com
retroescavadeiras e caminhões ligados.

Medidas Propostas

Implantar PCA (Programa de Conservação Auditiva).
Realizar dosimetria de ruído para verificar o nível em que o trabalhador está exposto e
comparar ao limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 1.

Agente

Umidade

Grupo

Físico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de drenagem
Colocação de tubos

EPI utilizado

10695
16312
28489
19048

Orientação

Manter o uso de luvas e calçados impermeáveis pela exposição a umidade nas atividades de
drenagem.

Agente

-

Luva em borracha natural - CA: 10695
LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS - CA: 16312
Calçado tipo bota - CA: CA: 28489
Calçado de segurança tipo bota PVC - CA: 19048

Poeiras Respiráveis

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Cimento
Preparação de massa de concreto
Policortes
Corte de asfalto

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção
respiratória semi facial com filtromecânico P3 SL (Partículas sólidas e líquidas) ou PFF2 nas
tarefas operando o policorte nas tarefas de corte de asfalto e nas tarefas de fabricação de
concreto para reparação de calçamentos, calçadas e pisos até a implantação do PPR (Programa
de Proteção Respiratória).
Implantar PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Realizar quantificação de poeiras respiráveis com sílica para verificar sua concentração e
compará-la ao limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 12.
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Agente

Álcalis Cáusticos

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Preparação de massa de concreto
Cimento

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso,treinamento e entrega em arquivo de luvas, roupas
resistentes a agentes abrasivos e alcalinos, botas de borracha e óculos contra respingo de
produtos químicos proteção respiratória semi facial com filtro mecânico P3 SL (Partículas sólidas
e líquidas) ou PFF2 para álcalis cáusticos nas tarefas de preparo de massa até a implantação do
PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Implantar PPR (Programa de Proteção Respiratória).

Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Desentupimento de fossas
Reparo hidráulico
Tarefas de drenagem

EPI utilizado

1713 - Luva em PVC - CA: 1713
28489 - Calçado tipo bota - CA: CA: 28489
19048 - Calçado de segurança tipo bota PVC - CA: 19048

Orientação

Manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas e calçados impermeáveis
nas tarefas de desentupimento, construção ou reparo de esgotos e nas tarefas de drenagem.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de avental ou macacão
impermeável nas tarefas de desentupimento, construção ou reparo de fossas e nas tarefas de
drenagem.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Desentupimento de fossas
Reparo hidráulico
Tarefas de drenagem

EPI utilizado

1713 - Luva em PVC - CA: 1713
28489 - Calçado tipo bota - CA: CA: 28489
19048 - Calçado de segurança tipo bota PVC - CA: 19048

Orientação

Manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas e calçados impermeáveis
nas tarefas de desentupimento, construção ou reparo de esgotos e nas tarefas de drenagem.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de avental ou macacão
impermeável nas tarefas de desentupimento, construção ou reparo de fossas e nas tarefas de
drenagem.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Desentupimento de fossas
Reparo hidráulico
Tarefas de drenagem

EPI utilizado

1713 - Luva em PVC - CA: 1713
28489 - Calçado tipo bota - CA: CA: 28489
19048 - Calçado de segurança tipo bota PVC - CA: 19048

Orientação

Manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas e calçados impermeáveis
nas tarefas de desentupimento, construção ou reparo de esgotos e nas tarefas de drenagem.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de avental ou macacão
impermeável nas tarefas de desentupimento, construção ou reparo de fossas e nas tarefas de
drenagem.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Desentupimento de fossas
Reparo hidráulico
Tarefas de drenagem

EPI utilizado

1713 - Luva em PVC - CA: 1713
28489 - Calçado tipo bota - CA: CA: 28489
19048 - Calçado de segurança tipo bota PVC - CA: 19048

Orientação

Manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas e calçados impermeáveis
nas tarefas de desentupimento, construção ou reparo de esgotos e nas tarefas de drenagem.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de avental ou macacão
impermeável nas tarefas de desentupimento, construção ou reparo de fossas e nas tarefas de
drenagem.
Nº de Funcionários

Cargo: Agente de serviços gerais

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Nivelar base de areia; distribuir lajotas nas frentes de trabalho; organizar local de trabalho; realizar pavimentação de ruas com
utilização de lajotas ou asfalto. Reparo em boca de lobo e calçadas.
Cargo: Calceteiro

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Nivelar base de areia; distribuir lajotas nas frentes de trabalho; organizar local de trabalho; realizar pavimentação de ruas com
utilização de lajotas ou asfalto. Reparo em boca de lobo e calçadas.
Cargo: Eletricista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Nivelar base de areia; distribuir lajotas nas frentes de trabalho; organizar local de trabalho; realizar pavimentação de ruas com
utilização de lajotas ou asfalto. Reparo em boca de lobo e calçadas.
Cargo: Pedreiro

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Nivelar base de areia; distribuir lajotas nas frentes de trabalho; organizar local de trabalho; realizar pavimentação de ruas com
utilização de lajotas ou asfalto. Reparo em boca de lobo e calçadas.
Cargo: Pedreiro - edital obras 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Nivelar base de areia; distribuir lajotas nas frentes de trabalho; organizar local de trabalho; realizar pavimentação de ruas com
utilização de lajotas ou asfalto. Reparo em boca de lobo e calçadas.
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Agente de serviços gerais, Calceteiro, Eletricista, Pedreiro, Pedreiro - edital obras 2013

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo nº 10 (Umidade),
anexo nº 12 (Poeiras Minerais), anexo n º 13 (Álcalis Cáusticos), anexo nº 14 (Agentes Biológicos).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Poeiras Respiráveis não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder
compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 12.
O agente Álcalis Cáusticos não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter evidências de uso, treinamento e entrega
de proteção respiratória, luvas e roupas resistentes a agentes abrasivos e alcalinos, botas de borracha e óculos contra respingo
de produtos químicos e implantação do PPR (Programa de Proteção Respiratória).
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Tarefas de drenagem e Colocação de tubos ” são realizadas em local alagado ou encharcado com umidade
excessiva conforme estabelecido na NR 15 anexo nº 10.
As atividades de “Desentupimento de fossas e Reparo hidráulico” se enquadram no NR-15 – anexo 14 (agentes biológicos)
“Trabalhos e operações em contato permanente com esgotos (galerias e tanques).”
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau Máximo” de 40% do
salário mínimo de referência pela exposição ao agente Poeiras Respiráveis.
AÇÕES PARA ELIMINAR A INSALUBRIDADE
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 40% do salário
mínimo de referência com ao agente Poeiras Respiráveis deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Poeiras Respiráveis implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de
proteção respiratória para poeiras minerais tipo PFF2 (Peça Facial Filtrante) em caráter emergencial, na atividade com
exposição ao agente Poeiras Respiráveis nas tarefas de preparo de massa, assim como a implantação do Programa de Proteção
Respiratória (PPR).
Para o agente Poeiras Respiráveis recomendamos que seja realizada a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 12.
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 20% do salário
mínimo de referência com ao agente Álcalis Cáusticos deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Álcalis Cáusticos, implantar Programa de Proteção Respiratória – PPR.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção respiratória semi facial com filtro
mecânico P3 SL (Partículas sólidas e líquidas) para álcalis cáusticos, assim como, implantar e manter evidências em arquivo
de luvas e roupas resistentes a agentes abrasivos e alcalinos, botas de borracha e óculos contra respingo de produtos
químicos nas atividades de preparo de massa.
As atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres também pela exposição aos
Agentes Biológicos; e os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau
Médio” de 20% do salário mínimo de referência por este enquadramento.
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CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
O agente Umidade encontra-se descaracterizado por não encontrar-se no rol de agentes citados no Decreto 3.048 anexo IV.
Os agentes Álcalis Cáusticos e Agentes biológicos encontram-se descaracterizados pela frequência intermitente, não sendo
habitual e permanente.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Poeiras Respiráveis não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder
compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 12.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição ao agente
Poeiras Respiráveis tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa estão obrigadas ao
pagamento de alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
AÇÕES PARA ELIMINAR A APOSENTADORIA ESPECIAL
Para neutralizar a exposição ao agente Poeiras Respiráveis e cessar o pagamento de alíquota suplementar do RAT
(Risco Ambiental do Trabalho) de 6%; deverão ser realizadas as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Poeiras Respiráveis implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de
proteção respiratória para poeiras minerais tipo PFF2 (Peça Facial Filtrante) em caráter emergencial, na atividade com
exposição ao agente Poeiras Respiráveis nas tarefas de preparo de massa, assim como a implantação do Programa de Proteção
Respiratória (PPR).
Para o agente Poeiras Respiráveis recomendamos que seja realizada a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 12.
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Setor: Secretaria de obras e serviços urbanos/ limpeza
Circulação pelos setores da Secretaria de Obras.
Nº de Funcionários
Cargo: Agente de serviços gerais

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conservar a limpeza por meio de varrições, lavar vidros; limpar ambientes internos; seguir as rotinas preestabelecidas para
atendimento as necessidades dos setores de sua repartição.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de serviços gerais
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Agente de serviços gerais

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes Biológicos).
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques), pois os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com
prévia eliminação dos despejos e utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (galerias e tanques).
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques) ou Decreto n° 3.048 anexo IV item 3.0.1 (trabalho em galerias, fossas e tanques de esgoto), pois
os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com prévia eliminação dos despejos e
utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (fossas, galerias e tanques de esgotos).
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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Setor: Secretaria de obras e serviços urbanos/ marcenaria
Marcenaria: Piso de concreto sem revestimento, paredes de alvenaria sem reboco, armação de madeira com telhas de
fibrocimento, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural, pé direito de
aproximadamente 4 metros.
Especificação dos Riscos - Setor: Secretaria de obras e serviços urbanos/ marcenaria
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Nível de Ação

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

95,35 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Furadeira

92

30

,1667

Galopa

100

90

1,5

Lixadeira

102

120

2,6667

Serra circular

106

120

4,8

Serra tico-tico

99

30

,5

Tupia

106

30

1,2

Fonte Geradora

Serra circular
Tupia
Lixadeira
Serra tico-tico
Furadeira
Galopa

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando a serra circular, a tupia, a galopa, a lixadeira, a serra
tico-tico e a furadeira.
Implantar PCA (Programa de Conservação Auditiva).

Agente

Hidrocarbonetos aromáticos

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Pintura à pincel
Esmalte sintético
thinner
Solvente
Tarefas de pintura

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luva impermeável,
óculos de segurança e proteção respiratória com cartucho aprovado para vapores orgânicos
classe 1 nas tarefas de pintura com pincel manuseando o solvente, o thinner e o esmalte até a
implantação do PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Implantar o PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Realizar quantificação desse agente (varredura química) para verificar sua concentração e
compará-la ao limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 11.

Observações/Metodologia

A tarefa de pintura é realizada em média de 3 vezes ao mês com duração de 2 horas.
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Agente

Poeiras Respiráveis

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Serra circular
Tupia de bancada
Galopa
Lixadeira
Serra tico-tico
Furadeira
Corte de madeira
Lixamento de madeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção
respiratória PFF2 nas tarefas operando a serra circular, a tupia, a galopa, a lixadeira, a serra
tico-tico, a furadeira nas tarefas de corte, lixamento e acabamento de madeira até a
implantação do PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Implantar PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Realizar quantificação de poeiras respiráveis para verificar sua concentração e compara-la ao
limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 12.
Nº de Funcionários

Cargo: Calceteiro

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Efetuar trabalhos gerais de carpintaria, cortando e armando,instalando e reparando peças de madeira para confeccionar
conjuntos ou peças, obras e cenários ou efetuar a manutenção das mesmas.
Cargo: Carpinteiro

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Efetuar trabalhos gerais de carpintaria, cortando e armando,instalando e reparando peças de madeira para confeccionar
conjuntos ou peças, obras e cenários ou efetuar a manutenção das mesmas.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Calceteiro, Carpinteiro

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo nº 10 (Umidade),
anexo nº 12 (Poeiras Minerais), anexo n º 13 (Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono).
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição acima do limite de tolerância e não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter
evidências de uso, treinamento e entrega de protetor auricular ou equipamento de proteção coletiva.
O agente Hidrocarbonetos Aromáticos não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter evidências da implantação do
PPR (Programa de Proteção Respiratória), e não ter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas em látex, avental de
PVC, óculos contra respingo de produtos químicos e Respirador purificador de ar.
O agente Poeiras Respiráveis não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder
compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 12.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau Máximo” de 40% do
salário mínimo de referência pela exposição ao agente Poeiras Respiráveis.
AÇÕES PARA ELIMINAR A INSALUBRIDADE
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 40% do salário
mínimo de referência com ao agente Poeiras Respiráveis deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Poeiras Respiráveis implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de
proteção respiratória para poeiras minerais tipo PFF2 (Peça Facial Filtrante) em caráter emergencial, na atividade com
exposição ao agente Poeiras Respiráveis nas tarefas de preparo de massa, assim como a implantação do Programa de Proteção
Respiratória (PPR).
Para o agente Poeiras Respiráveis recomendamos que seja realizada a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 12.
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 20% do salário
mínimo de referência com aos agentes Ruído e Hidrocarbonetos Aromáticos deverão ser realizados as ações abaixo
recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Ruído implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de protetor
auricular tipo plug ou tipo concha com redução que fique o NEN (Nível Equivalente Normalizado) a níveis de ruído abaixo
do limite de tolerância conforme NR 15 anexo nº 1.
Realizar manutenção periódica e isolamento acústico visando a redução dos níveis de ruído.
Para eliminar a exposição ao agente Hidrocarbonetos Aromáticos, substituir o uso de Thinner, Esmalte sintético, Solvente
por produtos biodegradáveis com composição com agentes não nocivos.
Para neutralizar a exposição ao agente Hidrocarbonetos Aromáticos, caso não seja possível a substituição por produto
biodegradável, implantar Programa de Proteção Respiratória – PPR.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção respiratória semi facial com cartuchos
químicos para vapores orgânicos classe 1 em caráter emergencial até a substituição por produto biodegradável nas tarefas de
pintura, assim como, luvas em látex, avental de PVC e óculos contra respingo de produtos químicos.
Realizar varredura química para identificação dos agentes nocivos e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15
anexo n° 11.
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CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
O agente Hidrocarbonetos Aromáticos encontra-se descaracterizado pela frequência intermitente, não sendo habitual e
permanente.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição acima do limite de tolerância e não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter
evidências de uso, treinamento e entrega de protetor auricular ou equipamento de proteção coletiva.
O agente Poeiras Respiráveis não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder
compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 12.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição aos agentes
Ruído, Poeiras Respiráveis tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa estão obrigadas
ao pagamento de alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
AÇÕES PARA ELIMINAR A APOSENTADORIA ESPECIAL
Para neutralizar a exposição aos agentes Ruído, Poeiras Respiráveis e cessar o pagamento de alíquota suplementar do
RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%; deverão ser realizadas as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Ruído implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de protetor
auricular tipo plug ou tipo concha com redução que fique o NEN (Nível Equivalente Normalizado) a níveis de ruído abaixo
do limite de tolerância conforme NR 15 anexo nº 1.
Realizar manutenção periódica e isolamento acústico visando a redução dos níveis de ruído.
Para neutralizar a exposição ao agente Poeiras Respiráveis implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de
proteção respiratória para poeiras minerais tipo PFF2 (Peça Facial Filtrante) em caráter emergencial, na atividade com
exposição ao agente Poeiras Respiráveis nas tarefas de preparo de massa, assim como a implantação do Programa de Proteção
Respiratória (PPR).
Para o agente Poeiras Respiráveis recomendamos que seja realizada a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 12.
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Setor: Secretaria de obras e serviços urbanos/ oficina
Piso de chão batido, paredes de alvenaria sem reboco, armação de madeira com telhas de fibrocimento, iluminação natural e
artificial por meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural, pé direito de aproximadamente 4 metros.
Especificação dos Riscos - Setor: Secretaria de obras e serviços urbanos/ oficina
Agente

Radiações não Ionizantes

Grupo

Físico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de solda
Solda Elétrica
Solda Oxiacetilênica

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de máscara para solda
(elmo) com escurecimento automático, luvas, avental, mangas e perneiras em raspa de couro
nas tarefas de solda operando a solda elétrica, oxiacetilênica.

SITUAÇÃO I
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Nível de Ação

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

96,76 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Esmerilhadeira

107

120

6

Pistola pneumática

110

120

8

Teste de motor

95

120

1

Fonte Geradora

Esmerilhadeira
Pistola pneumática
Teste de motor

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando a esmerilhadeira, pistola pneumática e quando os
motores estiverem ligados.
Implantar PCA (Programa de Conservação Auditiva).

SITUAÇÃO II
Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Nível de Ação

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

92,55 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Furadeira

81

60

.0496

Policorte

104

120

3.4286

Furadeira de bancada

95

60

5

Esmeril

103

60

1.7143

Fonte Geradora

Furadeira
Policorte
Furadeira de bancada
Esmeril

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando a furadeira, policorte, furadeira de bancada e esmeril.
Implantar PCA (Programa de Conservação Auditiva).
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Agente

Fumos metálicos

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de solda
Solda Elétrica
Solda Oxiacetilênica

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção
respiratória PFF2 para fumos metálicos até a implantação do Programa de Proteção Respiratória
(PPR).
Implantar o Programa de Proteção Respiratória (PPR).
Realizar quantificação desse agente (varredura metálica) para verificar sua concentração e
compará-la ao limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 12.

Agente

Hidrocarbonetos aromáticos

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Óleo diesel
Querosene
Gasolina
Lavagem de peças

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas
impermeáveis, óculos de segurança contra respingo de produtos químicos e de proteção
respiratória com cartucho aprovado para vapores orgânicos classe 1 nas tarefas de lavação de
peças manuseando o querosene, o óleo diesel e a gasolina até a implantação do PPR (Programa
de Proteção Respiratória).
Implantar o PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Realizar quantificação desse agente (varredura química) para verificar sua concentração e
compará-la ao limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 11.

Agente

Monóxido de Carbono

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Teste de motor

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção
respiratória com cartucho para gases classe 1 quando estiver na oficina e estiverem realizando
os testes dos caminhões e máquinas retroescavadeira, rolo compressor e motoniveladora até a
implantação do Programa de Proteção Respiratória (PPR).
Implantar o Programa de Proteção Respiratória (PPR).
Realizar quantificação desse agente para verificar a concentração e compará-la ao limite de
tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 11.

Agente

Poeiras Respiráveis

Grupo

Químico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Esmerilhadeira
Furadeira
Policorte de bancada
Furadeira de Bancada
Esmeril
Afiação de peças metálicas
Furos e cortes de metais

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção
respiratória PFF2 para poeiras nas tarefas operando a esmerilhadeira, a furadeira, o policorte, a
furadeira de bancada e o esmeril até a implantação do PPR (Programa de Proteção
Respiratória).
Implantar PPR (Programa de Proteção Respiratória).
Realizar quantificação de poeiras respiráveis para verificar sua concentração e compará-la ao
limite de tolerância estabelecido pela NR 15 anexo 12.

Agente

Óleo mineral

Grupo

Químico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Lubrificação Mecânica
Graxa
Óleo lubrificante

EPI utilizado

16673 - Creme de Proteção - CA: 16673

Orientação

Manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas impermeáveis ou creme
protetor para as mãos nas tarefas manuseando a graxa e óleos lubrificantes.
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Nº de Funcionários
Cargo: Agente de serviços gerais

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar atividades de manutenção corretiva e preventiva em sistemas mecânicos de veículos, tais como suspensão, direção,
freios, motores e transmissão.
Cargo: Auxiliar de mecânico
Realizar atividades de manutenção corretiva e preventiva em sistemas mecânicos de veículos, tais como suspensão, direção,
freios, motores e transmissão.
Cargo: Mecânico

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar atividades de manutenção corretiva e preventiva em sistemas mecânicos de veículos, tais como suspensão, direção,
freios, motores e transmissão.
Cargo: Mecânico - edital obras 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar atividades de manutenção corretiva e preventiva em sistemas mecânicos de veículos, tais como suspensão, direção,
freios, motores e transmissão.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Agente de serviços gerais, Auxiliar de mecânico , Mecânico, Mecânico - edital obras 2013

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo n° 7 (Radiações
não Ionizantes), anexo nº 11 (Monóxido de Carbono), anexo nº 12 (Fumos de Manganês, Poeiras Respiráveis), anexo nº 13
(Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, Óleo Mineral).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Óleo Mineral encontra-se neutralizado pelo uso de EPI com CA 16673 - Creme de Proteção.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Radiações não Ionizantes não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter evidências de uso, treinamento e
entrega de luvas, avental, mangotes e perneiras de raspa de couro, calçados de segurança com elástico e máscara de solda.
O agente Ruído tem sua medição acima do limite de tolerância e não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter
evidências de uso, treinamento e entrega de protetor auricular ou equipamento de proteção coletiva.
O agente Fumos Metálicos (Fumos de Manganês) não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua
concentração e poder compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 12.
O agente Hidrocarbonetos Aromáticos não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter evidências da implantação do
PPR (Programa de Proteção Respiratória), e não ter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas em látex, avental de
PVC, óculos contra respingo de produtos químicos e Respirador purificador de ar.
O agente Monóxido de Carbono não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder
compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 11.
O agente Poeiras Respiráveis não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder
compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 12.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade em “Grau Máximo” de 40% do
salário mínimo de referência pela exposição aos agentes Fumos Metálicos (Fumos de Manganês), Monóxido de
Carbono e Poeiras Respiráveis.
AÇÕES PARA ELIMINAR A INSALUBRIDADE
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 40% do salário
mínimo de referência com os agentes Fumos Metálicos (Fumos de Manganês), Monóxido de Carbono e Poeiras
Respiráveis deverão ser realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Fumos Metálicos (Fumos de Manganês) implantar e evidências de uso,
treinamento e entrega de proteção respiratória para fumos de manganês tipo PFF2 (Peça Facial Filtrante) em caráter
emergencial, na utilização de eletrodos com o agente Fumos de Manganês nas tarefas de solda elétrica e solda oxiacetilência,
assim como a implantação do Programa de Proteção Respiratória (PPR).
Para o agente Fumos de Manganês recomendamos que seja realizado a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 12.
Para eliminar a exposição ao agente Monóxido de Carbono não permitir a utilização de motores a combustão dentro da
oficina ou instalar tubulação flexível no escapamento no teste do motor para retirada do monóxido de carbono para a área
externa da empresa; utilizar ventiladores, circuladores de ar, exaustores com instalação de filtros catalizadores; providenciar
ventilação adequada ao local de trabalho.
Para neutralizar a exposição ao agente Monóxido de Carbono recomendamos que seja realizada a quantificação para
identificar a concentração que os trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15
anexo n° 11 e determinar medidas para a prevenção da exposição conforme a sua quantificação.
Observação: O monóxido de carbono é asfixiante e o ambiente de trabalho não poderá ter menos que 19,5% de oxigênio no
local. Proteção respiratória: Linha de ar comprimido respirável isenta de óleo ou aparelho de respiração autônoma deve estar
disponível para situações de emergência em locais confinados ou quando a concentração de oxigênio estiver abaixo do
estabelecido acima; ou ainda, acima do nível de ação estabelecido na NR 15 anexo 11.
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Para neutralizar a exposição ao agente Poeiras Respiráveis implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de
proteção respiratória para poeiras minerais tipo PFF2 (Peça Facial Filtrante) em caráter emergencial, na atividade com
exposição ao agente Poeiras Respiráveis nas tarefas de furos e corte de metais, e afiação de peças metálicas, assim como a
implantação do Programa de Proteção Respiratória (PPR).
Para o agente Poeiras Respiráveis recomendamos que seja realizada a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 12.
Para a eliminação ou neutralização da atividade insalubre e cessação do pagamento do adicional de 20% do salário
mínimo de referência com os agentes Radiação não Ionizante, Ruído, Hidrocarbonetos Aromáticos deverão ser
realizados as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Radiações não Ionizantes, implantar e manter evidências de uso, treinamento e
entrega de máscara para solda (Elmo Celeron), luvas, mangotes, perneiras e avental de raspa de couro e calçados de segurança
com elástico lateral nas tarefas de solda.
Para neutralizar a exposição ao agente Ruído implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de protetor
auricular tipo plug ou tipo concha com redução que fique o NEN (Nível Equivalente Normalizado) a níveis de ruído abaixo
do limite de tolerância conforme NR 15 anexo nº 1.
Realizar manutenção periódica e isolamento acústico na Esmerilhadeira, Pistola pneumática, Furadeira, Policorte, Furadeira
de bancada, Esmeril visando a redução dos níveis de ruído.
Para eliminar a exposição ao agente Hidrocarbonetos Aromáticos, substituir o uso de Óleo Diesel, Querosene, Gasolina,
por produtos biodegradáveis com composição com agentes não nocivos.
Para neutralizar a exposição ao agente Hidrocarbonetos Aromáticos, caso não seja possível a substituição por produto
biodegradável, implantar Programa de Proteção Respiratória – PPR.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de proteção respiratória semi facial com cartuchos
químicos para vapores orgânicos classe 1 em caráter emergencial até a substituição por produto biodegradável nas tarefas de
lavagem de peças, assim como, luvas em látex, avental de PVC e óculos contra respingo de produtos químicos.
Realizar varredura química para identificação dos agentes nocivos e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15
anexo n° 11.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
O armazenamento de combustíveis líquidos não deverá ultrapassar a quantia de 250 litros quando em tambores de metal com
tampa removível ou 60 litros em bombonas de plásticos em estoque externo; e não deverá desenvolver-se qualquer atividade a
menos de 3 metros de largura em torno dos seus pontos externos quando em local externo; para não caracterizar
periculosidade.
Sendo o armazenamento em recinto interno, também não deverá ultrapassar a quantia de 250 litros quando em tambores de
metal com tampa removível ou 60 litros em bombonas de plásticos; e não deverá desenvolver-se qualquer atividade no
interior do recinto.
Evitando-se assim, o enquadramento de operações e atividades periculosas conforme NR 16 anexo 2 item 3:
letra r) “Armazenamento de vasilhames que contenham inflamáveis líquidos ou vazios não desgaseificados ou decantados, em
locais abertos. Faixa de 3 metros de largura em torno dos seus pontos externos”;
Ou letra s) “Armazenamento de vasilhames que contenham inflamáveis líquidos ou vazios não desgaseificados, ou
decantados, em recinto fechado. Toda a área interna do recinto”.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
Os agentes Radiações não Ionizantes, Óleo Mineral encontra-se descaracterizado por não encontrar-se no rol de agentes
citados no Decreto 3.048 anexo IV.
O agente Hidrocarbonetos Aromáticos encontra-se descaracterizado pela frequência intermitente, não sendo habitual e
permanente.
AGENTES NÃO ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição acima do limite de tolerância e não se encontra neutralizado ou eliminado por não ter
evidências de uso, treinamento e entrega de protetor auricular ou equipamento de proteção coletiva.
O agente Fumos Metálicos (Fumos de Manganês) não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua
concentração e poder compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 12.
O agente Monóxido de Carbono não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder
compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 11.
O agente Poeiras Respiráveis não se encontra neutralizado ou eliminado por desconhecer a sua concentração e poder
compará-la aos Limites de Tolerância estabelecidos na NR 15 anexo nº 12.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição aos agentes
Ruído, Fumos Metálicos (Fumos de Manganês), Monóxido de Carbono, Poeiras Respiráveis tendo direito a
aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa estão obrigadas ao pagamento de alíquota suplementar do
RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
AÇÕES PARA ELIMINAR A APOSENTADORIA ESPECIAL
Para neutralizar a exposição aos agentes Ruído, Fumos Metálicos (Fumos de Manganês), Monóxido de Carbono,
Poeiras Respiráveis e cessar o pagamento de alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%;
deverão ser realizadas as ações abaixo recomendadas:
Para neutralizar a exposição ao agente Ruído implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de protetor
auricular tipo plug ou tipo concha com redução que fique o NEN (Nível Equivalente Normalizado) a níveis de ruído abaixo
do limite de tolerância conforme NR 15 anexo nº 1.
Realizar manutenção periódica e isolamento acústico na Esmerilhadeira, Pistola pneumática, Furadeira, Policorte, Furadeira
de bancada, Esmeril visando a redução dos níveis de ruído.
Para neutralizar a exposição ao agente Fumos Metálicos (Fumos de Manganês) implantar e evidências de uso,
treinamento e entrega de proteção respiratória para fumos de manganês tipo PFF2 (Peça Facial Filtrante) em caráter
emergencial, na utilização de eletrodos com o agente Fumos de Manganês nas tarefas de solda elétrica e solda oxiacetilência,
assim como a implantação do Programa de Proteção Respiratória (PPR).
Para o agente Fumos de Manganês recomendamos que seja realizado a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 12.
Para eliminar a exposição ao agente Monóxido de Carbono não permitir a utilização de motores a combustão dentro da
oficina ou instalar tubulação flexível no escapamento no teste do motor para retirada do monóxido de carbono para a área
externa da empresa; utilizar ventiladores, circuladores de ar, exaustores com instalação de filtros catalizadores; providenciar
ventilação adequada ao local de trabalho.
Para neutralizar a exposição ao agente Monóxido de Carbono recomendamos que seja realizada a quantificação para
identificar a concentração que os trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15
anexo n° 11 e determinar medidas para a prevenção da exposição conforme a sua quantificação.
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Observação: O monóxido de carbono é asfixiante e o ambiente de trabalho não poderá ter menos que 19,5% de oxigênio no
local. Proteção respiratória: Linha de ar comprimido respirável isenta de óleo ou aparelho de respiração autônoma deve estar
disponível para situações de emergência em locais confinados ou quando a concentração de oxigênio estiver abaixo do
estabelecido acima; ou ainda, acima do nível de ação estabelecido na NR 15 anexo 11.
Para neutralizar a exposição ao agente Poeiras Respiráveis implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de
proteção respiratória para poeiras minerais tipo PFF2 (Peça Facial Filtrante) em caráter emergencial, na atividade com
exposição ao agente Poeiras Respiráveis nas tarefas de furos e corte de metais, e afiação de peças metálicas, assim como a
implantação do Programa de Proteção Respiratória (PPR).
Para o agente Poeiras Respiráveis recomendamos que seja realizada a quantificação para identificar a concentração que os
trabalhadores estão expostos; e compará-los ao Limite de Tolerância conforme a NR 15 anexo n° 12.
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Setor: Secretaria de planejamento e controle
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco, forro de laje, iluminação natural e artificial p or
meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e artificial através de ar condicionado, pé direito de aproximadamente 3
metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Agente administrativo

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Efetuar serviços de caráter administrativo, financeiro e pessoal; fazer separação e classificação de documentos; transcrever
dados, realizar arquivos de documentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente administrativo
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Agente de serviços gerais (nasf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conservar a limpeza por meio de varrições, lavar vidros; limpar ambientes internos; seguir as rotinas preestabelecidas para
atendimento as necessidades dos setores.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de serviços gerais (nasf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.
Nº de Funcionários

Cargo: Arquiteto

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Desenvolver projetos; fiscalizar construções de obras que tenham caráter essencialmente artístico ou monumental, urbanismo,
arquitetura paisagística e decoração arquitetônica.
Especificação dos Riscos - Cargo: Arquiteto
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Assessor - cc5

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável por realizar fiscalizar as obras de pavimentação (terceiros, desobstrução de rua, casas) e realiza o
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acompanhamento das obras.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor - cc5
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

80,00 dBA

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
Nº de Funcionários

Cargo: Assessor de gabinete

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável pelo acompanhamento de projetos arquitetônicos realizados no município.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor de gabinete
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

80,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
Nº de Funcionários

Cargo: Assessor de programação

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Auxilia na fiscalização de obras de pavimentação, desobstrução de ruas, responsável pela parte administrativa e documental.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor de programação
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Chefe de setor ii

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar tarefas administrativas envolvendo construção, habites, liberação de terreno e outras atividades afins.
Especificação dos Riscos - Cargo: Chefe de setor ii
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

80,00 dBA

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
Nº de Funcionários

Cargo: Eng. Agrimensor

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar levantamentos topográficos de áreas rurais e urbanas, efetuar alinhamentos, medições e leituras angulares dos
terrenos além de licenciamentos, autorização de loteamentos e desmembramento de terrenos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Eng. Agrimensor
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

80,00 dBA

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
Nº de Funcionários

Cargo: Engenheiro (a) civil

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Desenvolver projetos de engenharia civil; fiscalizar obras e imóveis; supervisionar manutenção de equipamentos; planejar
construção de obras da administração pública.
Especificação dos Riscos - Cargo: Engenheiro (a) civil
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
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80,00 dBA

Nº de Funcionários
Cargo: Engenheiro eletricista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Elaborar e implantar projetos de instalações elétricas, em áreas e prédios públicos, na construção civil, redes de iluminação
pública. Elaborar e implantar projetos luminotécnicos, em áreas de lazer, praças, monumentos e via pública no que concerne à
área elétrica. Coordenar e fiscalizar a manutenção de instalações elétricas em edificações, em áreas de lazer na rede viária e
outros. Coordenar e fiscalizar instalação e manutenção de redes elétricas para iluminação pública. Especificar, quantificar e
orçar materiais elétricos. Projetar e fiscalizar a instalação de redes elétricas temporárias (eventos, feiras, etc.). Projetar e
fiscalizar a instalação de motores e bombas para fontes e chafarizes. Adequar projetos, se necessário, para a correta
implantação. Pesquisar e propor métodos e materiais visando a obtenção de soluções funcionais para o Município. Participar de
comissões, grupos de trabalhos e delegações em áreas estratégicas de interesse do Município. Acompanhar e orientar
tecnicamente equipes de trabalhos nos procedimentos inerentes a os serviços nos aspectos referentes à sua formação
profissional. Atuar como assistente técnico nos processos judiciais que envolvam o Município, nos aspectos referentes à sua
formação profissional. Prestar atendimento e orientação ao público, em assuntos relacionados à sua área, nos aspectos
referentes à sua formação profissional. Desempenhar atividades de coordenação, análise e elaboração de pareceres técnicos,
nos aspectos referentes à sua formação profissional. Participar de projetos, estudos e pareceres com equipes multiprofissionais,
nos aspectos referentes à sua formação profissional. Proferir palestras, treinamentos e debates, bem como ministrar cursos nas
áreas de abrangência, nos aspectos referentes à sua formação profissional. Realizar vistorias, analisar, emitir pareceres, auto de
embargos, notificações e demais procedimentos, aplicando a legislação vigente, nos aspectos referentes à sua formação
profissional. Desempenhar outras atividades correlatas ao seu cargo e sua área de atuação. Conduzir de veículos automotores
para serviços pertinentes às suas funções.
Especificação dos Riscos - Cargo: Engenheiro eletricista
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

80,00 dBA

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
Nº de Funcionários

Cargo: Engenheiro sanitarista/ ambiental/ civil

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável pelas obras e fiscalização de macro drenagem do município e obras relacionadas ao saneamento.
Especificação dos Riscos - Cargo: Engenheiro sanitarista/ ambiental/ civil
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
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80,00 dBA

Nº de Funcionários
Cargo: Topografo

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável pela aprovação de projetos hidro sanitários do município.
Especificação dos Riscos - Cargo: Topografo
Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
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80,00 dBA

CONCLUSÃO
Para os cargos

Agente administrativo, Arquiteto, Assessor de programação

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Agente de serviços gerais (nasf)

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes Biológicos).
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques), pois os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com
prévia eliminação dos despejos e utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (galerias e tanques).
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques) ou Decreto n° 3.048 anexo IV item 3.0.1 (trabalho em galerias, fossas e tanques de esgoto), pois
os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com prévia eliminação dos despejos e
utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (fossas, galerias e tanques de esgotos).
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Assessor - cc5, Assessor de gabinete, Chefe de setor ii, Eng. Agrimensor, Engenheiro (a)
civil, Engenheiro eletricista, Engenheiro sanitarista/ ambiental/ civil, Topografo

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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Setor: Secretaria de saúde e assistência social - F.M.S/ CAPS
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco com repartições em madeira, forro de laje,
iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural, pé direito de aproximadamente 3 metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Agente de serv. Gerais (psf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conservar a limpeza, limpar ambientes internos; seguir as rotinas pré-estabelecidas para atendimento as necessidades dos
setores. Auxiliar quando necessário no preparo de alimentos e servir as refeições.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de serv. Gerais (psf)
Agente

Calor

Grupo

Data

Medição

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

27,90

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição de calor

Setor /
TBS/TG/TBN IBUTG (ºC)
Equipamento

Nome da Atividade

Físico

Tipo de
Atividade /
Valor Kcal

Tempo
(minutos)

Fogão/ Forno

32,20/36,20/2 28.64 (Cálculo Fogão/ Forno
5,40
sem Carga
Solar)

Trabalho
Moderado /
175

40

Preparação de
alimentos

30,40/28,80/2 26.42 (Cálculo Preparação de alimentos
5,40
sem Carga
Solar)

Trabalho
Moderado /
150

20

L.T. da Medição ºC

M(Kcal)

Conclusão

30,50

166.67

Abaixo do Limite

Fonte Geradora

Forno
Fogão

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas anticalor no
manuseio de utensílios quentes.
Instalar exaustor nas cozinhas.

Fundamentação Legal

Utilizado o limite de tolerância da NR 15 anexo nº 3 quadros I e II , e a taxa de metabolismo
quadro III para as situações de trabalho e descanso.

Observações/Metodologia

A medição de calor do trabalho foi realizada como Termômetro na altura do peito do
trabalhador (região mais atingida).
Os dados do aparelho e o certificado de calibração encontram-se em anexo.

Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Nível de Ação

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Medição

Empresa

10/11/2014

77,80 dBA NEN Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Físico
80,00 dBA

Técnica Utilizada
Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Batedeira

91

30

,1429

Liquidificador

86

20

,0476

Fonte Geradora

Liquidificador
Batedeira

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de protetor auditivo
tipo plug ou concha nas tarefas operando o liquidificador e a batedeira.
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Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Nº de Funcionários
Cargo: Assessor - cc5

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Criar e confeccionar produtos artesanais; preparar material, planejar, organizar e desenvolver ações didáticas; avaliar
desenvolvimento das pessoas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor - cc5
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Assessor de gabinete

Masc.: 0 Fem.: 0

Realiza atendimento ao público e telefônico e prestando assistência as famílias.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor de gabinete
Não existe exposição a agentes nocivos
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Menor: 0 Total: 0

Nº de Funcionários
Cargo: Assistente social

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Prestar serviços sociais orientando pacientes e familiares sobre direitos e deveres, serviços e recursos sociais e programas de
saúde; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assistente social
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar de enfermagem

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem; realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comunicar-se com pacientes
e com a equipe de saúde. Realiza terapias de grupo e visitas domiciliares.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de enfermagem
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Fisioterapeuta

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar diagnóstico fitoterápico; elaborar um programa de tratamento para paciente; orientar o paciente sobre os hábitos e
exercícios recomendados para melhor aproveitamento do tratamento; atender paciente para prevenção, habilitação e
reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia.
Especificação dos Riscos - Cargo: Fisioterapeuta
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Medico (a)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; solicitar exames; implementar ações para promoção da saúde;
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico (a)
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Monitora de atividades físicas - edital saúde

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Elaborar projetos; promover atividades recreativas diversificadas; administrar equipamentos e materiais para recreação.
Especificação dos Riscos - Cargo: Monitora de atividades físicas - edital saúde
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Psicólogo (psf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, com finalidade de
análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social.
Especificação dos Riscos - Cargo: Psicólogo (psf)
Não existe exposição a agentes nocivos
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Agente de serv. Gerais (psf)

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo nº 3 (Calor),
anexo nº 14 (Agentes biológicos).
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques), pois os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com
prévia eliminação dos despejos e utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (galerias e tanques).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
Os agentes Calor, Ruído têm suas medições abaixo do Limite de Tolerância.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.

151

CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques) ou Decreto n° 3.048 anexo IV item 3.0.1 (trabalho em galerias, fossas e tanques de esgoto), pois
os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com prévia eliminação dos despejos e
utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (fossas, galerias e tanques de esgotos).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
Os agentes Calor, Ruído têm suas medições abaixo do Limite de Tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.

152

CONCLUSÃO
Para os cargos

Assessor - cc5, Assessor de gabinete, Assistente social, Auxiliar de enfermagem,
Fisioterapeuta, Medico (a), Monitora de atividades físicas - edital saúde, Psicólogo (psf)

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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Setor: Secretaria de saúde e assistência social - F.M.S/ CASM
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco e repartições em MDF, forro de laje, iluminação
natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural, pé direito de aproximadamente 3 metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar de enfermagem

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Desempenhar atividades de auxilio a enfermagem sob supervisão de enfermeiro; realizar registros e elaborar relatórios
técnicos; comunicar-se com pacientes e com a equipe de saúde.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de enfermagem
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Desinfecção de salas
Esterilização de instrumentos
Retirada de Lixo
Atendimento de pacientes

Orientação

Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a nãopermitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local. Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de atendimentos de paciente recolhimento de lixo.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Desinfecção de salas
Esterilização de instrumentos
Retirada de Lixo
Atendimento de pacientes

Orientação

Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a nãopermitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local.Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de atendimentos de paciente recolhimento de lixo.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Desinfecção de salas
Esterilização de instrumentos
Retirada de Lixo
Atendimento de pacientes

Orientação

Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a nãopermitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local. Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de atendimentos de paciente recolhimento de lixo.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Desinfecção de salas
Esterilização de instrumentos
Retirada de Lixo
Atendimento de pacientes

Orientação

Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a nãopermitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local.Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de atendimentos de paciente recolhimento de lixo.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Desinfecção de salas
Esterilização de instrumentos
Retirada de Lixo
Atendimento de pacientes

Orientação

Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a nãopermitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local.Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de atendimentos de paciente recolhimento de lixo.
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Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Desinfecção de salas
Esterilização de instrumentos
Retirada de Lixo
Atendimento de pacientes

Orientação

Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a nãopermitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local. Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de atendimentos de paciente recolhimento de lixo.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Desinfecção de salas
Esterilização de instrumentos
Retirada de Lixo
Atendimento de pacientes

Orientação

Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a nãopermitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local.Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de atendimentos de paciente recolhimento de lixo.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Desinfecção de salas
Esterilização de instrumentos
Retirada de Lixo
Atendimento de pacientes

Orientação

Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a nãopermitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local.Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de atendimentos de pacientes recolhimentos de lixo.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Desinfecção de salas
Esterilização de instrumentos
Retirada de Lixo
Atendimento de pacientes

Orientação

Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de capacidade
máxima de 100 litros.
Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a nãopermitir o derramamento de seu
conteúdo, mesmo se virados para baixo.
Uma vez fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação final do
resíduo.
Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma solução
desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), recolhendo-se em seguida.
Proceder, depois, a lavagem do local.Usar os equipamentos de proteção necessários.
Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que houver
vazamento do saco.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de atendimentos de paciente recolhimento de lixo.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Enfermeiro (a)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; desenvolver ações voltadas a promoção de
saúde; desenvolver equipes multidisciplinares para planejamento e execução de programas de saúde e atendimento, realiza
exames.
Especificação dos Riscos - Cargo: Enfermeiro (a)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Coleta de preventivo de colo do útero
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de realização de exames preventivos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Coleta de preventivo de colo do útero
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de realização de exames preventivos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Coleta de preventivo de colo do útero
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de realização de exames preventivos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Coleta de preventivo de colo do útero
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de realização de exames preventivos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Coleta de preventivo de colo do útero
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de realização de exames preventivos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Coleta de preventivo de colo do útero
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de realização de exames preventivos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Coleta de preventivo de colo do útero
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de realização de exames preventivos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Coleta de preventivo de colo do útero
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de realização de exames preventivos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Coleta de preventivo de colo do útero
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de realização de exames preventivos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Fisioterapeuta

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar diagnóstico fitoterápico; elaborar um programa de tratamento para paciente; orientar o paciente sobre os hábitos e
exercícios recomendados para melhor aproveitamento do tratamento; atender paciente para prevenção, habilitação e
reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia. Realizar fisioterapia uro ginecológica.
Especificação dos Riscos - Cargo: Fisioterapeuta
Agente

Bactérias

Grupo

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Fisioterapia uroginecológica
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso,treinamento e
atividades de fisioterapia uroginecológica.
Implantar e manter em arquivo manuais de
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI

Agente

Fungos

Grupo

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Fisioterapia uroginecológica
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso,treinamento e
atividades de fisioterapia uroginecológica.
Implantar e manter em arquivo manuais de
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI

Agente

Protozoários

Grupo

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Fisioterapia uroginecológica
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso,treinamento e
atividades de fisioterapia uroginecológica.
Implantar e manter em arquivo manuais de
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Fisioterapia uroginecológica
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso,treinamento e
atividades de fisioterapia uroginecológica.
Implantar e manter em arquivo manuais de
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Fisioterapia uroginecológica
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso,treinamento e
atividades de fisioterapia uroginecológica.
Implantar e manter em arquivo manuais de
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI
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Biológico

entrega de luvas de procedimento nas
procedimentos relativos
as
áreas,
incluindo
e materiais.

a limpeza,
superfícies,

Biológico

entrega de luvas de procedimento nas
procedimentos relativos
as
áreas,
incluindo
e materiais.

a limpeza,
superfícies,

Biológico

entrega de luvas de procedimento nas
procedimentos relativos
as
áreas,
incluindo
e materiais.

a limpeza,
superfícies,

Biológico

entrega de luvas de procedimento nas
procedimentos relativos
as
áreas,
incluindo
e materiais.

a limpeza,
superfícies,

Biológico

entrega de luvas de procedimento nas
procedimentos relativos
as
áreas,
incluindo
e materiais.

a limpeza,
superfícies,

Agente

Vírus

Grupo

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Fisioterapia uroginecológica
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso,treinamento e
atividades de fisioterapia uroginecológica.
Implantar e manter em arquivo manuais de
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Fisioterapia uroginecológica
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso,treinamento e
atividades de fisioterapia uroginecológica.
Implantar e manter em arquivo manuais de
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Fisioterapia uroginecológica
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso,treinamento e
atividades de fisioterapia uroginecológica.
Implantar e manter em arquivo manuais de
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI

Agente

Vírus HIV

Grupo

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Fisioterapia uroginecológica
Desinfecção de salas

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso,treinamento e
atividades de fisioterapia uroginecológica.
Implantar e manter em arquivo manuais de
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI
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Biológico

entrega de luvas de procedimento nas
procedimentos relativos
as
áreas,
incluindo
e materiais.

a limpeza,
superfícies,

Biológico

entrega de luvas de procedimento nas
procedimentos relativos
as
áreas,
incluindo
e materiais.

a limpeza,
superfícies,

Biológico

entrega de luvas de procedimento nas
procedimentos relativos
as
áreas,
incluindo
e materiais.

a limpeza,
superfícies,

Biológico

entrega de luvas de procedimento nas
procedimentos relativos
as
áreas,
incluindo
e materiais.

a limpeza,
superfícies,

Nº de Funcionários
Cargo: Medico (a)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas em sua especialidade; realizar procedimentos médicos e cirúrgicos de acordo com sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico (a)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

163

Nº de Funcionários
Cargo: Medico endocrinologista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas e procedimentos médicos em sua especialidade; tratar pacientes; solicitar exames.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico endocrinologista
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Médico gineco-obstetra

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas e procedimentos médicos em sua especialidade; tratar pacientes; solicitar exames.
Especificação dos Riscos - Cargo: Médico gineco-obstetra
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Médico nefrologista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas e procedimentos médicos me sua especialidade; tratar pacientes; solicitar exames.
Especificação dos Riscos - Cargo: Médico nefrologista
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Nutricionista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas nutricionais, tratar pacientes, solicitar exames e procedimentos em sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Nutricionista
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Auxiliar de enfermagem

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes biológicos).
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Desinfecção de salas, Esterilização de instrumentos, Retirada de Lixo, Atendimento de pacientes “ se
enquadram no NR-15 – anexo 14 (agentes biológicos) “Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais
ou com material infecto-contagiante, em: 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).”
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade de grau médio
com adicional de 20% do salário mínimo de referência com exposição aos Agentes Biológicos.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Desinfecção de salas, Esterilização de instrumentos, Retirada de Lixo, Atendimento de pacientes “ se
enquadram no Decreto nº 3.048 anexo IV item 3.0.1 letra a) “Trabalhos em estabelecimentos de saúde com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de material contaminado.”
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição aos Agentes
Biológicos tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa está obrigada ao pagamento de
alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Enfermeiro (a)

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes biológicos).
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Coleta de preventivo de colo do útero, Desinfecção de salas “ se enquadram no NR-15 – anexo 14 (agentes
biológicos) “Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:
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).”
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade de grau médio
com adicional de 20% do salário mínimo de referência com exposição aos Agentes Biológicos.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Coleta de preventivo de colo do útero, Desinfecção de salas“ se enquadram no Decreto nº 3.048 anexo IV item
3.0.1 letra a) “Trabalhos em estabelecimentos de saúde com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de material contaminado.”
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição aos Agentes
Biológicos tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa está obrigada ao pagamento de
alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Fisioterapeuta

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes biológicos).
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Fisioterapia uroginecológica, Desinfecção de salas “ se enquadram no NR-15 – anexo 14 (agentes biológicos)
“Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: 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).”
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade de grau médio
com adicional de 20% do salário mínimo de referência com exposição aos Agentes Biológicos.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Fisioterapia uroginecológica, Desinfecção de salas“ se enquadram no Decreto nº 3.048 anexo IV item 3.0.1
letra a) “Trabalhos em estabelecimentos de saúde com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio
de material contaminado.”
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição aos Agentes
Biológicos tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa está obrigada ao pagamento de
alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Medico (a), Medico endocrinologista, Médico gineco-obstetra, Médico nefrologista,

Nutricionista

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes biológicos).
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Atendimento de pacientes, Procedimento médico“ se enquadram no NR-15 – anexo 14 (agentes biológicos)
“Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: 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).”
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade de grau médio
com adicional de 20% do salário mínimo de referência com exposição aos Agentes Biológicos.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Atendimento de pacientes, Procedimento médico“ se enquadram no Decreto nº 3.048 anexo IV item 3.0.1 letra
a) “Trabalhos em estabelecimentos de saúde com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
material contaminado.”
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição aos Agentes
Biológicos tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa está obrigada ao pagamento de
alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
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Setor: Secretaria de saúde e assistência social - F.M.S/ SAE
Piso de concreto e com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco, forro de laje, iluminação natural e artificial
por meio de lâmpadas fluorescente, ventilação natural e artificial através de ar condicionado, pé direito de aproximadamente 3
metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Agente de combate ás endemias

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar e exercer os trabalhos de controle de focos do mosquitos da dengue; i nstalar e acompanhar armadilhas em pontos
estratégicos, como ferro-velho, material de construção, borracharias e terrenos baldios.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de combate ás endemias
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Inspeção de possíveis foco de dengue

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades em contato com possíveis focos de dengue.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Inspeção de possíveis foco de dengue

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades em contato com possíveis focos de dengue.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Inspeção de possíveis foco de dengue

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades em contato com possíveis focos de dengue.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Inspeção de possíveis foco de dengue

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades em contato com possíveis focos de dengue.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Inspeção de possíveis foco de dengue

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades em contato com possíveis focos de dengue.

176

Agente

Vírus da Dengue

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Inspeção de possíveis foco de dengue

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades em contato com possíveis focos de dengue.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Inspeção de possíveis foco de dengue

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades em contato com possíveis focos de dengue.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Inspeção de possíveis foco de dengue

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades em contato com possíveis focos de dengue.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Inspeção de possíveis foco de dengue

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades em contato com possíveis focos de dengue.
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Nº de Funcionários
Cargo: Agente de serviços gerais

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conservar a limpeza por meio de varrições, lavar vidros; limpar ambientes internos; seguir as rotinas preestabelecidas para
atendimento as necessidades dos setores de sua repartição.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de serviços gerais
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro
Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro
Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro
Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro
Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Assessor esp. Antidrogas-cc-2

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Responsável pela coordenação da vigilância epidemiológica através do controle de doenças sexualmente transmissíveis e prestar
atendimento aos pacientes.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assessor esp. Antidrogas-cc-2
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar de enfermagem

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem sob supervisão de enfermeiro; realizar e elaborar relatórios técnicos;
comunicar-se com pacientes e com a equipe e saúde; auxiliar o setor a coletar exames de pacientes com, ou, suspeita de
doenças infectocontagiosas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de enfermagem
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

183

Nº de Funcionários
Cargo: Enfermeiro (a)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Prestar assistência ao paciente e prescrever ações; implementar ações para promoção da saúde; executar programa de saúde e
atendimento; coletar exames de pacientes com, ou, suspeita de doenças infectocontagiosas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Enfermeiro (a)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Enfermeiro - psf

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Prestar assistência ao paciente e prescrever ações; implementar ações para promoção da saúde; executar programa de saúde e
atendimento; coletar exames de pacientes com, ou, suspeita de doenças infectocontagiosas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Enfermeiro - psf
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

186

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Farmacêutico (psf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar tarefas específicas de controle, armazenamento e distribuição de medicamentos; participar da elaboração, coordenação
e implementar políticas de medicamentos; orientar sobre o uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Farmacêutico (psf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Médico infectologista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Acompanhar grupo de pacientes com HIV/AIDS; realizar consultas e atendimentos; tratar pacientes; solicitar exames;
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.
Especificação dos Riscos - Cargo: Médico infectologista
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Motorista - edital saude 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Dirigir veículo conforme normas e procedimentos técnicos de segurança; levar colaboradores da Vigilância Epidemiológica para
visitas; verificar documentação de veículo. Transporta material biológico e pacientes com doenças infectocontagiosas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Motorista - edital saude 2013
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Agente de combate ás endemias, Assessor esp. Antidrogas-cc-2, Auxiliar de enfermagem,
Enfermeiro (a), Enfermeiro – psf, Farmacêutico (psf), Médico infectologista, Motorista - edital saude 2013

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes biológicos).
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Contato com pacientes“ se enquadram no NR-15 – anexo 14 (agentes biológicos) “Trabalhos e operações em
contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: 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).”
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade de grau médio
com adicional de 20% do salário mínimo de referência com exposição aos Agentes Biológicos.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Contato com pacientes“ se enquadram no Decreto nº 3.048 anexo IV item 3.0.1 letra a) “Trabalhos em
estabelecimentos de saúde com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de material
contaminado.”
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição aos Agentes
Biológicos tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa está obrigada ao pagamento de
alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Agente de serviços gerais

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes biológicos).
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques), pois os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com
prévia eliminação dos despejos e utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (galerias e tanques).
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Contato com pacientes“ se enquadram no NR-15 – anexo 14 (agentes biológicos) “Trabalhos e operações em
contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: 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).”
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade de grau médio
com adicional de 20% do salário mínimo de referência com exposição aos Agentes Biológicos.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques) ou Decreto n° 3.048 anexo IV item 3.0.1 (trabalho em galerias, fossas e tanques de esgoto), pois
os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com prévia eliminação dos despejos e
utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (fossas, galerias e tanques de esgotos).
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Contato com pacientes“ se enquadram no Decreto nº 3.048 anexo IV item 3.0.1 letra a) “Trabalhos em
estabelecimentos de saúde com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de material
contaminado.”
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição aos Agentes
Biológicos tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa está obrigada ao pagamento de
alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
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Setor: Secretaria de saúde e assistência social - F.M.S
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco, forro de laje, iluminação natural e artificial p or
meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural, pé direito de aproximadamente 3 metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Agente administrativo

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Efetuar serviços de caráter administrativo, financeiro e pessoal; fazer separação e classificação de documentos; transcrever
dados, realizar arquivos de documentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente administrativo
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Agente comunitário de saúde

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Exercer serviços de promoção e apoio a saúde; visitar domicílios periodicamente; orientar a comunidade para promoção da
saúde; assistir pacientes; executar tarefas administrativas.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente comunitário de saúde
Não existe exposição a agentes nocivos
Nº de Funcionários
Cargo: Agente de serv. Gerais (psf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conservar a limpeza por meio de varrições, lavar vidros; limpar ambientes internos; seguir as rotinas preestabele cidas para
atendimento as necessidades dos setores de sua repartição.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de serv. Gerais (psf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.
Nº de Funcionários

Cargo: Agente de serviços gerais

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Conservar a limpeza por meio de varrições, lavar vidros; limpar ambientes internos; seguir as rotinas preestabelecidas para
atendimento as necessidades dos setores de sua repartição.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de serviços gerais
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Tarefas de limpeza de banheiro

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de luvas, avental e
calçados impermeáveis nas tarefas de limpeza de banheiro.
Nº de Funcionários

Cargo: Assistente social

Masc.: 0 Fem.: 0

Planejar, coordenar, orientar e supervisionar trabalhos relacionados com aspectos sociais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assistente social
Não existe exposição a agentes nocivos
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Menor: 0 Total: 0

Nº de Funcionários
Cargo: Aux. Cons. Dentário (psf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Auxiliar o dentista; proceder a limpeza e esterilização dos instrumentos odontológicos; orientar o cliente em atividades de
higienização odontológicos nos respectivos lugares.
Especificação dos Riscos - Cargo: Aux. Cons. Dentário (psf)
Agente

Radiações Ionizantes

Grupo

Físico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Raio X
Utilização de Raio-x em procedimentos odontológicos

Medidas Propostas

Implantar o uso de dosímetro de lapela na realização dos exames de Raio-x e monitorar
acompanhamento mantendo evidência sem arquivo.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de avental de
chumbo e protetor de tireóide para atendente ou implantar acionamento a distância atrás de
biombo na realização dos exames de Raio-x no consultório.
Caso não seja possível nenhuma das opções acima, realizar esta atividade em sala específica
com paredes e portas revestidas de chumbo.

Medidas Existentes

Sala específica com paredes e portas revestidas de chumbo.

Agente

Ruído

Grupo
85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Caneta odontológica

78

360

0

Fonte Geradora

Caneta odontológica

Agente

Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

Bactérias

80,00 dBA

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados,sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não deve ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico,avental de manga comprida e calçados fechados nas atividades
de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar de consultório dentário

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Auxiliar dentista; proceder a limpeza e a esterilização dos instrumentos odontológicos; orientar o paciente em atividades de
higienização bucal, quando for o caso, bem como zelar pela guarda e ordem dos instrumentos odontológicos nos respectivos
lugares.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de consultório dentário
Agente

Radiações Ionizantes

Grupo

Físico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Raio X
Utilização de Raio-x em procedimentos odontológicos

Medidas Propostas

Implantar o uso de dosímetro de lapela na realização dos exames de Raio-x e monitorar
acompanhamento mantendo evidência sem arquivo.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de avental de
chumbo e protetor de tireóide para atendente ou implantar acionamento a distância atrás de
biombo na realização dos exames de Raio-x no consultório.
Caso não seja possível nenhuma das opções acima, realizar esta atividade em sala específica
com paredes e portas revestidas de chumbo.

Medidas Existentes

Sala específica com paredes e portas revestidas de chumbo.

Agente

Ruído

Grupo

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Caneta odontológica

78

360

0

Fonte Geradora

Caneta odontológica

Agente

Nível de Ação

Físico

Bactérias

80,00 dBA

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Nº de Funcionários
Cargo: Auxiliar de enfermagem

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem sob supervisão de enfermeiro; realizar registros e elaborar relatórios
técnicos; comunicar-se com pacientes e com a equipe de saúde.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de enfermagem
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
Nº de Funcionários

Cargo: Auxiliar de escritorio - edital saude 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Digitar ofícios, cartas, memorandos e quadros demonstrativos para atender a rotina administrativa; fazer separação e
classificação de documentos; realizar arquivos de documentos.
Especificação dos Riscos - Cargo: Auxiliar de escritorio - edital saude 2013
Não existe exposição a agentes nocivos
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Nº de Funcionários
Cargo: Dentista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas ambulatoriais e de emergência em sua especialidade; realizar procedimentos ambulatoriais de acordo com
sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Dentista
Agente

Radiações Ionizantes

Grupo

Físico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Raio X
Utilização de Raio-x em procedimentos odontológicos

Medidas Propostas

Implantar o uso de dosímetro de lapela na realização dos exames de Raio-x e monitorar
acompanhamento mantendo evidência sem arquivo.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de avental de
chumbo e protetor de tireóide para atendente ou implantar acionamento a distância atrás de
biombo na realização dos exames de Raio-x no consultório.
Caso não seja possível nenhuma das opções acima, realizar esta atividade em sala específica
com paredes e portas revestidas de chumbo.

Medidas Existentes

Sala específica com paredes e portas revestidas de chumbo.

Agente

Ruído

Grupo
85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Caneta odontológica

78

360

0

Fonte Geradora

Caneta odontológica

Agente

Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

Bactérias

80,00 dBA

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Nº de Funcionários
Cargo: Dentista - psf.

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas ambulatoriais e de emergência em sua especialidade; realizar procedimentos ambulatoriais de acordo com
sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Dentista - psf.
Agente

Radiações Ionizantes

Grupo

Físico

Frequência

Intermitente

Fonte Geradora

Raio X
Utilização de Raio-x em procedimentos odontológicos

Medidas Propostas

Implantar o uso de dosímetro de lapela na realização dos exames de Raio-x e monitorar
acompanhamento mantendo evidência sem arquivo.
Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega em arquivo de avental de
chumbo e protetor de tireóide para atendente ou implantar acionamento a distância atrás de
biombo na realização dos exames de Raio-x no consultório.
Caso não seja possível nenhuma das opções acima, realizar esta atividade em sala específica
com paredes e portas revestidas de chumbo.

Medidas Existentes

Sala específica com paredes e portas revestidas de chumbo.

Agente

Ruído

Grupo
85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Caneta odontológica

78

360

0

Fonte Geradora

Caneta odontológica

Agente

Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

Bactérias

80,00 dBA

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro-cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
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Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Assepsia de instrumentos
Tratamento dentário, periodontal e cirúrgias
Manipulação de Instrumentos

Orientação

Utilizar máscara facial de tripla camada, descartável com elástico, óculos de segurança nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.
A lavagem das mãos deve ser feita entre cada atendimento, em lavatório exclusivo para este
fim, com torneira e dispensador de sabão líquido acionados sem o contato manual.
Botões e calças devem ser recobertos com barreira impermeável (do tipo plástico filme) ou
campo de algodão estéril (em casos cirúrgicos).
As barreiras devem ser trocadas uma vez por dia e, entre os pacientes, deve haver limpeza e
desinfecção, com álcool a 70 %.
Material infectante (resíduo biológico) deve ser descartado em lixeira com tampa de
acionamento por pedal e saco plástico branco leitoso.
Perfuro cortantes devem ser condicionados em recipientes rígidos e com tampa, respeitando-se
o limite de preenchimento, indicado na caixa.
Lembramos que o decarpack não devem ficar no chão nem sobre a bancada da pia, onde está
sujeito ao contato com água.
Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes inquebráveis e
hermeticamente fechados, sob selo d'água. Posteriormente, devem ser encaminhados para
recuperação da prata. A tal processo de recuperação também devem ser submetidos fixadores
e películas radiográficas.

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento para
limpeza e sobre luva de plástico, avental de manga comprida e calçados fechados nas
atividades de tratamento dentário, periodontal e cirurgias.

224

Nº de Funcionários
Cargo: Enfermeiro (a)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; desenvolver ações voltadas a promoção da
saúde; desenvolver equipes multidisciplinares para o planejamento e execução de programas de saúde e atendimento.
Especificação dos Riscos - Cargo: Enfermeiro (a)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Enfermeiro - psf

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Coordenar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; desenvolver ações voltadas a promoção da
saúde; desenvolver equipes multidisciplinares para o planejamento e execução de programas de saúde e atendimento.
Especificação dos Riscos - Cargo: Enfermeiro - psf
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Farmacêutico

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Orientar e fiscalizar as atividades de preservação a saúde por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, vi sando
o cumprimento da legislação sanitária.
Especificação dos Riscos - Cargo: Farmacêutico
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Farmacêutico (nasf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Orientar e fiscalizar as atividades de preservação a saúde por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, visando
o cumprimento da legislação sanitária.
Especificação dos Riscos - Cargo: Farmacêutico (nasf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, insta lações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Farmacêutico (psf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Orientar e fiscalizar as atividades de preservação a saúde por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, visando
o cumprimento da legislação sanitária.
Especificação dos Riscos - Cargo: Farmacêutico (psf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Fisioterapeuta

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar diagnóstico fitoterápico; elaborar um programa de tratamento para paciente; orientar o paciente sobre os hábitos e
exercícios recomendados para melhor aproveitamento do tratamento; atender paciente para prevenção, habilitação e
reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia.
Especificação dos Riscos - Cargo: Fisioterapeuta
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico (a)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas e atendimentos médicos em ambulatórios e residências; tratar pacientes; solicitar exames; implementar
ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da
área médica.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico (a)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Médico - psf

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas e atendimentos médicos em ambulatórios e residências; tratar pacientes; solicitar exames; implementar
ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da
área médica.
Especificação dos Riscos - Cargo: Médico - psf
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico cardiologista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas em sua especialidade; realizar procedimentos médicos de acordo com sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico cardiologista
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico cirurg. Geral (psf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas em sua especialidade; realizar procedimentos médicos de acordo com sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico cirurg. Geral (psf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico dermatologista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas em sua especialidade; realizar procedimentos médicos de acordo com sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico dermatologista
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

246

Nº de Funcionários
Cargo: Medico em pneumologia

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas em sua especialidade; realizar procedimentos médicos de acordo com sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico em pneumologia
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico em urologia

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas em sua especialidade; realizar procedimentos médicos de acordo com sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico em urologia
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico endocrinologista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas em sua especialidade; realizar procedimentos médicos de acordo com sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico endocrinologista
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico endocrinologista (psf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas em sua especialidade; realizar procedimentos médicos de acordo com sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico endocrinologista (psf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico gastroenterologista - edital saúde

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas em sua especialidade; realizar procedimentos médicos de acordo com sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico gastroenterologista - edital saúde
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico ortopedista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas em sua especialidade; realizar procedimentos médicos de acordo com sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico ortopedista
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico ortopedista (psf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas em sua especialidade; realizar procedimentos médicos de acordo com sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico ortopedista (psf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico otorrinolaringologia

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas e procedimentos médicos em sua especialidade; tratar pessoas; solicitar exames.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico otorrinolaringologia
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Médico pediatra

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas e procedimentos médicos em sua especialidade; tratar pacientes; solicitar exames.
Especificação dos Riscos - Cargo: Médico pediatra
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico psiquiatra (psf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas e atendimento médicos; tratar pacientes, solicitar exames; implementar ações para promoção da saúde;
coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico psiquiatra (psf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

265

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Medico reumatologista - edital saude 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas em sua especialidade; realizar procedimentos médicos de acordo com sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Medico reumatologista - edital saude 2013
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Motorista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Dirigir veículos conforme normas e procedimentos técnicos de segurança; transportar alunos por rotas definidas; verificar
documentação de veículos e encaminhá-los para manutenção sempre que necessário.
Especificação dos Riscos - Cargo: Motorista
Agente

Ruído

Grupo
85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor

Agente

Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

Bactérias

80,00 dBA

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Motorista - socorrista

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Dirigir-se imediatamente ao local do chamado, quando acionado, guiando ambulância com segurança, respeitando as normas de
Legislação Básica de Trânsito e normas específicas para trânsito de ambulâncias, assim como de direção defensiva; Possuir
conhecimentos geográficos do município e saber manusear mapas no sentido de encontrar o mais rápido possível os locais dos
chamados; Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local; Estabelecer
contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; Ser capaz de reconhecer
situações de risco e solicitar auxílio à base via rádio, descrevendo de forma clara e precisa a situação no local da ocorrência;
Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; Realizar medidas reanimação cardiorrespiratória básica; identificar
todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; Executar
manobras técnicas que visem a manutenção básica da vida até a chegada de equipe de atendimento completa do SAMU;
Auxiliar a equipe de médico e enfermagem no atendimento aos pacientes no local da ocorrência; Realizar transporte de
pacientes em macas, pranchas e similares, segundo técnicas específicas, do local da ocorrência para dentro de ambulâncias e
destas para os Hospitais; Zelar pelos equipamentos existentes nas ambulâncias, bem como realizar a limpeza dos materiais de
estabilização (APH) e trauma como colares cervicais, cochins, tirantes, pranchas rígidas, entre outros, considerando aspectos
básicos de higiene e biossegurança; Zelar pela limpeza das viaturas, interna e externamente, considerando aspectos básicos de
higiene e biossegurança; Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; Realizar a checagem da
ambulância quanto ao funcionamento adequado do veículo, comunicando à coordenação qualquer necessidade de manutenção
do mesmo; Realizar check-list de todos os materiais e equipamentos de APH da unidade na entrada do plantão, juntamente com
o técnico de enfermagem, anotando e comunicando à coordenação a falta ou problemas com os mesmos; Registrar todas as
intercorrências do plantão no Livro dos Socorristas; Controlar a entrada e saída de materiais e equipamentos de APH da
unidade, assumindo juntamente com os demais membros da equipe a responsabilidade pelos mesmos durante seu turno de
trabalho; Controlar o uso e reposição dos materiais e equipamentos de APH da unidade; manter-se atualizado, frequentando os
cursos de educação continuada e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos
equipamentos da Unidade Móvel; Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; Participar das reuniões convocadas pela direção;
Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar contra os mesmos; Acatar as
deliberações da direção técnica; Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço
predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto, as eventuais trocas de plantão da escala de serviço
deverão ser comunicadas e ter o consentimento pelo coordenador de enfermagem, com antecedência de 24 (vinte e quatro)
horas; no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das duas partes, a responsabilidade é do profissional que estava
escalado originalmente. Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo de
quinze minutos de antecedência; tratar com respeito e coleguismo os outros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e
motoristas, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo; Utilizar-se com zelo e cuidado das
acomodações, veículo, aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do
patrimônio e servindo como exemplo aos demais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Motorista - socorrista
Agente

Ruído

Grupo
85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor

Agente

Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

Bactérias

80,00 dBA

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Tuberculose

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
Nº de Funcionários

Cargo: Nutricionista (psf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar consultas nutricionais, tratar pacientes, solicitar exames e procedimentos em sua especialidade.
Especificação dos Riscos - Cargo: Nutricionista (psf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Psicólogo (a)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais de indivíduos com finalidade de análise,
tratamento de pacientes.
Especificação dos Riscos - Cargo: Psicólogo (a)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Psicólogo (psf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais de indivíduos com finalidade de análise,
tratamento de pacientes.
Especificação dos Riscos - Cargo: Psicólogo (psf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Psicólogo - edital saude 2013

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais de indivíduos com finalidade de análise,
tratamento de pacientes.
Especificação dos Riscos - Cargo: Psicólogo - edital saude 2013
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rotavirus humanos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Rubivírus: Vírus da Rubéola

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Atendimento de pacientes
Procedimento médico

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento nas
atividades de procedimentos médicos.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Tecnico de enfermagem

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem sob supervisão de enfermeiro; realizar registros e elaborar relatórios
técnicos; comunicar-se com pacientes e com a equipe de saúde.
Especificação dos Riscos - Cargo: Tecnico de enfermagem
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
Nº de Funcionários

Cargo: Tecnico de enfermagem - psf

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem sob supervisão de enfermeiro; realizar registros e elaborar relatórios
técnicos; comunicar-se com pacientes e com a equipe de saúde.
Especificação dos Riscos - Cargo: Tecnico de enfermagem - psf
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
Nº de Funcionários

Cargo: Tecnico enfermagem - samu

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem sob supervisão de enfermeiro; realizar registros e elaborar relatórios
técnicos; comunicar-se com pacientes e com a equipe de saúde.
Especificação dos Riscos - Cargo: Tecnico enfermagem - samu
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações,
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Agente

Vírus hepatite B

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus hepatite C

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus HIV

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
Nº de Funcionários

Cargo: Telefonista (psf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Atender, transferir, cadastrar e completar chamadas telefônicas locais e interurbanas; auxiliar a terceiros, fornecer informações
e prestar serviços gerais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Telefonista (psf)
Não existe exposição a agentes nocivos
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Agente administrativo, Agente comunitário de saúde, Assistente social, Auxiliar de escritório
- edital saúde 2013, Telefonista (psf)

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Agente de serv. Gerais (psf), Agente de serviços gerais

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes Biológicos).
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques), pois os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com
prévia eliminação dos despejos e utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (galerias e tanques).
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
DESCARACTERIZAÇÃO
As atividades de “Tarefas de limpeza de banheiro” não se enquadram na NR 15 anexo n° 14 (Agentes Biológicos) no item
esgotos (galerias e tanques) ou Decreto n° 3.048 anexo IV item 3.0.1 (trabalho em galerias, fossas e tanques de esgoto), pois
os trabalhos de limpeza de banheiros, especificamente vasos sanitários, são realizados com prévia eliminação dos despejos e
utilização de produtos de limpeza e desinfecção (desinfetantes, germicidas, etc).
A presença de urina e fezes é mínima e perfeitamente identificável, sendo incomparável a atividade de limpeza de sanitários
com esgotos (fossas, galerias e tanques de esgotos).
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Aux. Cons. Dentário (psf), Auxiliar de consultório dentário, Dentista, Dentista - psf.

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente), anexo nº 5 (Radiações
Ionizantes), anexo nº 14 (Agentes biológicos).
DESCARACTERIZAÇÃO
O agente Radiações Ionizantes encontra-se descaracterizado pela revogação da portaria n° 3393 de 17/12/1987 (a qual
assegurava o adicional de insalubridade aos trabalhadores com exposição a Radiações Ionizantes) através da portaria n° 496
de 11/12/2002.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Assepsia de instrumentos, Tratamento dentário, periodontal e cirurgias, Manipulação de Instrumentos .“ se
enquadram no NR-15 – anexo 14 (agentes biológicos) “Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais
ou com material infecto-contagiante, em: 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).”
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade de grau médio
com adicional de 20% do salário mínimo de referência com exposição aos Agentes Biológicos.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
CARACTERIZAÇÃO
Sendo as atividades de “Utilização de Raio-x em procedimentos odontológicos” as mesmas se enquadram como periculosas
conforme Protaria GM nº 518 de 04/04/2003, NR 16 anexo Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou
substâncias radioativas item 4 “Atividades de operação com aparelhos de raios-X, com irradiadores de radiação gama,
radiação beta ou radiação de nêutrons, incluindo: Salas de irradiação e de operação de aparelhos de raios-X e de irradiadores
gama, beta ou nêutrons”.
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de periculosidade (30% do salário
do trabalhador) sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa, na
execução de atividade em condições de periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
CARACTERIZAÇÃO
Sendo as atividades de “Utilização de Raio-x em procedimentos odontológicos” as mesmas também se enquadram no anexo
IV do decreto 3.048 item 2.0.3 letra e) “Trabalhos realizados com exposição aos raios Alfa, Beta, Gama e X, aos nêutrons e às
substâncias radioativas para fins industriais, terapêuticos e diagnósticos”.
Sendo as atividades de “Assepsia de instrumentos, Tratamento dentário, periodontal e cirurgias, Manipulação de
Instrumentos” as mesmas também se enquadram no anexo IV do Decreto nº 3.048 anexo IV item 3.0.1 letra a) “Trabalhos em
estabelecimentos de saúde com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de material
contaminado.”
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo encontram-se em atividades em condições especiais nas tarefas com
exposição aos Trabalhos realizados com exposição aos raios X e agentes biológicos.
Sendo assim os trabalhadores deste cargo têm direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa
está obrigada ao pagamento de alíquota suplementar do SAT de 6%.
OBSERVAÇÃO
Deverão ser adotadas e evidenciadas todas as medidas relatadas nas Diretrizes Básicas de Proteção Radiológicas
conforme CNEN-NN-3.01.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Auxiliar de enfermagem, Enfermeiro (a), Enfermeiro – psf, Farmacêutico, Farmacêutico
(nasf), Farmacêutico (psf), Fisioterapeuta, Médico (a), Médico – psf, Médico cardiologista, Médico cirurg.
Geral (psf), Médico dermatologista, Médico em pneumologia, Médico em urologia, Médico endocrinologista,
Médico endocrinologista (psf), Médico gastroenterologista - edital saúde, Médico ortopedista, Médico
ortopedista (psf), Médico otorrinolaringologia, Médico pediatra, Médico psiquiatra (psf), Médico
reumatologista - edital saúde 2013, Motorista, Motorista – socorrista, Nutricionista (psf), Psicólogo (a),
Psicólogo (psf), Psicólogo - edital saúde 2013, Técnico de enfermagem, Técnico de enfermagem – psf,
Técnico enfermagem - samu

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes biológicos).
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Contato com pacientes“ se enquadram no NR-15 – anexo 14 (agentes biológicos) “Trabalhos e operações em
contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: 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).”
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade de grau médio
com adicional de 20% do salário mínimo de referência com exposição aos Agentes Biológicos.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Contato com pacientes“ se enquadram no Decreto nº 3.048 anexo IV item 3.0.1 letra a) “Trabalhos em
estabelecimentos de saúde com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de material
contaminado.”
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição aos Agentes
Biológicos tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa está obrigada ao pagamento de
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alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
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Setor: Secretaria de saúde e assistência social - F.M.S/ NASF
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco, forro de laje, iluminação natural e artificial p or
meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural, pé direito de aproximadamente 3 metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Assistente social (nasf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Planejar, coordenar, orientar e supervisionar trabalhos relacionados com aspectos sociais.
Especificação dos Riscos - Cargo: Assistente social (nasf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Fisioterapeuta (nasf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Realizar o diagnóstico fisioterápico; elaborar um programa de tratamento para paciente; orientar o paciente sobre os hábitos e
exercícios recomendados para melhor aproveitamento do tratamento; atender paciente para a prevenção, habilitação e
reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia.
Especificação dos Riscos - Cargo: Fisioterapeuta (nasf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Fonoaudiólogo (nasf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos; realizar
diagnósticos específicos; orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; ministrar testes, elaborar um programa de
tratamento para pacientes.
Especificação dos Riscos - Cargo: Fonoaudiólogo (nasf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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Nº de Funcionários
Cargo: Psicólogo (nasf)

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, com finalidade de
análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social.
Especificação dos Riscos - Cargo: Psicólogo (nasf)
Agente

Bactérias

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Fungos

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Protozoários

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.

Agente

Vírus

Grupo

Biológico

Frequência

Permanente

Fonte Geradora

Contato com pacientes

Medidas Propostas

Implantar e manter evidências de uso, treinamento e entrega de luvas de procedimento em
contato com pacientes.
Implantar e manter em arquivo manuais de procedimentos relativos a limpeza,
descontaminação
e
desinfecção
de
todas
as
áreas,
incluindo
superfícies,
instalações,equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.
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CONCLUSÃO
Para os cargos

Assistente social (nasf), Fisioterapeuta (nasf), Fonoaudiólogo (nasf), Psicólogo (nasf)

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 14 (Agentes biológicos).
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Contato com pacientes“ se enquadram no NR-15 – anexo 14 (agentes biológicos) “Trabalhos e operações em
contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: 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).”
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade de grau médio
com adicional de 20% do salário mínimo de referência com exposição aos Agentes Biológicos.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
CARACTERIZAÇÃO
As atividades “Contato com pacientes“ se enquadram no Decreto nº 3.048 anexo IV item 3.0.1 letra a) “Trabalhos em
estabelecimentos de saúde com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de material
contaminado.”
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=4 para trabalhador com um único vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
ou
GFIP=8 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que está exposto a agente nocivo
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição aos Agentes
Biológicos tendo direito a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e a empresa está obrigada ao pagamento de
alíquota suplementar do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de 6%.
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Setor: Secretaria de saúde e assistência social - F.M.S/ Vigilância sanitária
Piso de concreto com revestimento cerâmico, paredes de alvenaria com reboco, forro de laje, iluminação natural e artificial por
meio de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e artificial através de ar condicionado, pé direito de aproximadamente 3
metros.
Nº de Funcionários
Cargo: Vigilante sanitário

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Orientar e fiscalizar as atividades de preservação a saúde por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, vi sando
o cumprimento da legislação sanitária.
Especificação dos Riscos - Cargo: Vigilante sanitário
Não existe exposição a agentes nocivos
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CONCLUSÃO
Para o cargo

Vigilante sanitário

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a atividades e operações perigosas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como periculosas; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Periculosidade.
CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
OBSERVAÇÃO
Não existe exposição a agentes nocivos.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.

298

Setor: Núcleo de Transporte
Trabalho externo.
Nº de Funcionários
Cargo: Agente de Trânsito

Masc.: 0 Fem.: 0

Menor: 0 Total: 0

Executar a fiscalização de trânsito, bem como autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infrações de circulação,
estacionamento e paradas, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do poder de polícia de trânsito;
Notificar os responsáveis pelas infrações mencionadas no artigo anterior; Atuar em cumprimento às demais obrigações,
responsabilidades, atividades e regras impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções que vierem a ser baixadas;
Desenvolver atividades permanentes para garantir a excelência das ações de sua competência; Interagir com programas sociais
governamentais e da sociedade civil; Orientar e fiscalizar o trânsito de todas as vias de Içara, exceto as Rodovias Estaduais e
Federais; Atender acidentes e confeccionar laudos; Participar de programas, projetos e atividades de educação de trânsito;
Realizar levantamentos, anotações e observações de campo, coletar dados e fornecer subsídios às áreas de engenharia e
educação de trânsito, para o planejamento de alterações no ambiente da via; Garantir a fluidez e a segurança no trânsito de
veículos e pedestres, em quaisquer circunstâncias, orientando os usuários das vias públicas a adotarem comportamentos
seguros, utilizando dispositivos ou sinalização, gestos ou sons regulamentares; Realizar procedimen tos adequados para
execução de bloqueios e canalizações, desvios e operação de equipamentos de controle semafórico; Acompanhar e intervir
sobre a circulação de cargas superdimensionadas e materiais perigosos; Remover veículos avariados e outras transferências que
se constituem em riscos de acidentes; Auxiliar na travessia de pedestres nos locais de grande demanda; Fiscalizar a
operacionalização dos estacionamentos remunerados, previamente regulamentados pelo poder público; Auxiliar e acompanhar a
implementação de projetos de alterações de transito e de esquemas operacionais em decorrência de ações programadas ou de
emergências; Coordenar o fluxo de veículos em pontos de congestionamento ou quando necessário; Atuar em eventos,
contribuindo com o fluxo de trânsito do local; Conduzir veículo automotor, quando necessário, de modo a facilitar seu
deslocamento; Cumprir escalas de trabalho determinadas pelo seu superior hierárquico. Realizar outras atividades correlatas ao
desempenho da função.
Especificação dos Riscos - Cargo: Agente de Trânsito
Agente

Ação de Intempéries

Grupo

Físico

Frequência

Intermitente

Classificação do Efeito

Leve

Fonte Geradora

Garoa
Chuva

Medidas Propostas

Implantar e manter evidência de uso, treinamento e entrega em arquivo de chapéu com aba
larga em dias ensolarados e roupas impermeáveis em dias de garoa.

Agente

Ruído

Grupo
Nível de Ação

Físico

Limite de Tolerância

85,00 dBA

Meio de Propagação

Aéreo

Data

Empresa

Técnica Utilizada

10/11/2014

Borges e Silva Serviços de Assessoria e
Consultoria Ocupacional

Medição decibelímetro - ruído contínuo

Fonte Geradora

Valor (dBA)

Tempo (min)

Dose

Veículo Automotor

73

120

0

Fonte Geradora

Veículo Automotor
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80,00 dBA

CONCLUSÃO
Para o cargo

Agente de Trânsito

CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), anexo nº 1 (Ruído Contínuo ou Intermitente).
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
CONCLUSÃO
Desta maneira, as atividades e operações desenvolvidas por este cargo não se enquadram como insalubres; e os
trabalhadores deste cargo não fazem jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade.
CARACTERIZAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EMBASAMENTO LEGAL
Portaria do MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho - NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
CARACTERIZAÇÃO
Sendo a atividade deste cargo de “Investigar,

reprimir e prevenir infrações penais contra interesses da nação, como
contrabando, tráfico de drogas, crimes fazendários e previdenciários e crimes eleitorais; controlar bens e serviços da união,
como emissão de passaportes e controle da estada de estrangeiros no país, controle de entorpecentes etc. Patrulhar
ostensivamente rodovias federais; manter a fluidez e a segurança do trânsito urbano e rodoviário; fiscalizar o cumprimento
das leis de trânsito; colaborar com a segurança pública; proteger bens públicos, serviços e instalações”, a mesma se

enquadra:
No item 1 - As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a
roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas;
No item 2 b) 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;
No item 3 - As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que
atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:
Vigilância patrimonial – Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou
privados e de incolumidade física de pessoas.
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo fazem jus ao recebimento de Adicional de periculosidade (30% do salário
do trabalhador) sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa, na
execução de atividade em condições de periculosidade.
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CARACTERIZAÇÃO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL
EMBASAMENTO LEGAL
Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 sub-seção V, Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 06 de agosto de 2010 - artigos
234 a 273 e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Capítulo V, Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho - Norma Regulamentadora – NR nº
15 e seus anexos, relativos à aposentadoria especial e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
AGENTES ELIMINADOS OU NEUTRALIZADOS
O agente Ruído tem sua medição abaixo do Limite de Tolerância.
INDICAÇÃO PARA GFIP / SEFIP
GFIP=0 para trabalhador com um único vínculo empregatício que nunca esteve exposto a agente nocivo algum (isento de
pagamento de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
ou
GFIP=5 para trabalhador com mais de um vínculo empregatício que não está exposto a agente nocivo (isento de pagamento
de alíquota suplementar do RAT - Risco Ambiental do Trabalho)
CONCLUSÃO
Desta maneira, os trabalhadores deste cargo não estão sujeitos a condições especiais com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física do
trabalhador não tendo direito a aposentadoria especial.
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Certificado de calibração/Decibelímetro
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Certificado de calibração/Termômetro
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Este LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE – LTIP e
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – LTCAT foi
elaborado de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Legislação Previdenciária, pelo Médico do Trabalho JOÃO
HENRIQUE ROCHA DA ROSA, o qual encontra-se registrado no Conselho
Regional de Medicina – CRM sob o número 12174 SC, não fazendo este,
parte do quadro funcional da empresa Prefeitura Municipal de Içara.
Os Levantamentos Técnicos de Campo foram feitos pela Técnica de
Segurança do Trabalho Jessica Mafessoni, a qual encontra-se registrada
no Ministério do Trabalho sob o número SC/0033294, não fazendo esta,
parte do quadro funcional da empresa Prefeitura Municipal de Içara, e foi
acompanhada pelo Sr. Nazareno da Silva Borges.

Içara, 30 de Novembro de 2014.
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