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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 

Município de Divino de São Lourenço 27.174.127/0001-83 

ENDEREÇO BAIRRO 

Praça 10 de agosto, nº 10 Centro 

CIDADE ESTADO CEP 

Divino de São Lourenço ES 29.590-000 

CNAE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE GRAU DE RISCO 

84.11-6-00 Administração pública em geral 01 

 

RESPONSÁVEL 

NOME CARGO 

Eleardo Brasil Prefeito 

TELEFONE E-MAIL 

(28) 3551-1166 gabinete@dslourenco.es.gov.br 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA 

SECRETARIA TELEFONE 

Secretaria Municipal de Saúde (28) 3551-1143 

ENDEREÇO BAIRRO CEP 

Pedro Batista de Aguiar, nº 46 Santa Cruz 29.590-000 
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2. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MEDTRAB Medicina e Segurança do Trabalho LTDA  08.114.492/0001-58 

ENDEREÇO BAIRRO 

Rua José Moreno Filho, 34 – Pavimento 2 Centro 

CIDADE ESTADO CEP 

Ibatiba ES 29.395-000 

E-MAIL TELEFONE 

medtrab.es@gmail.com (28) 3543-0657 

 
 
 

RESPONSAVÉL TÉCNICO 

NOME FUNÇÃO Nº REGISTRO NIT/PIS 

Suenny Esperidon dos Santos Eng. de Segurança do Trabalho CREA/ ES – 027948/D 168.8063.820-2 

mailto:contato@innovar.srv.br
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3. OBJETIVO 

 

Este laudo técnico tem por objetivo apresentar o levantamento qualitativo/quantitativo 

dos riscos ambientais existentes nos setores e nas diversas atividades executadas no 

ambiente de trabalho, considerando a intensidade de exposição, concentração x 

tempo de exposição, potencialidade de causar prejuízo à saúde ou a integridade física 

dos servidores, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação 

vigente. 

 

O presente Laudo caracteriza quanto à existência ou não da Insalubridade, 

Periculosidade e Aposentadoria Especial. 

 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

 

A caracterização da exposição foi realizada em conformidade com os parâmetros 

estabelecidos na legislação trabalhista vigente (Normas Regulamentadoras – NR’s, 

da Portaria nº. 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego), tendo sido realizada 

inspeção nos locais de trabalho e considerado os dados constantes nos diversos 

documentos apresentados pelo município. 

 

NR-15 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES 

 

Segundo a NR-15 da Portaria 3.214/1978, são consideradas atividades ou operações 

insalubres as que se desenvolvem: 

 Acima dos limites de tolerância previstos nos anexos nº 1,2, 3, 8,11 e 12; 

 Nas atividades mencionadas nos Anexos n. º 6, 13 e 14; 

 Comprovadas através de laudo de inspeção no local de trabalho, constantes 

dos Anexos nº 5, 7, 9 e 10. 
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NR-16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

 

Segundo a NR-16 a Portaria 3.214/1978, são consideradas atividades ou operações 

perigosas as constantes dos Anexos desta Norma Regulamentadora - NR. 

 Anexo 1 - Atividades e Operações Perigosas com Explosivos 

 Anexo 2 - Atividades e Operações Perigosas com Inflamáveis 

 Anexo (*) - Atividades e Operações Perigosas com Radiações Ionizantes ou 

Substâncias Radioativas 

 Anexo 3 - Atividades e Operações Perigosas com Exposição a Roubos ou 

Outras Espécies de Violência Física nas Atividades Profissionais de Segurança 

Pessoal ou Patrimonial 

 Anexo 4 - Atividades e Operações Perigosas com Energia Elétrica 

 Anexo 5 -  Atividades Perigosas em Motocicleta 

 

4.1 Limites de Tolerância 

 

Entende-se por Limite de Tolerância, para os fins da NR-15 da Portaria 3.214/1978, a 

concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o 

tempo de exposição ao agente, que não causará danos à saúde do servidor, durante 

a sua vida laboral. 

 

4.2 Fatores da Insalubridade 

 

O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens 

do item anterior, assegura ao servidor a percepção de adicional, incidente sobre o 

salário mínimo da região salvo nos casos onde haja leis e/ou decretos, onde o 

salário mínimo não será usado como indexador de base de cálculo de benefício, 

mas sim o salário base, equivalente a:  

 

 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;  

 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;  

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo1.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo2.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo3.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo3.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo3.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo4.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo5.htm
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 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo. 

 

No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado 

o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção 

cumulativa. 

 

4.3 Fatores de Periculosidade 

 

O exercício de trabalho em condições de periculosidade, de acordo com os subitens 

do item anterior, assegura ao servidor a percepção de adicional de 30% (trinta por 

cento), incidente sobre o salário base, sem os acréscimos resultantes de 

gratificações, prêmios ou participação nos lucros do município. 

 

4.4 Observações Legais 

 

* Caso, se constate que a atividade exercida seja, concomitantemente, insalubre e 

periculosa, será facultado aos servidores que estão sujeitos às estas condições, optar 

pelo adicional que lhe for mais favorável, não podendo receber, cumulativamente, 

ambos os adicionais.  

 

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

 

Foram realizadas visitas aos diversos setores de trabalho do município, observando a 

execução das atividades desenvolvidas pelos servidores, afim de caracterizar e definir 

os critérios de avaliação a serem utilizados. 

Durante o levantamento de campo para a elaboração deste Laudo foram analisados 

os riscos ao quais os servidores estavam expostos e a frequência no qual as funções 

se relacionavam em um mesmo ambiente com características semelhantes. Todo 

reconhecimento ambiental das atividades e das características dos setores foram 

registradas por meio de fichas de reconhecimento de riscos ocupacionais. Com base 
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nas informações levantadas e no reconhecimento formaram-se os GHE (Grupos 

homogêneos de exposição). 

 

O critério utilizado para a amostragem e análise das avaliações será o EMR (Exposto 

de Maior Risco), ou seja, para cada GHE formado será considerado o EMR do mesmo, 

e assim as medidas de proteção coletiva e individual serão baseadas no valor 

encontrado para o valor correspondente ao EMR. 

 

6. MÉTODOS, TÉCNICA, APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

PARA A ELABORAÇÃO DO LTCAT 

 

As avaliações dos riscos pertinentes as atividades executadas pelo servidor foram 

realizadas através de analises qualitativas e quantitativas. 

 

6.1 Avaliações Qualitativas 

As avaliações qualitativas são realizadas através de inspeção no local de trabalho e 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo servidor. 

6.2 Avaliações Quantitativas 

6.2.1 MERCÚRIO ELEMENTAR E FORMAS INORGÂNICAS 

 

METODOLOGIA 

O método utilizado para avaliação do deste agente químico é a NIOSH 6009 

(Absorção Atômica com Gerador de Hidretos) tendo como parâmetro para 

caracterização da exposição à NR 15/Anexo 11. 

EQUIPAMENTO UTILIZADO 

Bomba de amostragem de uso individual e amostrador Tubo Anasorb C300 

(dimensões: 6 X 70 mm 1 seção de 200 mg de sorbente), vazão calibrada por meio 

de calibrador para bomba de amostragem (certificado de calibração em anexo) com 

vazão de acordo com a ficha de campo para análise química. 
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 Mercúrio elementar e formas inorgânicas – Vazão 0,15 a 0,25 L/min. 

Antes de ser utilizada em campo, a bomba foi previamente calibrada por meio do 

calibrador de acordo com a vazão exigida pelo método de referência, e após as 

amostragens foi conferida a vazão novamente, para checar se a vazão apresentava 

variação menor que 5% de variação da vazão inicial. A bomba foi devidamente afixada 

na cintura do servidor, através de um cinto, em posição que não atrapalhou a sua 

operação rotineira. O engenheiro responsável pela coleta acompanhou durante toda 

a avaliação o funcionamento da bomba. 

LIMITE DE TOLERÂNCIA/NÍVEL DE AÇÃO 

 

Considerando uma exposição de 8 horas, o limite de tolerância para cada componente 

químico de acordo com o Anexo 11 da NR 15. O Nível de ação é metade do limite de 

tolerância para exposição de 8 horas. 
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7. GRUPOS HOMOGÊNIOS DE EXPOSIÇÃO 

 
Para melhor analise dos riscos e avaliação dos mesmos, os GHE’s foram divididos 

por setor/local e funções existentes em cada setor/local. A Classificação dos setores 

foi fornecida pela prefeitura e confrontada no reconhecimento dos riscos. 

 
O reconhecimento realizado com base nas atividades desenvolvidas pelas diversas 

funções existentes no setor está detalhado nas tabelas de avaliações dos agentes. 

  
De acordo com a subdivisão dos setores, segue abaixo a tabela dos GHE’s com as 

respectivas amostragens realizadas: 

SETOR GHE CARGO/ FUNÇÃO 
RISCOS 

AVALIADOS 

Sede Administrativa 

- 
Técnico em Serviços Públicos 

Municipais/ Secretário Municipal de 
Saúde 

Inexistente 

01 

Chefe de Departamento de Ação de 
Saúde 

Inexistente 
Chefe de Departamento de Ação de 

Saúde 

Estratégia Saúde da 
Família – Sede 

- 
Coordenador da Atenção Primária à 

Saúde (APS) 
Inexistente 

02 

Médico 

Biológico Enfermeiro 

Auxiliar de Enfermagem 

- Odontólogo 
Físico/ 

Biológico 

- Auxiliar de Consultório Odontológico Biológico 

- 
Chefe de Área de Epidemiologia e 
Endemia/ Auxiliar de Enfermagem 

Biológico 

03 

Chefe de Área de Odontologia/ 
Recepcionista 

Inexistente 
Auxiliar de Serviços Públicos Municipais/ 

Auxiliar Administrativo 

- Agente Comunitário de Saúde Biológico 

- Servente 
Químico/ 
Biológico 
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SETOR GHE CARGO/ FUNÇÃO 
RISCOS 

AVALIADOS 

Estratégia Saúde da 
Família – Patrimônio da 

Penha 

- Médico Biológico 

04 
Enfermeiro 

Biológico 
Auxiliar de Enfermagem 

05 
Odontólogo Químico/ 

Biológico Auxiliar de Saúde Bucal 

- Servente / Atendente Inexistente 

- Agente Comunitário de Saúde Biológico 

- Servente 
Químico/ 
Biológico 

-  Motorista Biológico 

Farmácia Municipal  06 
Farmacêutico 

Biológico 
Auxiliar de Farmácia 

NASF – Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família 

07 

Assistente Social 

Biológico 
Fonoaudiólogo 

Nutricionista 

Psicóloga 

Unidade Mista de Saúde – 
Pronto Atendimento 

Municipal Geraldo Soares 
de Aguiar 

08 

Médico 

Biológico 
Enfermeiro 

Fisioterapeuta 

Auxiliar de Enfermagem 

- Enfermeiro Chefe Biológico 

- Educador Físico Inexistente 

- Farmacêutico Biológico 

09 

Assessor de Serviços Públicos 
Municipais / Auxiliar Administrativo 

Inexistente 
Escriturário 

Operador de Serviços Públicos 
Municipais / Auxiliar Administrativo 

Telefonista 

- Servente 
Químico/ 
Biológico 

- Motorista Biológico 

Vigilância Sanitária 

- Vigilante em Saúde Biológico 

- Agente de Endemias 
Físico/ 

Químico 
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8. LAUDO TÉCNICO 

8.1 SEDE ADMINISTRATIVA 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

TÉCNICO EM SERVIÇOS PÚLICOS MUNICIPAIS / SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural e artificial (ventilador). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Técnico em Serviços 
Públicos Municipais/ 

Secretário Municipal de 
Saúde 

Promover a administração geral da secretaria  de saúde em estreita observância das 
disposições legais e normativas da administração da  saúde pública, e quando aplicável da 
estadual e federal; exercer a liderança política e institucional do setor comandado pela pasta, 
promovendo contatos e relações com autoridades e organizações dos diferentes níveis 
governamentais; prestar atendimento ao público; assessorar o prefeito e secretários 
municipais em assuntos de competência da secretaria; supervisionar e coordenar a execução 
das atividades relativas ao órgão, respondendo por todos os encargos a ele pertinentes; 
despachar diretamente com o prefeito municipal; delegar atribuições aos demais 
subordinados ocupantes de chefias imediatas, quando for necessário; coordenar a 
preparação, analisar e encaminhar ao prefeito municipal os relatórios físico-financeiros 
pertinentes à pasta dentro dos prazos estabelecidos em lei, ou mediante solicitação; fazer 
indicações ao prefeito, se solicitado, para o provimento de cargos em comissão, prover as 
funções gratificadas, dar posse a funcionários e exercer o processo disciplinar no âmbito da 
secretaria; programar a distribuição de tarefas a serem executadas no órgão, por seus 
subordinados; apreciar e aprovar a escala de férias do pessoal dotado no órgão que dirige; 
fornecer em tempo hábil os dados da pasta necessários à elaboração da proposta 
orçamentária do município; supervisionar e coordenar a execução das atividades relativas à 
sua área de trabalho, respondendo por todos os encargos a ela pertinentes; atender às 
solicitações e comunicações da câmara municipal; expedir ordens de serviços e outros atos 
sobre a organização interna da secretaria, não envolvida por atos normativos superiores e 
sobre a aplicação de leis, decretos, portarias e outras entidades de interesse de sua atuação; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou 
solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não se expõem 
a agentes ambientais nocivos, não havendo exposição significativa ao agente de risco. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

GHE 01 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Chefe de Departamento 
de Ação de Saúde 

Gerenciar todo o transporte da secretaria municipal de saúde; coordenar o sistema 
nacional de regulação; executar atividades de cunho administrativos, elaborar 
documentos, memorandos, ofícios, requerimentos, comunicados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos; arquivar e desarquivar documentos e 
outros processos inerentes ao serviço; realizar atendimento e orientações a usuários de 
serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo de sua área 
de habilitação profissional; prestar informações ou dar pareceres em processos dentro 
dos limites de conhecimento que o cargo exige; executar outras atividades correlatas de 
mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Chefe de Departamento 
de Ação de Saúde 

Gerenciar o setor; executar atividades de cunho administrativos, elaborar documentos, 
memorandos, ofícios, requerimentos, comunicados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos; arquivar e desarquivar documentos e outros 
processos inerentes ao serviço; prestar atendimento aos professores fornecendo 
orientações e esclarecendo possíveis dúvidas; realizar o levantamento de patrimônio; 
promover eventos e reuniões; prestar informações ou dar pareceres em processos dentro 
dos limites de conhecimento que o cargo exige; executar outras atividades correlatas de 
mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não se expõem 
a agentes ambientais nocivos, não havendo exposição significativa ao agente de risco. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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8.2 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – SEDE 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de granito; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); ventilação 
natural (ar-condicionado). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Coordenador da 
Atenção Primária à 

Saúde (APS) 

Gerenciar unidades de saúde; coordenar equipes sob sua responsabilidade; planejar 
atividades a serem desenvolvidas pelas equipes de trabalho; executar atividades de 
cunho administrativos, elaborar documentos, memorandos, ofícios, requerimentos, 
comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; 
arquivar e desarquivar documentos e outros processos inerentes ao serviço; realizar 
atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos 
que caracterizam o conteúdo de sua área de habilitação profissional; prestar informações 
ou dar pareceres em processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou 
solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não se expõem 
a agentes ambientais nocivos, não havendo exposição significativa ao agente de risco. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

GHE 02 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Médico 

Executar as atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de 
medicina; realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam 
subsídios a formulação de políticas, diretrizes e planos para a implantação, manutenção e 
funcionamento de programas relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento de 
diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humano; desenvolver 
métodos e técnicas e trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria dos serviços 
médicos; realizar exames clínicos, emissão de diagnósticos e prescrição de medicamentos; 
avaliar resultados de exames e analisar realizados em laboratórios especializados; requisitar 
exames complementares e encaminhar pacientes a especialistas, visando a obtenção de 
informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado; preencher prontuários de 
pacientes, indicando os males constatados e o tratamento prescrito; realizar atendimento de 
urgência e emergência; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Enfermeiro 

Orientar equipes sob sua responsabilidade e organizar funções; elaborar plano de 
enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de 
atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de 
enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um  elevado padrão 
de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de 
programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; auxiliar o médico 
quando necessários em procedimento; atender urgência e emergência; realizar passagem 
de sonda; coordenar o plantão; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e 
grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado de forma Habitual 
Permanente cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais 
agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. 

 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente 
esterilizado em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
Insalubre Grau Médio (20%). 
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES PARA CONTATO COM PACIENTE E MATERIAL NÃO PREVIAMENTE 
ESTERILIZADO 

 

EPI CA 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 27785 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 36964 

Óculos 10346 

 

 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em 
grau Médio 20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo 
IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

 CONTINUAÇÃO GHE 02 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Auxiliar no atendimento de pacientes que dependem de ajuda médica; preparar os pacientes 
para consultas e exames, bem como efetuar a coleta de material para exames de laboratório; 
registrar as tarefas executadas, as observações feitas e as reações ou alterações 
importantes, anotando-as no prontuário do paciente, para informar à equipe de saúde e 
possibilitar a tomada de providências imediatas; responsabilizar-se pelo controle de 
equipamentos, instrumentos e materiais colocados à disposição; efetuar curativos diversos, 
empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar 
à população em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, 
ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções 
cirúrgicas; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, 
verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento; executar outras 
atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo 
superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado de forma Habitual 
Permanente cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais 
agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. 

 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente 
esterilizado em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
Insalubre Grau Médio (20%). 
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES PARA CONTATO COM PACIENTE E MATERIAL NÃO PREVIAMENTE 
ESTERILIZADO 

 

EPI CA 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 27785 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 36964 

Óculos 10346 

 

 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em 
grau Médio 20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo 
IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

ODONTÓLOGO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de granito; paredes de alvenaria e metade piso; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes); ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Odontólogo 

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento 
e a programação em saúde bucal; realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção 
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e 
manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 
específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; realizar os 
procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 
urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase 
clínica da instalação de próteses dentárias elementares; realizar atividades programadas e 
de atenção à demanda espontânea; coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; acompanhar, apoiar e desenvolver 
atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando 
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; executar outras atividades 
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Físico/Radiação Ionizante de forma Habitual Intermitente, ao agente de risco de forma Habitual 
Intermitente e ao agente de risco Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado de forma 
Habitual Permanente, cuja(s) análise(s) qualitativa(s) e quantitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não 
se expõe(m) a demais agentes de riscos nocivos. 

RADIAÇÃO IONIZANTE 

De acordo com análise realizada nos ambientes de trabalhos e atividades executadas pelo (s) servidor (es) que 
desempenha (m) este cargo, o (s) mesmo (s) está (ão) exposto (s) de forma Habitual Intermitente ao risco Físico/ 
Radiação Ionizante. 
 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 05 - atividades ou operações onde servidores possam ser expostos a radiações ionizantes, os limites 
de tolerância, os princípios, as obrigações e controles básicos para a proteção do homem e do seu meio ambiente 
contra possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante são os constantes da Norma CNEN-NN-3.0. No 
que se refere às atividades que envolvem radiação ionizante. 
 
Conforme a Norma CNEN-NN-3.01: 
5.9 MONITORAÇÃO INDIVIDUAL, MONITORAÇÃO DE ÁREA E AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL  
5.9.1. Os titulares, em cooperação com o empregador, devem estabelecer e implementar um programa de 
monitoração individual e de área, conforme aplicável, levando-se em conta a natureza e intensidade das exposições 
normais e potenciais previstas. 
 
Considerando que a Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço não possui controles de programas de 
monitoramento individual, as atividades e operações onde o (s) servidor (es) se expõe (m) a radiação ionizante, são 
caracterizadas como INSALUBRE GRAU MÁXIMO 40%, de acordo com NR15 da Portaria 3.214/78/Anexo 05. 
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BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. 
 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente esterilizado 
em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como Insalubre Grau 
Médio (20%). 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 05 (Físico/Radiação Ionizante) e Anexo 14 (Biológico/ Contato com 
paciente e material não previamente esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) 
jus ao adicional de Insalubridade em Grau Máximo 40% referente ao risco nocivo Físico e Grau Médio 20% referente 
ao risco nocivo Biológico, prevalecendo o de maior valor. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Físico/Radiação Ionizante e Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se enquadram no Item 2.0.3 alínea e) trabalhos realizados com exposição 
aos raios Alfa, Beta, Gama e X, aos nêutrons e as substâncias radioativas para fins industriais, terapêuticos e 
diagnósticos e Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores de 
doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de granito; paredes de alvenaria e metade piso; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes); ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Consultório 
Odontológico 

Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico; preencher 
fichas com dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informações 
odontológicas; informar os horários de atendimento e agendar consultas pessoalmente ou 
por telefone; controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos 
pacientes; providenciar a distribuição e a reposição de estoques de medicamentos, de 
acordo com orientação superior; receber, registrar e encaminhar material para exame de 
laboratório; auxiliar o dentista no preparo do material a ser utilizado na consulta; colaborar 
na orientação ao público em campanhas voltadas à saúde bucal; lavar e esterilizar todo 
material odontológico; preparar o paciente para o atendimento odontológico; selecionar 
moldeiras, confeccionando modelos em gesso; aplicar métodos preventivos para controle 
da cárie; zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de 
trabalho; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade 
e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado de forma Habitual 
Permanente, cuja(s) análise(s) qualitativas e quantitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõe(m) 
a demais agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. 
 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente esterilizado 
em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como Insalubre Grau 
Médio (20%). 
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LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em 
grau Médio 20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo 
IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

CHEFE DE ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA E ENDEMIA / AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de granito; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); ventilação 
natural e artificial (ar-condicionado). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Chefe de Área de 
Epidemiologia e 

Endemia / Auxiliar de 
Enfermagem 

Auxiliar no atendimento de pacientes que dependem de ajuda médica; preparar os pacientes 
para consultas e exames, bem como efetuar a coleta de material para exames de laboratório; 
registrar as tarefas executadas, as observações feitas e as reações ou alterações 
importantes, anotando-as no prontuário do paciente, para informar à equipe de saúde e 
possibilitar a tomada de providências imediatas; responsabilizar-se pelo controle de 
equipamentos, instrumentos e materiais colocados à disposição; efetuar curativos diversos, 
empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar 
à população em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, 
ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções 
cirúrgicas; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, 
verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento; executar outras 
atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo 
superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado de forma Habitual 
Permanente cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais 
agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. 

 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente 
esterilizado em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
Insalubre Grau Médio (20%). 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES PARA CONTATO COM PACIENTE E MATERIAL NÃO PREVIAMENTE 
ESTERILIZADO 

 

EPI CA 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 36964 

Óculos 10346 
 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em 
grau Médio 20%. 
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LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo 
IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

GHE 03 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Chefe de Área de 
Odontologia / 
Recepcionista 

Recepcionar e realizar atendimento ao público, marcando consultas, exames, 
encaminhando para atendimento médico; alimentar sistema com dados gerais dos 
pacientes e sua produtividade; auxiliar em campanhas de saúde; organizar, arquivar e 
desarquivar prontuários; elaborar documentos como ofícios, memorandos e outros; 
liberar medicamentos aos pacientes e orientar quanto ao uso; manter o local organizado; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou 
solicitadas pelo superior. 

Auxiliar de Serviços 
Públicos Municipais / 
Auxiliar Administrativo 

Inserir dados no sistema; emitir cartão do sistema único de saúde; desenvolver atividades 
de suporte e manutenção aos usuários da rede de computadores; executar atividades de 
cunho administrativos, elaborar documentos, memorandos, ofícios, requerimentos, 
comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; 
arquivar e desarquivar documentos e outros processos inerentes ao serviço; realizar 
atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos 
que caracterizam o conteúdo de sua área de habilitação profissional; prestar informações 
ou dar pareceres em processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou 
solicitadas pelo superior; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e 
grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não se expõem 
a agentes ambientais nocivos, não havendo exposição significativa ao agente de risco. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Agente Comunitário de 
Saúde 

Realizar visitas domiciliares, orientando as famílias quanto à utilização dos serviços de 
saúde disponíveis; cadastrar todas as pessoas de sua micro área mantendo os cadastros 
atualizados; acompanhar as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade (as visitas 
deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco 
e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais 
vezes); desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e 
agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue, 
malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a 
respeito das situações de risco; estar em contato permanente com as famílias, 
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das 
doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, ou de qualquer 
outro programa similar, de acordo com o planejamento da equipe; encaminhar à unidade 
de saúde ou solicitar o resgate, quando necessário; executar outras atividades correlatas 
de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo (s) cargo (s) acima desempenha (m) suas atividades, e 
de acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o (s) servidor (es) no exercício de suas atividades se expõe 
ao agente de risco Biológico/ Contato com paciente de forma Eventual cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) 
é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual ao risco Biológico/Contato 
com pacientes. 
 
Tal exposição não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde 
humana de forma Eventual é caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém, não desobriga o fornecimento e a 
utilização das medidas de proteção administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 
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LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

SERVENTE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Servente 

Limpar e arrumar as dependências e instalações das unidades de saúde e edifícios 
públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; realizar 
limpeza dos sanitários; recolher o lixo hospitalar da unidade em que serve, 
acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; 
percorrer as dependências da unidade em que serve, abrindo e fechando janelas, portas 
e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos 
elétricos; manter a devida higiene e conservação das instalações sanitárias; remover o 
pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; executar outras atividades 
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Químico/Produtos Domissanitários de forma Habitual Intermitente, ao agente de risco 
Biológico/Contato com material não previamente esterilizado de forma Habitual Permanente, e ao agente de risco 
Biológico/ Higienização de sanitários de forma Eventual, cuja(s) análise(s) qualitativas do(s) agente(s) é apresentada 
abaixo, e não se expõe(m) a demais agentes de riscos nocivos. 

QUÍMICO 

De acordo com análise realizada nos ambientes de trabalhos e atividades executada(s) pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) este(s) cargo(s), o(s) mesmo(s) esta(ão) exposto(s) de forma Habitual Intermitente ao 
risco Químico/Produtos Domissanitários. 
 
Tal exposição ao risco, não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da 
Portaria 3.214/78/Anexo 11 e 13. No que se refere às atividades que envolvem agentes químicos. 
 
Portanto, o contato com Produtos Domissanitários de forma Habitual Intermitente para limpeza e higienização geral 
é caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém, não desobriga o fornecimento e a utilização das medidas de 
proteção administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente a riscos 
Biológico/Contato com materiais não previamente esterilizados.  
 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com materiais não previamente esterilizado de 
pacientes em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
insalubre em Grau Médio (20%). 
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BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada nos ambientes de trabalhos e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) este cargo, o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual a risco Biológico/Higienização de 
sanitários. 
  
Tal exposição ao risco, não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15/ 
Anexo 14 da Portaria 3.214/78. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológico, cuja insalubridade 
é caracterizada pela avaliação qualitativa. 
  
Portanto, a exposição e/ou contato com o risco Biológico/ Higienização de sanitários de forma Eventual é 
caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém não desobriga o fornecimento e a utilização das medidas de proteção 
administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/ Contato com materiais não previamente esterilizados) da 
Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em grau Médio  
20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com materiais não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo IV do 
Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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8.3 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – PATRIMÔNIO DA PENHA 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

MÉDICO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de granito; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); ventilação 
natural e artificial (ar-condicionado). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Médico 

Executar as atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de 
medicina; realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam 
subsídios a formulação de políticas, diretrizes e planos para a implantação, manutenção e 
funcionamento de programas relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento de 
diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humano; desenvolver 
métodos e técnicas e trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria dos serviços 
médicos; realizar exames clínicos, emissão de diagnósticos e prescrição de medicamentos; 
avaliar resultados de exames e analisar realizados em laboratórios especializados; requisitar 
exames complementares e encaminhar pacientes a especialistas, visando a obtenção de 
informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado; preencher prontuários de 
pacientes, indicando os males constatados e o tratamento prescrito; realizar atendimento de 
urgência e emergência; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado de forma Habitual 
Permanente cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais 
agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. 

 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente 
esterilizado em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
Insalubre Grau Médio (20%). 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES PARA CONTATO COM PACIENTE E MATERIAL NÃO PREVIAMENTE 
ESTERILIZADO 

 

EPI CA 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 36964 
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LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em 
grau Médio 20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo 
IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

GHE 04 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Enfermeiro 
 

Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades 
prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços 
de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um  elevado 
padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na 
execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; auxiliar 
o médico quando necessários em procedimento; atender urgência e emergência; realizar 
passagem de sonda; coordenar o plantão; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Auxiliar no atendimento de pacientes que dependem de ajuda médica; preparar os pacientes 
para consultas e exames, bem como efetuar a coleta de material para exames de laboratório; 
registrar as tarefas executadas, as observações feitas e as reações ou alterações 
importantes, anotando-as no prontuário do paciente, para informar à equipe de saúde e 
possibilitar a tomada de providências imediatas; responsabilizar-se pelo controle de 
equipamentos, instrumentos e materiais colocados à disposição; efetuar curativos diversos, 
empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar 
à população em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, 
ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções 
cirúrgicas; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, 
verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento; executar outras 
atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo 
superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado de forma Habitual 
Permanente cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais 
agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. 

 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente 
esterilizado em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
Insalubre Grau Médio (20%). 
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LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em 
grau Médio 20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo 
IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

GHE 05 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de granitina; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Odontólogo 

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento 
e a programação em saúde bucal; realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção 
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e 
manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 
específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; realizar os 
procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 
urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase 
clínica da instalação de próteses dentárias elementares; realizar atividades programadas e 
de atenção à demanda espontânea; coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; acompanhar, apoiar e desenvolver 
atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando 
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; executar outras atividades 
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Químico/Mercúrio de forma Habitual Intermitente e ao agente de risco Biológico/Contato com 
paciente e material não previamente esterilizado de forma Habitual Permanente, cuja(s) análise(s) qualitativas e 
quantitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais agentes de riscos nocivos. 

MERCÚRIO 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: xx 

Cargo:xx Data da Coleta: xx 

DADOS DA AMOSTRA 

N° Interno 
ID 

Amostrador 
Data da 
Análise 

Volume 
(L) 

Mercúrio 

Resultado 
(ug) 

Concentração 
(mg/m³) 

      

 
 

CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE 

 

ELEMENTOS 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Limite de 
Tolerância 

(mg/m³) 

Limite de 

Ação 

(mg/m³) 

Concentração 
Mercúrio 
(mg/m³) 

INSALUBRE 

Mercúrio 
Habitual 

Intermitente 
0,04  0,02 xx xx 

No final deste documento encontra-se em anexo a laudo do laboratório. 

ANALISE DA EFICACIA DAS MEDIDAS ADOTADAS 

A amostra tomada apresentou valor de concentração abaixo/acima do limite de tolerância estabelecido pela NR-15 
e pelas normas internacionais; recomendamos medidas de segurança ao servidor. A não adoção de medidas de 
proteção irá causar prejuízo à saúde do servidor durante sua vida laboral. 
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BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. 
 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente esterilizado 
em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como Insalubre Grau 
Médio (20%). 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES PARA CONTATO COM PACIENTE E MATERIAL NÃO PREVIAMENTE 
ESTERILIZADO 

 

EPI CA 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 36964 

 

 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em 
grau Médio 20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo 
IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

CONTINUAÇÃO GHE 05 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de granitina; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Saúde 
Bucal 

Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico; preencher fichas 
com dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informações odontológicas; 
informar os horários de atendimento e agendar consultas pessoalmente ou por telefone; 
controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes; providenciar 
a distribuição e a reposição de estoques de medicamentos, de acordo com orientação 
superior; receber, registrar e encaminhar material para exame de laboratório; auxiliar o 
dentista no preparo do material a ser utilizado na consulta; colaborar na orientação ao público 
em campanhas voltadas à saúde bucal; lavar e esterilizar todo material odontológico; 
preparar o paciente para o atendimento odontológico; selecionar moldeiras, confeccionando 
modelos em gesso; aplicar métodos preventivos para controle da cárie; zelar pela 
conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho; executar 
outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas 
pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Químico/Mercúrio de forma Habitual Intermitente e ao agente de risco Biológico/Contato com 
paciente e material não previamente esterilizado de forma Habitual Permanente, cuja(s) análise(s) qualitativas e 
quantitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais agentes de riscos nocivos. 

MERCÚRIO 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor:  

Cargo: Data da Coleta:  

DADOS DA AMOSTRA 

N° Interno 
ID 

Amostrador 
Data da 
Análise 

Volume 
(L) 

Mercúrio 

Resultado 
(ug) 

Concentração 
(mg/m³) 

      

 
 

CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE 

 

ELEMENTOS 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Limite de 
Tolerância 

(mg/m³) 

Limite de 

Ação 

(mg/m³) 

Concentração 
Mercúrio 
(mg/m³) 

INSALUBRE 

Mercúrio 
Habitual 

Intermitente 
0,04  0,02   

No final deste documento encontra-se em anexo a laudo do laboratório. 

ANALISE DA EFICACIA DAS MEDIDAS ADOTADAS 

A amostra tomada apresentou valor de concentração abaixo/acima do limite de tolerância estabelecido pela NR-15 
e pelas normas internacionais; recomendamos medidas de segurança ao servidor. A não adoção de medidas de 
proteção irá causar prejuízo à saúde do servidor durante sua vida laboral. 
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BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. 
 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente esterilizado 
em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como Insalubre Grau 
Médio (20%). 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES PARA CONTATO COM PACIENTE E MATERIAL NÃO PREVIAMENTE 
ESTERILIZADO 

 

EPI CA 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 36964 

 

 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em 
grau Médio 20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo 
IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

SERVENTE/ ATENDENTE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de granitina; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Servente/ Atendente 

Realizar atendimento ao público, marcando consultas, exames, encaminhando para 
atendimento médico; receber, separar, preparar e encaminhar guias de atendimento para 
a emissão do faturamento; auxiliar em campanhas de saúde; organizar, arquivar e 
desarquivar prontuários; elaborar documentos como ofícios, memorandos e outros; 
liberar medicamentos aos pacientes e orientar quanto ao uso; manter o local organizado; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou 
solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não se expõem 
a agentes ambientais nocivos, não havendo exposição significativa ao agente de risco. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Agente Comunitário de 
Saúde 

Realizar visitas domiciliares, orientando as famílias quanto à utilização dos serviços de 
saúde disponíveis; cadastrar todas as pessoas de sua micro área mantendo os cadastros 
atualizados; acompanhar as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade (as visitas 
deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco 
e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais 
vezes); desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e 
agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue, 
malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a 
respeito das situações de risco; estar em contato permanente com as famílias, 
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das 
doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, ou de qualquer 
outro programa similar, de acordo com o planejamento da equipe; encaminhar à unidade 
de saúde ou solicitar o resgate, quando necessário; executar outras atividades correlatas 
de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo (s) cargo (s) acima desempenha (m) suas atividades, e 
de acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o (s) servidor (es) no exercício de suas atividades se expõe 
ao agente de risco Biológico/ Contato com paciente de forma Eventual cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) 
é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual ao risco Biológico/Contato 
com pacientes. 
 
Tal exposição não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde 
humana de forma Eventual é caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém, não desobriga o fornecimento e a 
utilização das medidas de proteção administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 
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LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

SERVENTE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Servente 

Limpar e arrumar as dependências e instalações das unidades de saúde e edifícios 
públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; realizar 
limpeza dos sanitários; recolher o lixo hospitalar da unidade em que serve, 
acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; 
percorrer as dependências da unidade em que serve, abrindo e fechando janelas, portas 
e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos 
elétricos; manter a devida higiene e conservação das instalações sanitárias; remover o 
pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; executar outras atividades 
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Químico/Produtos Domissanitários de forma Habitual Intermitente, ao agente de risco 
Biológico/Contato com material não previamente esterilizado de forma Habitual Permanente, e ao agente de risco 
Biológico/ Higienização de sanitários de forma Eventual, cuja(s) análise(s) qualitativas do(s) agente(s) é apresentada 
abaixo, e não se expõe(m) a demais agentes de riscos nocivos. 

QUÍMICO 

De acordo com análise realizada nos ambientes de trabalhos e atividades executada(s) pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) este(s) cargo(s), o(s) mesmo(s) esta(ão) exposto(s) de forma Habitual Intermitente ao 
risco Químico/Produtos Domissanitários. 
 
Tal exposição ao risco, não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da 
Portaria 3.214/78/Anexo 11 e 13. No que se refere às atividades que envolvem agentes químicos. 
 
Portanto, o contato com Produtos Domissanitários de forma Habitual Intermitente para limpeza e higienização geral 
é caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém, não desobriga o fornecimento e a utilização das medidas de 
proteção administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente a riscos 
Biológico/Contato com materiais não previamente esterilizados.  
 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com materiais não previamente esterilizado de 
pacientes em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
insalubre em Grau Médio (20%). 
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BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada nos ambientes de trabalhos e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) este cargo, o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual a risco Biológico/Higienização de 
sanitários. 
  
Tal exposição ao risco, não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15/ 
Anexo 14 da Portaria 3.214/78. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológico, cuja insalubridade 
é caracterizada pela avaliação qualitativa. 
  
Portanto, a exposição e/ou contato com o risco Biológico/ Higienização de sanitários de forma Eventual é 
caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém não desobriga o fornecimento e a utilização das medidas de proteção 
administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/ Contato com materiais não previamente esterilizados) da 
Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em grau Médio  
20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com materiais não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo IV do 
Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

MOTORISTA 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Motorista 

Conduzir ambulância para transporte de paciente de urgência e emergência; auxiliar o 
enfermeiro ou técnico de enfermagem na locomoção do paciente; realizar atividades de 
natureza operacional a fim de executar serviços externos em todas as secretarias 
municipais, com as ações operativas de dirigir, conduzir, transportar, abastecer, examinar, 
recolher e monitorar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado 
funcionamento da administração municipal; conservar o veículo limpo e organizado; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou 
solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Biológico/ Contato com paciente e material não previamente esterilizado de forma Habitual 
Permanente cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais 
agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. 
 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente 
esterilizado em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
Insalubre Grau Médio (20%). 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em 
grau Médio 20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo 
IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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8.4 FARMÁCIA MUNICIPAL 
 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

GHE 06 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de telhado; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Farmacêutico 

Receber, separar e entregar medicamentos; se necessário: assessorar autoridades 
superiores, preparando formas e documentos sobre legislação e assistência 
farmacêutica, afim de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de serviços, 
portarias, pareceres, manifestos e outros; participar das atividades administrativas, de 
controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar de grupos de trabalho 
e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico- científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas 
de trabalho afetos ao município; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Auxiliar de Farmácia 

Organizar prateleiras e verificar prazo de validade de medicamentos na farmácia; realizar 
a digitação de receitas no sistema; prestar atendimento ao público; organizar e atualizar 
as fichas dos pacientes; receber medicamentos; liberar medicamentos aos pacientes e 
orientar quanto ao uso; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau 
de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo (s) cargo (s) acima desempenha (m) suas atividades, e 
de acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o (s) servidor (es) no exercício de suas atividades se expõe 
ao agente de risco Biológico/Contato com paciente de forma Eventual cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) 
é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual ao risco Biológico/Contato 
com pacientes. 
 
Tal exposição não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde 
humana de forma Eventual é caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém, não desobriga o fornecimento e a 
utilização das medidas de proteção administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 
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LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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8.5 NASF – NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

GHE 07 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Assistente Social 

Realizar atendimento social ao público; executar atividades inerentes à prestação de 
serviços da área de atuação profissional de serviço social; elaborar, implementar, 
executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública direta ou 
indireta, empresas, entidades e organizações populares; elaborar, coordenar, executar e 
avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social 
com participação da sociedade civil; encaminhar providências e prestar orientação social 
a indivíduos, grupos e à população; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer usa-los no atendimento e na defesa 
de seus direitos; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; realizar 
atendimentos diversos; emitir relatórios; realizar visita domiciliar; inserir famílias no 
programa social do governo; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e 
grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Fonoaudiólogo 

Executar as atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional 
de fonoaudiologia; desenvolver trabalhos de prevenção no que se refere à área da 
comunicação escrita, oral e audição; participar de equipes de diagnóstico, no intuito de 
realizar a avaliações; realizar terapia fonoaudióloga dos problemas de comunicação ora, 
escrita e audição; realizar trabalhos de assistência relativos ao aperfeiçoamento dos 
padrões da voz e fala; colaborar em assuntos fonoaudiólogos ligados a outras ciências; 
realizar pareceres fonoaudiólogos, na área da comunicação oral, escrita e audição; 
elaborar laudos técnicos e realizar perícias técnico-legais relacionadas com as atividades 
da área profissional do fonoaudiólogo; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo (s) cargo (s) acima desempenha (m) suas atividades, e 
de acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o (s) servidor (es) no exercício de suas atividades se expõe 
ao agente de risco Biológico/Contato com paciente de forma Eventual cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) 
é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual ao risco Biológico/Contato 
com pacientes. 
 
Tal exposição não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde 
humana de forma Eventual é caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém, não desobriga o fornecimento e a 
utilização das medidas de proteção administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 
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LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

CONTINUAÇÃO GHE 07 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Nutricionista 

Executar as atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional 
de nutrição; prestar assistência educação nutricional a coletividades ou indivíduos, 
sadios ou enfermos; prestar assistência dietoterápica hospitalar, a fim de desenvolver 
atividades de: prescrever, planejar, analisar, supervisionar e avaliar dietas; elaborar 
mapas dietéticos, cardápios e dietas especiais, baseando-se em orientações médicas e 
programas de nutrição; preparar programas de nutrição e alimentação da coletividade, 
com vistas a atender os planos de saúde pública, com o objetivo de criar, readaptar ou 
alterar hábitos alimentares; assessor as unidades organizacionais em que se executem 
atividades da área de atuação profissional do nutricionista; realizar vistoria, perícia, 
avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaborar de pareceres, laudos e atestados 
do âmbito das atribuições profissionais do nutricionista; executar outras atividades 
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo (s) cargo (s) acima desempenha (m) suas atividades, e 
de acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o (s) servidor (es) no exercício de suas atividades se expõe 
ao agente de risco Biológico/Contato com paciente de forma Eventual cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) 
é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual ao risco Biológico/Contato 
com pacientes. 
 
Tal exposição não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde 
humana de forma Eventual é caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém, não desobriga o fornecimento e a 
utilização das medidas de proteção administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 

 



 

50 

 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

CONTINUAÇÃO GHE 07 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Psicóloga 

Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional 
de psicologia; proceder ao estudo do comportamento humano, através da aplicação de 
testes psicológicos para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais 
ou motoras, possibilitando assim, a orientação, seleção e treinamento no campo 
profissional e diagnóstico clínico; proceder à formulação de hipótese e sua comprovação 
experimental, visando obter elementos relevantes aos estudos dos processos de 
crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do 
comportamento humano; analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de 
outras espécies que atuam sobre o indivíduo para orientar-se no diagnóstico de certos 
distúrbios emocionais da personalidade; participar na elaboração de análise ocupacional, 
a fim de observar as condições de trabalho e as funções típicas de cada ocupação para 
identificar aptidões, conhecimentos e traços de personalidade compatível com as 
exigências da ocupação; assessoramento e responsabilidade técnica em unidades 
organizacionais em que se executem atividades da área de atuação profissional do 
psicólogo; elaboração e realização de vistorias, de laudos técnicos e realização de 
perícias técnico-legais relacionadas com as atividades da área profissional do psicólogo; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou 
solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo (s) cargo (s) acima desempenha (m) suas atividades, e 
de acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o (s) servidor (es) no exercício de suas atividades se expõe 
ao agente de risco Biológico/Contato com paciente de forma Eventual cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) 
é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual ao risco Biológico/Contato 
com pacientes. 
 
Tal exposição não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde 
humana de forma Eventual é caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém, não desobriga o fornecimento e a 
utilização das medidas de proteção administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 
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LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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8.6 UNIDADE MISTA DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 

GERALDO SOARES DE AGUIAR 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

GHE 08 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Médico 
 

Executar as atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de 
medicina; realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam 
subsídios a formulação de políticas, diretrizes e planos para a implantação, manutenção e 
funcionamento de programas relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento de 
diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humano; desenvolver 
métodos e técnicas e trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria dos serviços 
médicos; realizar exames clínicos, emissão de diagnósticos e prescrição de medicamentos; 
avaliar resultados de exames e analisar realizados em laboratórios especializados; requisitar 
exames complementares e encaminhar pacientes a especialistas, visando a obtenção de 
informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado; preencher prontuários de 
pacientes, indicando os males constatados e o tratamento prescrito; realizar atendimento de 
urgência e emergência; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Enfermeiro 

Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades 
prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços 
de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um  elevado 
padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na 
execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; auxiliar 
o médico quando necessários em procedimento; atender urgência e emergência; realizar 
passagem de sonda; coordenar o plantão; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado de forma Habitual 
Permanente cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais 
agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. 

 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente 
esterilizado em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
Insalubre Grau Médio (20%). 
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LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em 
grau Médio 20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo 
IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

CONTINUAÇÃO GHE 08 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Fisioterapeuta 

Realizar atendimento a pacientes em reabilitação em geral; realizar atividades e exercícios 
manuais e com aparelhos; executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de 
restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente; atender pacientes para 
prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos 
pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. 
realizar atendimento a pacientes a fim de realizar reabilitação motora, neurológica e infantil; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou 
solicitadas pelo superior. 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Auxiliar no atendimento de pacientes que dependem de ajuda médica; preparar os pacientes 
para consultas e exames, bem como efetuar a coleta de material para exames de laboratório; 
registrar as tarefas executadas, as observações feitas e as reações ou alterações 
importantes, anotando-as no prontuário do paciente, para informar à equipe de saúde e 
possibilitar a tomada de providências imediatas; responsabilizar-se pelo controle de 
equipamentos, instrumentos e materiais colocados à disposição; efetuar curativos diversos, 
empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar 
à população em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, 
ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções 
cirúrgicas; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais, verificando nível de 
estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento; executar outras atividades 
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado de forma Habitual 
Permanente cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais 
agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. 

 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente 
esterilizado em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
Insalubre Grau Médio (20%). 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em 
grau Médio 20%. 
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LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo 
IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

ENFERMEIRO CHEFE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Enfermeiro Chefe 

Gerenciar todo o setor em enfermagem e servidores sob sua responsabilidade; ministrar 
treinamentos; elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das 
necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e 
dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir 
um  elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior 
complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes 
e doentes; auxiliar o médico quando necessários em procedimento; atender urgência e 
emergência; realizar passagem de sonda; coordenar o plantão; executar outras atividades 
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado de forma Habitual 
Permanente cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais 
agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. 

 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente 
esterilizado em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
Insalubre Grau Médio (20%). 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em 
grau Médio 20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo 
IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

EDUCADOR FÍSICO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Educador Físico 

Realizar atividades físicas com idosos, obesos e crianças especiais, visando perda de peso, 
fortalecimento muscular, prevenção da saúde, melhoria de movimentos, habilidade motora, 
desenvolvimento cognitivo e flexibilidade do paciente; aplicar técnicas de improvisação, 
criação, composição e análise dos movimentos; planejar aulas; orientar estratégias para que 
os alunos consigam atingir seus objetivos; desenvolver ideia ou tema; escolher músicas; 
recriar passos codificados; selecionar, registrar e reelaborar gestos, passos e sequências; 
avaliar natureza e nível de dificuldade dos movimentos; auxiliar na organização e participar 
de eventos promovidos pela prefeitura; orientar a prática de exercícios físicos para aquisição 
e/ou manutenção das condições de saúde; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não se expõem 
a agentes ambientais nocivos, não havendo exposição significativa ao agente de risco. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

FARMACÊUTICO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Farmacêutico 

Receber, separar e entregar medicamentos; se necessário: assessorar autoridades 
superiores, preparando formas e documentos sobre legislação e assistência 
farmacêutica, afim de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de serviços, 
portarias, pareceres, manifestos e outros; participar das atividades administrativas, de 
controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar de grupos de trabalho 
e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico- científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas 
de trabalho afetos ao município; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo (s) cargo (s) acima desempenha (m) suas atividades, e 
de acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o (s) servidor (es) no exercício de suas atividades se expõe 
ao agente de risco Biológico/Contato com paciente de forma Eventual cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) 
é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual ao risco Biológico/Contato 
com pacientes. 
 
Tal exposição não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde 
humana de forma Eventual é caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém, não desobriga o fornecimento e a 
utilização das medidas de proteção administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

GHE 09 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de granito; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); ventilação 
natural. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Assessor de 
Serviços Públicos 

Municipais / Auxiliar 
Administrativo 

Realizar atendimento ao público, marcando consultas, exames, e encaminhando para 
atendimento médico; receber, separar, preparar e encaminhar as guias de atendimento para 
a emissão do faturamento; auxiliar em campanhas de saúde; executar atividades de cunho 
administrativos, elaborar documentos, memorandos, ofícios, requerimentos, comunicados, 
cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; arquivar e desarquivar 
documentos e outros processos inerentes ao serviço; prestar atendimento aos professores 
fornecendo orientações e esclarecendo possíveis dúvidas; realizar o levantamento de 
patrimônio; promover eventos e reuniões; prestar informações ou dar pareceres em 
processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; executar outras atividades 
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

 

Escriturário 

Operador de 
Serviços Públicos 

Municipais / Auxiliar 
Administrativo 

Telefonista 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não se expõem 
a agentes ambientais nocivos, não havendo exposição significativa ao agente de risco. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

SERVENTE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Servente 

Limpar e arrumar as dependências e instalações das unidades de saúde, a fim de mantê-
las nas condições de asseio requeridas; realizar limpeza dos sanitários; percorrer as 
dependências da unidade em que serve, abrindo e fechando janelas, portas e portões, 
bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; 
manter a devida higiene e conservação das instalações sanitárias; remover o pó de 
móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; lavar as roupas; preparar café; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou 
solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Químico/Produtos Domissanitários de forma Habitual Intermitente, ao agente de risco 
Biológico/Contato com material não previamente esterilizado de forma Habitual Permanente, e ao agente de risco 
Biológico/ Higienização de sanitários de forma Eventual, cuja(s) análise(s) qualitativas do(s) agente(s) é apresentada 
abaixo, e não se expõe(m) a demais agentes de riscos nocivos. 

QUÍMICO 

De acordo com análise realizada nos ambientes de trabalhos e atividades executada(s) pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) este(s) cargo(s), o(s) mesmo(s) esta(ão) exposto(s) de forma Habitual Intermitente ao 
risco Químico/Produtos Domissanitários. 
 
Tal exposição ao risco, não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da 
Portaria 3.214/78/Anexo 11 e 13. No que se refere às atividades que envolvem agentes químicos. 
 
Portanto, o contato com Produtos Domissanitários de forma Habitual Intermitente para limpeza e higienização geral 
é caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém, não desobriga o fornecimento e a utilização das medidas de 
proteção administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente a riscos 
Biológico/Contato com materiais não previamente esterilizados.  
 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com materiais não previamente esterilizado de 
pacientes em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
insalubre em Grau Médio (20%). 
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BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada nos ambientes de trabalhos e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) este cargo, o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual a risco Biológico/Higienização de 
sanitários. 
  
Tal exposição ao risco, não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15/ 
Anexo 14 da Portaria 3.214/78. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológico, cuja insalubridade 
é caracterizada pela avaliação qualitativa. 
  
Portanto, a exposição e/ou contato com o risco Biológico/ Higienização de sanitários de forma Eventual é 
caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém não desobriga o fornecimento e a utilização das medidas de proteção 
administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/ Contato com materiais não previamente esterilizados) da 
Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em grau Médio de 
20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com materiais não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo IV do 
Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

MOTORISTA 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Motorista 

Conduzir ambulância para transporte de paciente de urgência e emergência; auxiliar o 
enfermeiro ou técnico de enfermagem na locomoção do paciente; realizar atividades de 
natureza operacional a fim de executar serviços externos em todas as secretarias 
municipais, com as ações operativas de dirigir, conduzir, transportar, abastecer, examinar, 
recolher e monitorar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado 
funcionamento da administração municipal; conservar o veículo limpo e organizado; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou 
solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Biológico/ Contato com paciente e material não previamente esterilizado de forma Habitual 
Permanente cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais 
agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. 
 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente 
esterilizado em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
Insalubre Grau Médio (20%). 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em 
grau Médio 20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo 
IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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8.7 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

VIGILANTE EM SAÚDE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Vigilante em Saúde 

Realizar exames laboratoriais clínicos de natureza bioquímica (sangue), parasitológica 
(fezes e urina) e microbiológica (secreções) operando equipamento, instrumentos e 
materiais específicos; organizar laminas, reagentes, material de laboratório, instrumentos de 
análise; desenvolver as análises clínicas das amostras recebidas utilizando-se de material, 
soluções, instrumentos e equipamentos específicos; ministrar palestras; coletar materiais 
hospitalares; aplicar vacina antirrábica; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõe ao 
agente de risco Biológico com contato a material não previamente esterilizado de forma Habitual Permanente cuja(s) 
análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõe(m) a demais agentes de riscos 
nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/Contato com material não previamente esterilizado. 

 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com paciente e material não previamente 
esterilizado em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
Insalubre Grau Médio (20%). 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/Contato com paciente e material não previamente 
esterilizado) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em 
grau Médio 20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo 
IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infectocontagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 
25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

AGENTE DE ENDEMIAS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Agente de Endemias 

Vistoriar imóveis diversos e terrenos, para identificar locais e objetos que sejam ou 
possam se transformar em criadouros de mosquito transmissor da dengue; executar 
estratégias para o encaminhamento das pendências (casas fechadas e/ou recusas do 
morador em receber a visita); orientar a população sobre a forma de evitar locais que 
possam oferecer risco para a formação de criadouros do aedes aegypti; eventualmente 
recolher materiais nos hospitais; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo (s) cargo (s) acima desempenha (m) suas atividades, e 
de acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o (s) servidor (es) no exercício de suas atividades se expõe 
ao agente de risco Físico/Ruído Contínuo ou Intermitente de forma Eventual e ao agente de risco Químico/ 
Defensivos Organofosforados (Malation 500 CE) de forma Habitual Permanente, cuja (s) análise (s) qualitativas do 
(s) agente (s) é apresentada abaixo, e não se expõe (m) a demais agentes de riscos nocivos. 

RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e as atividades executadas pelo servidor, o mesmo está 
exposto de forma Eventual ao risco Físico/Ruído Contínuo ou Intermitente. 
  
Tal exposição não possui enquadramento legal de acordo com os artigos da CLT. 
Arte. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, pela sua natureza, condições ou 
métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados 
em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 
Arte. 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas 
sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de 
proteção e o tempo máximo de exposição do (s) servidor (es) a esses agentes. 
  
Portanto, a exposição ao risco Físico/Ruído Contínuo ou Intermitente de forma eventual é caracterizado como NÃO 
INSALUBRE, descaracterizando a avaliação quantitativa, porém não desobriga o fornecimento e a utilização das 
medidas de proteção administrativas, coletivas e indivíduos cabíveis. 

QUÍMICO 

De acordo com análise realizada nos ambientes de trabalhos e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 

desempenha(m) este cargo, o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente a Defensivos 

Organofosforados (Malation 500 CE). 

 

Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 

3.214/78/Anexo 13. No que se refere às atividades que envolvem agentes químicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. 

 

De acordo com NR15/ Anexo 13 da Portaria 3.214/78, o emprego/utilização de Defensivos Organofosforados de 
forma Habitual Permanente é caracterizado como Insalubre Grau Médio (20%). 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
riscos estabelecidos pela NR 15/ Anexo 13 (Químico/ Defensivos Organofosforado (Malathion 500 CE), da Portaria 
3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em Grau Médio (20%). 
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LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Químico/Defensivos Organofosforados. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência 
Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se enquadram no Item 1.0.12 
alínea b) fabricação e aplicação de produtos fosforados e organofosforados (Sínteses orgânicas, fertilizantes e 
praguicidas) fazendo jus a Aposentadoria Especial 25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente laudo técnico de condições ambientais no trabalho teve como objetivo 

avaliar os riscos ambientais no qual os servidores estão expostos em suas atividades 

rotineiras, a fim de caracterizar de acordo com a NR15 e NR16 da Portaria 3.214/78 

do M.T.E a Insalubridade e Periculosidade referente a exposição ao risco e atividades 

perigosas. 

 

É necessário que o município continue realizando uma boa avaliação das medidas de 

controle de ordem médica, administrativas e técnicas, visando certificar de que estes 

riscos estarão devidamente controlados e realizar a reavaliação dos riscos sempre 

que houver uma mudança nos equipamentos ou nos processos do município.  

 

Recomenda-se que este LTCAT seja utilizado em conjunto com o PPRA do município, 

onde deverá ser mais detalhado as medidas de controle adotadas e o cronograma de 

ação para a implementação das ações de melhorias a serem implantadas pelo 

município. 

 

Divino de São Lourenço - ES, 05 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Município de Divino de São Lourenço 

Responsável legal 
 
 

_______________________________ 
Suenny Esperidon dos Santos 

Engenheira de Segurança do Trabalho 
CREA/ ES – 027948/D  
NIT: 168.8063.820-2 
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ANEXOS 
(CARGOS X INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE e ART) 
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CARGOS X INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

SETOR GHE CARGO/ FUNÇÃO 
RISCOS 

AVALIADOS 
INSALUBRIDADE E 
PERICULOSIDADE 

Sede 
Administrativa 

- 

Técnico em Serviços 
Públicos Municipais / 

Secretário Municipal de 
Saúde 

Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

01 

Chefe de Departamento de 
Ação de Saúde 

Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso Chefe de Departamento de 

Ação de Saúde 

Estratégia Saúde 
da Família – 

Sede 

- 
Coordenador da Atenção 
Primária à Saúde (APS) 

Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

02 

Médico 

Biológico 
Insalubre 20% 
Não Periculoso 

Enfermeiro 

Auxiliar de Enfermagem 

- Odontólogo 
Físico 

Biológico 
Insalubre 40% 
Não Periculoso 

- 
Auxiliar de Consultório 

Odontológico 
Biológico 

Insalubre 20% 
Não Periculoso 

- 
Chefe de Área de 

Epidemiologia e Endemia / 
Auxiliar de Enfermagem 

Biológico 
Insalubre 20% 
Não Periculoso 

03 

Chefe de Área de 
Odontologia / Recepcionista 

Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

Auxiliar de Serviços Públicos 
Municipais / Auxiliar 

Administrativo 

- 
Agente Comunitário de 

Saúde 
Biológico 

Não Insalubre 
Não Periculoso 

- Servente 
Químico  
Biológico 

Insalubre 20% 
Não Periculoso 

Estratégia Saúde 
da Família – 

Patrimônio da 
Penha 

- Médico Biológico 
Insalubre 20% 
Não Periculoso 

04 
Enfermeiro 

Biológico 
Insalubre 20% 
Não Periculoso Auxiliar de Enfermagem 

05 

Odontólogo 
Químico 
Biológico 

Insalubre 20% 
Aguardando 

avaliação 
Não Periculoso 

Auxiliar de Saúde Bucal 

- Servente / Atendente Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

- 
Agente Comunitário de 

Saúde 
Biológico 

Não Insalubre 
Não Periculoso 

- Servente 
Químico 
Biológico 

Insalubre 20% 
Não Periculoso 

-  Motorista Biológico 
Insalubre 20% 
Não Periculoso 
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SETOR GHE CARGO/ FUNÇÃO 
RISCOS 

AVALIADOS 
INSALUBRIDADE E 
PERICULOSIDADE 

Farmácia 
Municipal  

06 
Farmacêutico 

Biológico 
Não Insalubre 
Não Periculoso Auxiliar de Farmácia 

NASF – Núcleo 
de Apoio à Saúde 

da Família 
07 

Assistente Social 

Biológico 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

Fonoaudiólogo 

Nutricionista 

Psicóloga 

Unidade Mista de 
Saúde – Pronto 

Atendimento 
Municipal 

Geraldo Soares 
de Aguiar 

08 

Médico 

Biológico 
Insalubre 20% 
Não Periculoso 

Enfermeiro 

Fisioterapeuta 

Auxiliar de Enfermagem 

- Enfermeiro Chefe Biológico 
Insalubre 20% 
Não Periculoso 

- Educador Físico Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

- Farmacêutico Biológico 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

09 

Assessor de Serviços 
Públicos Municipais / Auxiliar 

Administrativo 

Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

Escriturário 

Operador de Serviços 
Públicos Municipais / Auxiliar 

Administrativo 

Telefonista 

- Servente 
Químico 
Biológico 

Insalubre 20% 
Não Periculoso 

- Motorista Biológico 
Insalubre 20% 
Não Periculoso 

Vigilância 
Sanitária 

- Vigilante em Saúde Biológico 
Insalubre 20% 
Não Periculoso 

- Agente de Endemias 
Físico 

Químico 
Insalubre 20% 
Não Periculoso 

 


