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1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Razão Social: MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO 

Nome Fantasia: MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO 

CNPJ: 04.213.779/0001-84 

Endereço: R CATARINO GARCIA DOS SANTOS, Nº 50, PREDIO PUBLICO 

Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPÃO DO CIPÓ 

Estado: RS 

CEP: 97753-000  

Telefone: (55) 3611-1030 

E-mail: pmcipo@santiagonet.com.br 

Nº Empregados: 0 

CNAE: 84.11-6-00 

Descrição: Administração pública em geral 

Grau de Risco: 1 
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LAUDO DE 
INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE 

2 AVALIADORES(AS) RESPONSÁVEIS 

 

Nome: DARCI KAERCHER JUNIOR 

CPF: 903.418.720-91 

Médico Coordenador 

Endereço: Rua Antonio Manoel 

Bairro: CENTRO 

Cidade: SANTO ANGELO/RS 

CEP: 98801-690 

Fone: (55) 3313-3811 

CRM/RS: 30234 

RQE: 40889 

NIT (PIS/PASEP): 170.53008.70-1 
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3 OBJETIVO 

O Laudo Técnico do P.P.R.A. tem por objetivos verificar e emitir parecer técnico a respeito da 
existência ou não de condições que possam se caracterizar como insalubres e/ou periculosas, 
de acordo com a Portaria 3214/78, em sua NR-15, NR-16 e demais normas legais pertinentes, 
nas atividades exercidas pelos empregados na empresa. 

4 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

A execução do PPRA e de seu Cronograma de Ações deve ficar a cargo da direção, gerência, 
chefias e de todos os funcionários da empresa. Por outro lado, para que a empresa consiga 
chegar a seu objetivo no tocante a segurança do trabalho e doenças ocupacionais, se faz 
necessário que a mesma tome algumas medidas de conscientização e informação, com o 
objetivo de fazer com que os funcionários fiquem atualizados em relação aos riscos inerentes 
ao trabalho e aos EPI's utilizados e/ou implantados na empresa. 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Empresa 
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5 DESCRIÇÃO DOS SETORES, CARGOS, RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS 

5.1 Setor: ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVO) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 472.16 m² 

Pé direito: 3.0 m 

Piso: Cerâmica 

Cobertura: Concreto 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: ATRAVÉS DAS ABERTURAS EXISTENTES 

Ventilação Artificial: AR CONDICIONADO 

Iluminação Natural: JANELAS DE VIDRO E PORTA 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 

Descrição: 
Local com cadeiras e mesas de trabalhos e computadores, ármarios de arquivos.  
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5.1.1 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (AGENTE ADMINISTRATIVO) 

CBO: 4110-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, 
atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.1.2 Cargo: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO (AUDITOR DE CONTROLE 
INTERNO) 

CBO: 2522-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Legalizam empresas, elaborando contrato social/estatuto e notificando encerramento junto 
aos órgãos competentes; administram os tributos da empresa; registram atos e fatos 
contábeis; controlam o ativo permanente; gerenciam custos; administram o departamento 
pessoal; preparam obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos 
competentes e contribuintes e administra o registro dos livros nos órgãos apropriados; 
elaboram demonstrações contábeis; prestam consultoria e informações gerenciais; realizam 
auditoria interna e externa; atendem solicitações de órgãos fiscalizadores e realizam perícia. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.1.3 Cargo: FISCAL AMBIENTAL (FISCAL AMBIENTAL) 

CBO: 3522-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da 
saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, 
projetos e processos, visando o cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promovem 
educação sanitária e ambiental. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 97,8 dB(A) 

Exposição: Ocasional 

Fonte Geradora: 
Uso de máquinas e equipamentos, ruído de fundo. 
Meio Propagação: 
Ar / Ambiente de trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Exposição Solar. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 

UMIDADE 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
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Acesso a locais encharcados. 
Meio Propagação: 
Contato direto. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a umidade, com 
enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 10. 
 

Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 

UMIDADE: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades 

devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a 

umidade, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 10. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.1.4 Cargo: MONITOR PIM (MONITOR PIM) 

CBO: 3714-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Promovem atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento, à integração 
social e ao desenvolvimento pessoal dos clientes. Para tanto, elaboram projetos e executam 
atividades recreativas; promovem atividades lúdicas, estimulantes à participação; atendem 
clientes, criam atividades recreativas e coordenam setores de recreação; administram 
equipamentos e materiais para recreação. As atividades são desenvolvidas segundo normas 
de segurança. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.1.5 Cargo: Motorista Conselho Tutelar (Motorista Conselho Tutelar) 

CBO: 7823-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas ou valores. Realizam 
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos 
especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam 
pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades 
comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO 

Grupo de Risco: Químicos 

Descrição: Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo 

queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Manutenção de máquinas e equipamentos.  
Meio Propagação: 
Cutânea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a manipulação de alcatrão, 
breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias 
cancerígenas afins, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 13. 
 

Insalubridade? 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO: Manipulação de alcatrão, 

breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias 

cancerígenas afins.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as 

atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a 

manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina 

ou outras substâncias cancerígenas afins, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO 

Nº 13. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.1.6 Cargo: Motorista desenvolvimento Social e Habitação (Motorista 
desenvolvimento Social, Habitação, e Educação) 

CBO: 7823-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas ou valores. Realizam 
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos 
especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam 
pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades 
comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO 

Grupo de Risco: Químicos 

Descrição: Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo 

queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Manutenção de máquinas e equipamentos.  
Meio Propagação: 
Cutânea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a manipulação de alcatrão, 
breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias 
cancerígenas afins, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 13. 
 

Insalubridade? 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO: Manipulação de alcatrão, 

breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias 

cancerígenas afins.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as 

atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a 

manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina 

ou outras substâncias cancerígenas afins, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO 

Nº 13. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.1.7 Cargo: MOTORISTA GABINETE (MOTORISTA GABINETE) 

CBO: 7823-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas ou valores. Realizam 
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos 
especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam 
pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades 
comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.1.8 Cargo: TELEFONISTA (TELEFONISTA) 

CBO: 4222-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Operam equipamentos, atendem, transferem, cadastram e completam chamadas telefônicas 
locais, nacionais e internacionais, comunicando-se formalmente em português e/ou línguas 
estrangeiras. Auxiliam o cliente, fornecendo informações e prestando serviços gerais. Podem 
treinar funcionários e avaliar a qualidade de atendimento do operador, identificando pontos de 
melhoria. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.1.9 Cargo: VETERINÁRIO (VETERINÁRIO) 

CBO: 2233-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Praticam clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuem para o bem-
estar animal; podem promover saúde pública e defesa do consumidor; exercem defesa 
sanitária animal; desenvolvem atividades de pesquisa e extensão; atuam nas produções 
industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos. Fomentam produção animal; 
atuam nas áreas comercial agropecuária, de biotecnologia e de preservação ambiental; 
elaboram laudos, pareceres e atestados; assessoram a elaboração de legislação pertinente. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Químicos 

Descrição: Operações com as seguintes substâncias: éter bis (clorometílico), benzopireno, 

berílio, cloreto de dimetilcarbamila, 3,3' - diclorobenzidina, dióxido de vinil ciclohexano, 

epicloridrina, hexametilfosforamida, 4,4' - metileno bis (2-cloro anilina), 4,4' - metileno 

dianilina, nitrosaminas, propano sultone, betapropiolactona, tálio, produção de trióxido de 

amônio ustulação de sulfeto de níquel. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Processo de Trabalho. 
Meio Propagação: 
Via cutânea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a operações com as 
seguintes substâncias: éter bis (clorometílico), benzopireno, berílio, cloreto de 
dimetilcarbamila, 3,3' - diclorobenzidina, dióxido de vinil ciclohexano, epicloridrina, 
hexametilfosforamida, 4,4' - metileno bis (2-cloro anilina), 4,4' - metileno dianilina, 
nitrosaminas, propano sultone, betapropiolactona, tálio, produção de trióxido de amônio 
ustulação de sulfeto de níquel, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 13. 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em contato com laboratórios, com animais destinados ao preparo 

de soro, vacinas e outros produtos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Processo de Trabalho. 
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Meio Propagação: 
Trabalhos com animais infectados para tratamento. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em contato com laboratórios, com 
animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos, conforme a Portaria 
3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

OPERAÇÕES DIVERSAS: Operações com as seguintes substâncias: éter bis (clorometílico), 

benzopireno, berílio, cloreto de dimetilcarbamila, 3,3' - diclorobenzidina, dióxido de vinil 

ciclohexano, epicloridrina, hexametilfosforamida, 4,4' - metileno bis (2-cloro anilina), 4,4' - 

metileno dianilina, nitrosaminas, propano sultone, betapropiolactona, tálio, produção de 

trióxido de amônio ustulação de sulfeto de níquel.: Verificadas as tarefas e as condições de 

trabalho concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM 

GRAU MÁXIMO", devido a operações com as seguintes substâncias: éter bis (clorometílico), 

benzopireno, berílio, cloreto de dimetilcarbamila, 3,3' - diclorobenzidina, dióxido de vinil 

ciclohexano, epicloridrina, hexametilfosforamida, 4,4' - metileno bis (2-cloro anilina), 4,4' - 

metileno dianilina, nitrosaminas, propano sultone, betapropiolactona, tálio, produção de 

trióxido de amônio ustulação de sulfeto de níquel, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, 

ANEXO Nº 13. 

Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em contato com laboratórios, com animais destinados ao preparo 

de soro, vacinas e outros produtos.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido ao contato permantente com pacientes, animais ou com material infecto-

contagiante em contato com laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas 

e outros produtos, conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.1.10 Cargo: VISITADOR PIM (VISITADOR PIM) 

CBO: 3522-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da 
saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, 
projetos e processos, visando o cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promovem 
educação sanitária e ambiental. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• Protetor solar 
Fonte Geradora: 
Exposição Solar. 
Meio Propagação: 
Aérea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 
 

Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.2 Setor: COZINHA (COZINHA) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 9.0 m² 

Pé direito: 3.0 m 

Piso: Cerâmica 

Cobertura: Concreto 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: ATRAVÉS DAS ABERTURAS EXISTENTES 

Ventilação Artificial: AR CONDICIONADO 

Iluminação Natural: JANELA DE VIDRO 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 

Descrição: 
Inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios. Auxiliar na requisição do material 
necessário para a preparação dos alimentos. 
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5.2.1 Cargo: COZINHEIRO (A) (COZINHEIRO (A) / LIMPEZA) 

CBO: 5132-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Organizam e supervisionam serviços de cozinha em hotéis, restaurantes, hospitais, 
residências e outros locais de refeições, planejando cardápios e elaborando o pré-preparo, o 
preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade 
dos alimentos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Exposição ao calor, proveniente do fogão usados no processo de trabalho. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 

ÁLCALIS CÁUSTICOS 

Grupo de Risco: Químicos 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Manuseio de produtos quimicos no processo de trabalho  
Meio Propagação: 
Contato direto. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a fabricação e manuseio de 
álcalis cáusticos, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 13. 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos ou operações, em sanitários, coleta de resíduos contaminados com 

agentes biológicos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS 
Fonte Geradora: 
Trabalhos ou operações de higiêne e limpeza, em sanitários e coleta de resíduos 
contaminados com agentes biológicos. 
Meio Propagação: 
Via cutânea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a níveis de 
agentes biológicos elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 14 e/ou 
pelo fato de não haver os procedimentos de fornecimento, treinamento, registro, fiscalização 
e uso dos EPI. 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalho ou operação, em contato permanente com alimentos pré-prontos para 

consumo de clientes. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Manuseio e processamento de alimentos. 
Meio Propagação: 
Aérea, cutânea e digestiva. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a exposição a níveis de 
agentes biológicos elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 14 e/ou 
pelo fato de não haver os procedimentos de fornecimento, treinamento, registro, fiscalização 
e uso dos EPI. 
 

Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 

ÁLCALIS CÁUSTICOS: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos.: Verificadas as tarefas e 

as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser classificadas como 

"INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a fabricação e manuseio de álcalis cáusticos, 

conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 13. 

Biológico: Trabalhos ou operações, em sanitários, coleta de resíduos contaminados com 

agentes biológicos.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as 

atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a 

exposição a níveis de agentes biológicos elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-
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15, ANEXO Nº 14 e/ou pelo fato de não haver os procedimentos de fornecimento, treinamento, 

registro, fiscalização e uso dos EPI. 

Biológico: Trabalho ou operação, em contato permanente com alimentos pré-prontos para 

consumo de clientes.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as 

atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a 

exposição a níveis de agentes biológicos elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-

15, ANEXO Nº 14 e/ou pelo fato de não haver os procedimentos de fornecimento, treinamento, 

registro, fiscalização e uso dos EPI. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.3 Setor: ESCOLA (ESCOLA) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 2642.67 m² 

Pé direito: 3.0 m 

Piso: Basalto 

Forro: Madeira 

Cobertura: Madeira 

Telhas de: Cerâmica 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: ATRAVÉS DAS ABERTURAS EXISTENTES 

Ventilação Artificial: AR CONDICIONADO 

Iluminação Natural: PORTAS E JANELAS 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: ESCOLA 

Parede: Alvenaria 

Descrição: 
Gerenciar os registros e documentos escolares; operacionalizar processos de matrícula e 
transferência de alunos; controlar e organizar os registros da vida acadêmica dos estudantes; 
resolver trâmites para registro de conclusão de curso, colações de grau e formaturas; 
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5.3.1 Cargo: Auxiliar de desenvolvimento infantil (Atendente de creche.) 

CBO: 3311-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a seis anos; orientam a construção do 
conhecimento ; elaboram projetos pedagógicos; planejam ações didáticas e avaliam o 
desempenho dos alunos. Preparam material pedagógico; organizam o trabalho. No 
desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Trabalho ou operações em contato com pacientes. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 
pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 
esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: Verificadas as 

tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas 

como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com pacientes, 

animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 



 

 
INTRAMED - ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO 

 Avenida Getúlio Vargas, 2124 
 Santo Ângelo - RS - Brasil 

 Fone: (55) 3312 5709 
 atendimento@intramed.eng.br 

 www.intramed.eng.br 

 

Página 26 

pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 

esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.3.2 Cargo: MONITOR DE ESCOLA (MONITOR DE ESCOLA) 

CBO: 3714-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Promovem atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento, à integração 
social e ao desenvolvimento pessoal dos clientes. Para tanto, elaboram projetos e executam 
atividades recreativas; promovem atividades lúdicas, estimulantes à participação; atendem 
clientes, criam atividades recreativas e coordenam setores de recreação; administram 
equipamentos e materiais para recreação. As atividades são desenvolvidas segundo normas 
de segurança. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Trabalho ou operações em contato com pacientes. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 
pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 
esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: Verificadas as 

tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas 

como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com pacientes, 

animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
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cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 

pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 

esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.3.3 Cargo: SECRETÁRIO DE ESCOLA (SECRETÁRIO DE ESCOLA) 

CBO: 4110-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, 
atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.4 Setor: FINANCEIRO (FINANCEIRO) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 35.0 m² 

Pé direito: 3.0 m 

Piso: Cerâmica 

Cobertura: Concreto 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: ATRAVÉS DAS ABERTURAS EXISTENTES 

Ventilação Artificial: AR CONDICIONADO 

Iluminação Natural: JANELA E PORTA DE VIDRO 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 

Descrição: 
Local com cadeiras e mesas de trabalhos e computadores, ármarios de arquivos.  
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5.4.1 Cargo: AGENTE FISCAL (AGENTE FISCAL) 

CBO: 2544-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária; constituem o crédito tributário mediante 
lançamento; controlam a arrecadação e promovem a cobrança de tributos, aplicando 
penalidades; analisam e tomam decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlam a 
circulação de bens, mercadorias e serviços; atendem e orientam contribuintes e, ainda, 
planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração tributária. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Exposição Solar. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 

UMIDADE 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Acesso a locais encharcados. 
Meio Propagação: 
Contato direto. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a umidade, com 
enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 10. 
 

Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 
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UMIDADE: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades 

devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a 

umidade, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 10. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.4.2 Cargo: AUXILIAR DE COMPRAS (AUXILIAR DE COMPRAS) 

CBO: 4110-30 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, 
atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.4.3 Cargo: CONTADOR (CONTADOR) 

CBO: 2522-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Legalizam empresas, elaborando contrato social/estatuto e notificando encerramento junto 
aos órgãos competentes; administram os tributos da empresa; registram atos e fatos 
contábeis; controlam o ativo permanente; gerenciam custos; administram o departamento 
pessoal; preparam obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos 
competentes e contribuintes e administra o registro dos livros nos órgãos apropriados; 
elaboram demonstrações contábeis; prestam consultoria e informações gerenciais; realizam 
auditoria interna e externa; atendem solicitações de órgãos fiscalizadores e realizam perícia. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.4.4 Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (TÉCNICO EM CONTABILIDADE) 

CBO: 3511-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Realizam atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos governamentais e outras 
instituições públicas e privadas. Para tanto, constituem e regularizam empresa, identificam 
documentos e informações, atendem à fiscalização e procedem consultoria empresarial. 
Executam a contabilidade geral, operacionalizam a contabilidade de custos e efetuam 
contabilidade gerencial. Administram o departamento pessoal e realizam controle patrimonial. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.4.5 Cargo: TESOUREIRO (TESOUREIRO) 

CBO: 2522-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Legalizam empresas, elaborando contrato social/estatuto e notificando encerramento junto 
aos órgãos competentes; administram os tributos da empresa; registram atos e fatos 
contábeis; controlam o ativo permanente; gerenciam custos; administram o departamento 
pessoal; preparam obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos 
competentes e contribuintes e administra o registro dos livros nos órgãos apropriados; 
elaboram demonstrações contábeis; prestam consultoria e informações gerenciais; realizam 
auditoria interna e externa; atendem solicitações de órgãos fiscalizadores e realizam perícia. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.5 Setor: MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 450.0 m² 

Pé direito: 8.0 m 

Piso: Cimento alisado 

Cobertura: Concreto 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Não 

Ventilação Natural: ATRAVÉS DAS ABERTURAS EXISTENTES 

Ventilação Artificial: NÃO. 

Iluminação Natural: SIM. PAVILHÃO ABERTO 

Iluminação Artificial: Mista 

Estrutura: Pavilhão 

Parede: Alvenaria 

Descrição: 
Realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Confeccionar, 
recortar, modelar, recuperar e instalar peças e elementos diversos em veículos, máquinas, 
ferramentas, esquadrias, portas, grades, vitrais e mobiliários. 
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5.5.1 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ) 

CBO: 5143-20 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, 
substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e 
equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de 
piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 97,8 dB(A) 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Uso de máquinas e equipamentos, ruído de fundo. 
Meio Propagação: 
Ar / Ambiente de trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a níveis de ruído 
elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 1 e/ou pelo fato de não haver 
os procedimentos de fornecimento, treinamento, registro, fiscalização e uso dos EPI. 

Benzeno e seus compostos 

Grupo de Risco: Químicos 

Descrição: O benzeno é líquido, inflamável, incolor e tem um aroma doce e agradável. É um 

composto tóxico, cujos vapores, se inalados, causam tontura, dores de cabeça e até mesmo 

inconsciência. Se inalados em pequenas quantidades por longos períodos causam sérios 

problemas sanguíneos, como leucopenia.  Também é conhecido por ser carcinogênico. É uma 

substância usada como solvente (de iodo, enxofre, graxas, ceras, etc.) e matéria-prima básica 

na produção de muitos compostos orgânicos importantes como fenol, anilina, trinitrotolueno, 

plásticos, gasolina, borracha sintética e tintas. A benzina é uma mistura de hidrocarbonetos 

obtida principalmente da destilação do petróleo que possui faixa de ebulição próxima ao 

benzeno. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Ocasional 

EPI's utilizados:  

• LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS 

• BOTA DE CANO LONGO - TIPO D 
Fonte Geradora: 
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É uma substância usada como solvente (de iodo, enxofre, graxas, ceras, etc.) e matéria-prima 
básica na produção de muitos compostos orgânicos importantes como fenol, anilina, 
trinitrotolueno, plásticos, gasolina, borracha sintética e tintas. A benzina é uma mistura de 
hidrocarbonetos obtida principalmente da destilação do petróleo que possui faixa de ebulição 
próxima ao benzeno.  
Meio Propagação: 
Ar ambiente 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos ou operações, em sanitários, coleta de resíduos contaminados com 

agentes biológicos. 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI's utilizados:  

• LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS 

• BOTA DE CANO LONGO - TIPO D 
Fonte Geradora: 
Trabalhos ou operações de higiêne e limpeza, em sanitários e coleta de resíduos 
contaminados com agentes biológicos. 
Meio Propagação: 
Via cutânea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a níveis de 
agentes biológicos elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 14 e/ou 
pelo fato de não haver os procedimentos de fornecimento, treinamento, registro, fiscalização 
e uso dos EPI. 
 

Insalubridade? 

RUÍDO: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades 

devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a níveis 

de ruído elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 1 e/ou pelo fato de 

não haver os procedimentos de fornecimento, treinamento, registro, fiscalização e uso dos 

EPI. 

Biológico: Trabalhos ou operações, em sanitários, coleta de resíduos contaminados com 

agentes biológicos.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as 

atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a 

exposição a níveis de agentes biológicos elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-
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15, ANEXO Nº 14 e/ou pelo fato de não haver os procedimentos de fornecimento, treinamento, 

registro, fiscalização e uso dos EPI. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.5.2 Cargo: MECÂNICO (MECÂNICO) 

CBO: 9113-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Realizam manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; plane jam 
atividades de manutenção; avaliam condições de funcionamento e desempenhode 
componentes de máquinas e equipamentos; lubrificam máquinas, componentes 
eferramentas. documentam informações técnicas; realizam ações de qualidade e preser 
vação ambiental e trabalham de acordo com normas de segurança. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Dosimetria de Ruído 

Intensidade: 79 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

EPI utilizado: 

• Protetor Auricular - Tipo Plug 
Fonte Geradora: 
Uso de máquinas e equipamentos, ruído de fundo. 
Meio Propagação: 
Ar.  
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO 

Grupo de Risco: Químicos 

Descrição: Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo 

queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Manutenção de máquinas e equipamentos.  
Meio Propagação: 
Contato direto.  
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a manipulação de alcatrão, 
breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias 
cancerígenas afins, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 13. 
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Insalubridade? 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO: Manipulação de alcatrão, 

breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias 

cancerígenas afins.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as 

atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a 

manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina 

ou outras substâncias cancerígenas afins, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO 

Nº 13. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 



 

 
INTRAMED - ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO 

 Avenida Getúlio Vargas, 2124 
 Santo Ângelo - RS - Brasil 

 Fone: (55) 3312 5709 
 atendimento@intramed.eng.br 

 www.intramed.eng.br 

 

Página 43 

5.6 Setor: OBRAS (OBRAS) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 450.0 m² 

Pé direito: 8.0 m 

Piso: Cimento alisado 

Cobertura: Concreto 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Não 

Ventilação Natural: ATRAVÉS DAS ABERTURAS EXISTENTES 

Ventilação Artificial: NÃO. 

Iluminação Natural: SIM. PAVILHÃO ABERTO 

Iluminação Artificial: Mista 

Estrutura: Pavilhão 

Descrição: 
Gerar melhoria no setor da construção, proporcionando mais organização, gerando então 
mais praticidade na realização do trabalho. 
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5.6.1 Cargo: ARQUITETO E URBANISTA (ARQUITETO E URBANISTA) 

CBO: 2142-25 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de 
empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem 
prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.6.2 Cargo: ELETRICISTA (ELETRICISTA) 

CBO: 7156-15 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. 
Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, 
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de 
iluminação de cenários ou palcos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Dosimetria de Ruído 

Intensidade: 81,4 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

EPI utilizado: 

• PROTETOR AUDITIVO 
Fonte Geradora: 
Uso de máquinas e equipamentos, ruído de fundo. 
Meio Propagação: 
Ar.  
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI's utilizados:  

• Capacete para Trabalho em Altura com 3 pontos 

• LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS 

• LUVA ISOLANTE DE BORRACHA 
Fonte Geradora: 
Exposição ao Sol. 
Meio Propagação: 
Contato Direto. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 
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Periculosidade 

Eletricidade 

Grupo de Risco: Periculosos 

Descrição: 1. Atividades de construção, operação e manutenção de redes de linhas aéreas 

ou subterrâneas de alta e  baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, 

energizadas ou desenergizadas, mas com possibilidade de energização, acidental ou por 

falha operacional, incluindo:  1.1. Montagem, instalação, substituição, conservação, reparos, 

ensaios e testes de: verificação, inspeção, levantamento, supervisão e fiscalização;fusíveis, 

condutores, pára-raios, postes, torres, chaves, muflas, isoladores, transformadores, 

capacitores, medidores, reguladores de tensão, religadores, seccionalizadores, carrier (onda 

portadora via linha de transmissão), cruzetas, relé e braço de iluminação pública, aparelho de 

medição gráfica, bases de concreto ou alvenaria de torres, postes e estrutura de sustentação 

de redes e linhas aéreas e demais componentes das redes aéreas. 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Permanente 

EPI's utilizados:  

• LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS 

• LUVA ISOLANTE DE BORRACHA 

• Capacete com Jugular 
Fonte Geradora: 
Processo de Trabalho. 
Meio Propagação: 
Contato Direto. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "PERICULOSAS", pois são desenvolvidas em área de risco, conforme o 
ANEXO 4 da NR16. 
 

Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 

Periculosidade? 

Eletricidade: 1. Atividades de construção, operação e manutenção de redes de linhas aéreas 

ou subterrâneas de alta e  baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, 

energizadas ou desenergizadas, mas com possibilidade de energização, acidental ou por 

falha operacional, incluindo:  1.1. Montagem, instalação, substituição, conservação, reparos, 

ensaios e testes de: verificação, inspeção, levantamento, supervisão e fiscalização;fusíveis, 

condutores, pára-raios, postes, torres, chaves, muflas, isoladores, transformadores, 

capacitores, medidores, reguladores de tensão, religadores, seccionalizadores, carrier (onda 

portadora via linha de transmissão), cruzetas, relé e braço de iluminação pública, aparelho de 

medição gráfica, bases de concreto ou alvenaria de torres, postes e estrutura de sustentação 
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de redes e linhas aéreas e demais componentes das redes aéreas.: Verificadas as tarefas e 

as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas como 

"PERICULOSAS", pois são desenvolvidas em área de risco, conforme o ANEXO 4 da NR16. 
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5.6.3 Cargo: ENGENHEIRO CIVIL (ENGENHEIRO CIVIL) 

CBO: 2142-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de 
empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem 
prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 97,8 dB(A) 

Exposição: Ocasional 

Fonte Geradora: 
Uso de máquinas e equipamentos, ruído de fundo. 
Meio Propagação: 
Ar / Ambiente de trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Ocasional 

Fonte Geradora: 
Exposição Solar. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.6.4 Cargo: Motorista de caminhão  (Motorista de caminhão ) 

CBO: 7825-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem 
veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, 
podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar 
cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram 
a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas 
e procedimentos técnicos e de segurança. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 101,1 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Tratores, caminhões, carretas, implementos agricolas, equipamentos de movimentação de 
materiais (esteira), ruido gerados pelos elevadores de transporte de grãos quando em 
funcionamento. 
Meio Propagação: 
Ar.  
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a níveis de ruído 
elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 1 e/ou pelo fato de não haver 
os procedimentos de fornecimento, treinamento, registro, fiscalização e uso dos EPI. 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO 

Grupo de Risco: Químicos 

Descrição: Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo 

queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Manutenção de máquinas e equipamentos.  
Meio Propagação: 
Cutânea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a manipulação de alcatrão, 
breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias 
cancerígenas afins, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 13. 
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Insalubridade? 

RUÍDO: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades 

devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a níveis 

de ruído elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 1 e/ou pelo fato de 

não haver os procedimentos de fornecimento, treinamento, registro, fiscalização e uso dos 

EPI. 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO: Manipulação de alcatrão, 

breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias 

cancerígenas afins.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as 

atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a 

manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina 

ou outras substâncias cancerígenas afins, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO 

Nº 13. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.6.5 Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS (OPERADOR DE MÁQUINAS) 

CBO: 6410-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em 
primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e auxiliam em 
planejamento de plantio. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 106,4 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Tratores, caminhões, carretas, implementos agricolas, equipamentos de movimentação de 
materiais (esteira), ruido gerados pelos elevadores de transporte de grãos quando em 
funcionamento. 
Meio Propagação: 
Ar.  
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a níveis de ruído 
elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 1 e/ou pelo fato de não haver 
os procedimentos de fornecimento, treinamento, registro, fiscalização e uso dos EPI. 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO 

Grupo de Risco: Químicos 

Descrição: Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo 

queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Manutenção de máquinas e equipamentos.  
Meio Propagação: 
Cutânea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a manipulação de alcatrão, 
breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias 
cancerígenas afins, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 13. 
 

Insalubridade? 

RUÍDO: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades 

devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a níveis 
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de ruído elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 1 e/ou pelo fato de 

não haver os procedimentos de fornecimento, treinamento, registro, fiscalização e uso dos 

EPI. 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO: Manipulação de alcatrão, 

breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias 

cancerígenas afins.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as 

atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a 

manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina 

ou outras substâncias cancerígenas afins, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO 

Nº 13. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.6.6 Cargo: OPERÁRIO (OPERÁRIO / SERVIÇOS GERAIS) 

CBO: 5143-20 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, 
substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e 
equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de 
piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 97,8 dB(A) 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Uso de máquinas e equipamentos, ruído de fundo. 
Meio Propagação: 
Ar / Ambiente de trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a níveis de ruído 
elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 1 e/ou pelo fato de não haver 
os procedimentos de fornecimento, treinamento, registro, fiscalização e uso dos EPI. 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO 

Grupo de Risco: Químicos 

Descrição: Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo 

hidrocarbonetos aromáticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Processo de Trabalho. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a pintura a pistola com 
esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos, conforme 
Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 13. 

Benzeno e seus compostos 

Grupo de Risco: Químicos 
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Descrição: O benzeno é líquido, inflamável, incolor e tem um aroma doce e agradável. É um 

composto tóxico, cujos vapores, se inalados, causam tontura, dores de cabeça e até mesmo 

inconsciência. Se inalados em pequenas quantidades por longos períodos causam sérios 

problemas sanguíneos, como leucopenia.  Também é conhecido por ser carcinogênico. É uma 

substância usada como solvente (de iodo, enxofre, graxas, ceras, etc.) e matéria-prima básica 

na produção de muitos compostos orgânicos importantes como fenol, anilina, trinitrotolueno, 

plásticos, gasolina, borracha sintética e tintas. A benzina é uma mistura de hidrocarbonetos 

obtida principalmente da destilação do petróleo que possui faixa de ebulição próxima ao 

benzeno. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Permanente 

EPI's utilizados:  

• LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS 

• BOTA DE CANO LONGO - TIPO D 
Fonte Geradora: 
É uma substância usada como solvente (de iodo, enxofre, graxas, ceras, etc.) e matéria-prima 
básica na produção de muitos compostos orgânicos importantes como fenol, anilina, 
trinitrotolueno, plásticos, gasolina, borracha sintética e tintas. A benzina é uma mistura de 
hidrocarbonetos obtida principalmente da destilação do petróleo que possui faixa de ebulição 
próxima ao benzeno.  
Meio Propagação: 
Ar ambiente 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos ou operações, em sanitários, coleta de resíduos contaminados com 

agentes biológicos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Permanente 

EPI's utilizados:  

• LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS 

• BOTA DE CANO LONGO - TIPO D 
Fonte Geradora: 
Trabalhos ou operações de higiêne e limpeza, em sanitários e coleta de resíduos 
contaminados com agentes biológicos. 
Meio Propagação: 
Via cutânea. 
Conclusão: 
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Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a níveis de 
agentes biológicos elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 14 e/ou 
pelo fato de não haver os procedimentos de fornecimento, treinamento, registro, fiscalização 
e uso dos EPI. 

Periculosidade 

Eletricidade 

Grupo de Risco: Periculosos 

Descrição: 1. Atividades de construção, operação e manutenção de redes de linhas aéreas 

ou subterrâneas de alta e  baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, 

energizadas ou desenergizadas, mas com possibilidade de energização, acidental ou por 

falha operacional, incluindo:  1.1. Montagem, instalação, substituição, conservação, reparos, 

ensaios e testes de: verificação, inspeção, levantamento, supervisão e fiscalização;fusíveis, 

condutores, pára-raios, postes, torres, chaves, muflas, isoladores, transformadores, 

capacitores, medidores, reguladores de tensão, religadores, seccionalizadores, carrier (onda 

portadora via linha de transmissão), cruzetas, relé e braço de iluminação pública, aparelho de 

medição gráfica, bases de concreto ou alvenaria de torres, postes e estrutura de sustentação 

de redes e linhas aéreas e demais componentes das redes aéreas. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Ocasional 

EPI's utilizados:  

• BOTINA SEGURANÇA - ELETRICISTA 

• Calça Profissional Eletricista 

• Jaleco Profissional Eletricista 
Fonte Geradora: 
Processo de Trabalho. 
Meio Propagação: 
Contato Direto. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "OCASIONALMENTE PERICULOSAS", pois são desenvolvidas de forma 
ocasional em área de risco, conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-16, Anexo 1 Quadro Nº 
1, alínea a. 
 

Insalubridade? 

RUÍDO: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades 

devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a níveis 

de ruído elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 1 e/ou pelo fato de 

não haver os procedimentos de fornecimento, treinamento, registro, fiscalização e uso dos 

EPI. 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO: Pintura a pistola com 

esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos.: Verificadas as 

tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser classificadas 
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como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a pintura a pistola com esmaltes, tintas, 

vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos, conforme Portaria 3214/78 em 

sua NR-15, ANEXO Nº 13. 

Biológico: Trabalhos ou operações, em sanitários, coleta de resíduos contaminados com 

agentes biológicos.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as 

atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a 

exposição a níveis de agentes biológicos elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-

15, ANEXO Nº 14 e/ou pelo fato de não haver os procedimentos de fornecimento, treinamento, 

registro, fiscalização e uso dos EPI. 

Periculosidade? 

Eletricidade: 1. Atividades de construção, operação e manutenção de redes de linhas aéreas 

ou subterrâneas de alta e  baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, 

energizadas ou desenergizadas, mas com possibilidade de energização, acidental ou por 

falha operacional, incluindo:  1.1. Montagem, instalação, substituição, conservação, reparos, 

ensaios e testes de: verificação, inspeção, levantamento, supervisão e fiscalização;fusíveis, 

condutores, pára-raios, postes, torres, chaves, muflas, isoladores, transformadores, 

capacitores, medidores, reguladores de tensão, religadores, seccionalizadores, carrier (onda 

portadora via linha de transmissão), cruzetas, relé e braço de iluminação pública, aparelho de 

medição gráfica, bases de concreto ou alvenaria de torres, postes e estrutura de sustentação 

de redes e linhas aéreas e demais componentes das redes aéreas.: Verificadas as tarefas e 

as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas como 

"OCASIONALMENTE PERICULOSAS", pois são desenvolvidas de forma ocasional em área 

de risco, conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-16, Anexo 1 Quadro Nº 1, alínea a. 
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5.6.7 Cargo: PEDREIRO (PEDREIRO) 

CBO: 7152-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de 
alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Dosimetria de Ruído 

Intensidade: 97,8 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

EPI utilizado: 

• PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR 
Fonte Geradora: 
Uso de máquina laminadora, lixadeira, plaina de grossura, seccionador e ambiente de 
trabalho. 
Meio Propagação: 
Ondas Sonoras. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a níveis de ruído 
elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 1 e/ou pelo fato de não haver 
os procedimentos de fornecimento, treinamento, registro, fiscalização e uso dos EPI. 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Processo de Soldagem e exposição demasiada ao sol. 
Meio Propagação: 
Aérea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 

SÍLICA LÍVRE CRISTALIZADA 

Grupo de Risco: Químicos 

Descrição: Poeira total (respirável e não respirável) 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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EPI utilizado: 

• Máscara Descartável PFF2 
Fonte Geradora: 
Lixamento de paredes, corte de tijolos e cerâmica, pó de cimento e de areia, manipulação de 
argamassa e concreto. 
Meio Propagação: 
Aéreo. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a concentração do agente 
ser superior ao limite de Tolerância fixado pela Portaria 3214/78 em sua NR 15, Anexo 12 e 
pelo fato de não haverem os procedimentos de registro, fiscalização e uso dos EPI´s. 
 

Insalubridade? 

RUÍDO: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades 

devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição a níveis 

de ruído elevados, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 1 e/ou pelo fato de 

não haver os procedimentos de fornecimento, treinamento, registro, fiscalização e uso dos 

EPI. 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 

SÍLICA LÍVRE CRISTALIZADA: Poeira total (respirável e não respirável): Verificadas as 

tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser classificadas 

como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a concentração do agente ser superior ao 

limite de Tolerância fixado pela Portaria 3214/78 em sua NR 15,  Anexo 12 e pelo fato de não 

haverem os procedimentos de registro, fiscalização e uso dos EPI´s. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.6.8 Cargo: TECNÓLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL (TECNÓLOGO DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL) 

CBO: 2142-80 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de 
empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem 
prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Dosimetria de Ruído 

Intensidade: 97,8 dB(A) 

Exposição: Ocasional 

EPI utilizado: 

• PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR 
Fonte Geradora: 
Uso de máquina laminadora, lixadeira, plaina de grossura, seccionador e ambiente de 
trabalho. 
Meio Propagação: 
Ondas Sonoras. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Ocasional 

Fonte Geradora: 
Processo de Soldagem e exposição demasiada ao sol. 
Meio Propagação: 
Aérea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
 

Insalubridade? 
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Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7 Setor: SAÚDE (SAÚDE) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 760.0 m² 

Pé direito: 3.0 m 

Piso: Cerâmica 

Cobertura: Madeira 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: ATRAVÉS DAS ABERTURAS EXISTENTES 

Ventilação Artificial: AR CONDICIONADO 

Iluminação Natural: JANELA E PORTA DE VIDRO 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 

Descrição: 
Local de Posto de Sáude. 
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5.7.1 Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE) 

CBO: 5151-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Os trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde, visitam domicílios 
periodicamente; orientam a comunidade para promoção da saúde; assistem pacientes, 
dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais 
da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; realizam partos; promovem educação 
sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; incentivam atividades 
comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; 
realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água; executam tarefas 
administrativas; verificam a cinemática da cena da emergência e socorrem as vítimas;. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Exposição Solar. 
Meio Propagação: 
Aérea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 
 

Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.2 Cargo: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS) 

CBO: 3522-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da 
saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, 
projetos e processos, visando o cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promovem 
educação sanitária e ambiental. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Exposição Solar. 
Meio Propagação: 
Aérea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Químicos 

Descrição: Operações com as seguintes substâncias: éter bis (clorometílico), benzopireno, 

berílio, cloreto de dimetilcarbamila, 3,3' - diclorobenzidina, dióxido de vinil ciclohexano, 

epicloridrina, hexametilfosforamida, 4,4' - metileno bis (2-cloro anilina), 4,4' - metileno 

dianilina, nitrosaminas, propano sultone, betapropiolactona, tálio, produção de trióxido de 

amônio ustulação de sulfeto de níquel. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI's utilizados:  

• Máscara Semi Facial PFF2 

• LUVA DE PROTEÇÃO 
Fonte Geradora: 
Processo de Trabalho. Produto utilizado como regulador de crescimento de insetos.é um 
inseticida fisiológico juvenóide, análogo ao hormônio juvenil. 
Meio Propagação: 
Via cutânea. 
Conclusão: 
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Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.3 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL) 

CBO: 2516-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre 
direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de 
educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes 
áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), 
atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações em desenvolvimento 
relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, 
desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; 
desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: Físicos 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Ocasional 

Fonte Geradora: 
Exposição Solar. 
Meio Propagação: 
Aérea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.4 Cargo: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ATENDENTE DE 
CONSULTÓRIO DENTÁRIO) 

CBO: 3224-15 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Planejam o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e 
em órgãos públicos de saúde. Previnem doença bucal participando de programas de 
promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Confeccionam e 
reparam próteses dentárias humanas, animais e artísticas. Executam procedimentos 
odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administram pessoal e recursos 
financeiros e materiais. Mobilizam capacidades de comunicação em palestras, orientações e 
discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos 
e de biossegurança. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 

estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao 

pessoal que tenha contato com tais animais). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Permanente 

EPI's utilizados:  

• Óculos de Segurança 

• LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS - DESCARTÁVEIS 

• Máscara Descartável de TNT 
Fonte Geradora: 
Contato com materias contaminados. 
 
Meio Propagação: 
Contato direto. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais 
(aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais), conforme a Portaria 
3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 

estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao 

pessoal que tenha contato com tais animais).: Verificadas as tarefas e as condições de 
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trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM 

GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante em hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 

estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao 

pessoal que tenha contato com tais animais), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, 

Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.5 Cargo: ENFERMEIRO (ENFERMEIRO) 

CBO: 2235-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Prestam assistência ao paciente e/ou cliente; coordenam,planejam ações e auditam serviços 
de enfermagem e/ou perfusão. Os enfermeiros implementam ações para a promoção da 
saúde junto à comunidade. Os perfusionistas realizam procedimentos de circulação 
extracorpórea em hospitais. Todos os profissionais desta família ocupacional podem realizar 
pesquisa. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS - DESCARTÁVEIS 
Fonte Geradora: 
Trabalho ou operações em contato com pacientes. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 
pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 
esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: Verificadas as 

tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas 

como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com pacientes, 

animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 
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enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 

pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 

esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.6 Cargo: FARMACÊUTICO (FARMACÊUTICO) 

CBO: 2234-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Realizam ações específicas de dispensação de produtos e serviços farmacêuticos. Podem 
produzir esses produtos e serviços em escala magistral e industrial. Também realizam ações 
de controle de qualidade de produtos e serviços farmacêuticos, gerenciando o 
armazenamento, distribuição e transporte desses produtos. Desenvolvem produtos e serviços 
farmacêuticos, podem coordenar políticas de assistência farmacêutica e atuam na regulação 
e fiscalização de estabelecimentos, produtos e serviços farmacêuticos. Realizam análises 
clínicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas. Podem 
realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, 
tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS - DESCARTÁVEIS 
Fonte Geradora: 
Trabalho ou operações em contato com pacientes. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 
pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 
esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
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manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: Verificadas as 

tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas 

como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com pacientes, 

animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 

pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 

esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.7 Cargo: FISIOTERAPEUTA (FISIOTERAPEUTA) 

CBO: 2236-05 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Aplicam técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes 
e clientes. Atendem e avaliam as condições funcionais de pacientes e clientes utilizando 
protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades. Atuam na área 
de educação em saúde através de palestras, distribuição de materiais educativos e 
orientações para melhor qualidade de vida. Desenvolvem e implementam programas de 
prevenção em saúde geral e do trabalho. Gerenciam serviços de saúde orientando e 
supervisionando recursos humanos. Exercem atividades técnico-científicas através da 
realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em eventos 
científicos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS - DESCARTÁVEIS 
Fonte Geradora: 
Trabalho ou operações em contato com pacientes. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 
pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 
esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
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manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: Verificadas as 

tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas 

como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com pacientes, 

animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 

pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 

esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.8 Cargo: FONOAUDIÓLOGO (FONOAUDIÓLOGO) 

CBO: 2238-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Realizam tratamento fonoaudiológico para prevenção, habilitação e reabilitação de pacientes 
e clientes aplicando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Avaliam 
pacientes e clientes; realizam diagnóstico fonoaudiológico; orientam pacientes, clientes, 
familiares, cuidadores e responsáveis; atuam em programas de prevenção, promoção da 
saúde e qualidade de vida; exercem atividades técnico-científicas através da realização de 
pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em eventos científicos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS - DESCARTÁVEIS 
Fonte Geradora: 
Trabalho ou operações em contato com pacientes. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 
pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 
esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: Verificadas as 

tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas 

como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com pacientes, 
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animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 

pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 

esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 



 

 
INTRAMED - ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO 

 Avenida Getúlio Vargas, 2124 
 Santo Ângelo - RS - Brasil 

 Fone: (55) 3312 5709 
 atendimento@intramed.eng.br 

 www.intramed.eng.br 

 

Página 76 

5.7.9 Cargo: MÉDICO ESF (MÉDICO ESF) 

CBO: 2251-42 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações 
de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam 
programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS - DESCARTÁVEIS 
Fonte Geradora: 
Trabalho ou operações em contato com pacientes. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 
pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 
esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: Verificadas as 

tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas 

como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com pacientes, 

animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
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cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 

pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 

esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.10 Cargo: MÉDICO GINECOLOGISTA (MÉDICO GINECOLOGISTA) 

CBO: 2252-50 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Realizam intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente, implantam 
órteses e próteses, transplantam orgãos e tecidos; realizam consultas e atendimentos 
médicos para tratamento de pacientes; implementam ações de prevenção de doenças e 
promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; elaboram documentos médicos, 
administram serviços em saúde e difundem conhecimentos da área médica. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS - DESCARTÁVEIS 
Fonte Geradora: 
Trabalho ou operações em contato com pacientes. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 
pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 
esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: Verificadas as 

tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas 

como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com pacientes, 

animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 
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enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 

pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 

esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.11 Cargo: MÉDICO PEDIATRA (MÉDICO PEDIATRA) 

CBO: 2251-24 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações 
de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam 
programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS - DESCARTÁVEIS 
Fonte Geradora: 
Trabalho ou operações em contato com pacientes. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 
pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 
esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: Verificadas as 

tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas 

como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com pacientes, 

animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
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cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 

pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 

esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.12 Cargo: Motorista de ambulância (Motorista de ambulância) 

CBO: 7823-20 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas ou valores. Realizam 
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos 
especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam 
pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades 
comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO 

Grupo de Risco: Químicos 

Descrição: Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo 

queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Manutenção de máquinas e equipamentos.  
Meio Propagação: 
Cutânea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a manipulação de alcatrão, 
breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias 
cancerígenas afins, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 13. 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS - DESCARTÁVEIS 
Fonte Geradora: 
Trabalho ou operações em contato com pacientes. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
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Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 
pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 
esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO: Manipulação de alcatrão, 

breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias 

cancerígenas afins.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as 

atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido a 

manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina 

ou outras substâncias cancerígenas afins, conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO 

Nº 13. 

Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: Verificadas as 

tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas 

como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com pacientes, 

animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 

pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 

esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.13 Cargo: NUTRICIONISTA (NUTRICIONISTA) 

CBO: 2237-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, 
organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle 
higiênico-sanitário; participam de programas de educação nutricional; podem estruturar e 
gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar 
cursos. Atuam em conformidade ao manual de boas práticas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.14 Cargo: ODONTÓLOGO (ODONTÓLOGO) 

CBO: 2232-08 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Os cirurgiões dentistas atendem e orientam pacientes e executam procedimentos 
odontológicos, aplicam medidas de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde 
coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com profissionais de outras 
áreas. Podem desenvolver pesquisas na área odontológica. Desenvolvem atividades 
profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades especiais, em 
diferentes níveis de complexidade. Podem atuar em consultórios particulares, instituições 
públicas ou privadas, ong's. Exercem atividade de ensino e pesquisa. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Químicos 

Descrição: Fabricação e manipulação de ácido oxálico, nítrico sulfúrico, bromídrico, fosfórico, 

pícrico. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Processo de Trabalho. 
Meio Propagação: 
Cutânea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a fabricação e manipulação de 
ácido oxálico, nítrico sulfúrico, bromídrico, fosfórico, pícrico, conforme Portaria 3214/78 em 
sua NR-15, ANEXO Nº 13. 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato com pacientes em isolamento por doenças 

infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados. 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS - DESCARTÁVEIS 
Fonte Geradora: 
Processo de tranalho 
Meio Propagação: 
Contato direto. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido ao contato com pacientes 
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em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não 
previamente esterilizados, conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

OPERAÇÕES DIVERSAS: Fabricação e manipulação de ácido oxálico, nítrico sulfúrico, 

bromídrico, fosfórico, pícrico.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos 

que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido 

a fabricação e manipulação de ácido oxálico, nítrico sulfúrico, bromídrico, fosfórico, pícrico, 

conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 13. 

Biológico: Trabalhos ou operações, em contato com pacientes em isolamento por doenças 

infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.: 

Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 

classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido ao contato com pacientes 

em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não 

previamente esterilizados, conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.15 Cargo: ODONTÓLOGO ESF (ODONTÓLOGO ESF) 

CBO: 2232-08 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Os cirurgiões dentistas atendem e orientam pacientes e executam procedimentos 
odontológicos, aplicam medidas de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde 
coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com profissionais de outras 
áreas. Podem desenvolver pesquisas na área odontológica. Desenvolvem atividades 
profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades especiais, em 
diferentes níveis de complexidade. Podem atuar em consultórios particulares, instituições 
públicas ou privadas, ong's. Exercem atividade de ensino e pesquisa. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Químicos 

Descrição: Fabricação e manipulação de ácido oxálico, nítrico sulfúrico, bromídrico, fosfórico, 

pícrico. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Processo de Trabalho. 
Meio Propagação: 
Cutânea. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a fabricação e manipulação de 
ácido oxálico, nítrico sulfúrico, bromídrico, fosfórico, pícrico, conforme Portaria 3214/78 em 
sua NR-15, ANEXO Nº 13. 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato com pacientes em isolamento por doenças 

infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados. 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS - DESCARTÁVEIS 
Fonte Geradora: 
Processo de tranalho 
Meio Propagação: 
Contato direto. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido ao contato com pacientes 
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em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não 
previamente esterilizados, conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

OPERAÇÕES DIVERSAS: Fabricação e manipulação de ácido oxálico, nítrico sulfúrico, 

bromídrico, fosfórico, pícrico.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos 

que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido 

a fabricação e manipulação de ácido oxálico, nítrico sulfúrico, bromídrico, fosfórico, pícrico, 

conforme Portaria 3214/78 em sua NR-15, ANEXO Nº 13. 

Biológico: Trabalhos ou operações, em contato com pacientes em isolamento por doenças 

infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.: 

Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 

classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido ao contato com pacientes 

em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não 

previamente esterilizados, conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.16 Cargo: PSICÓLOGO (PSICÓLOGO) 

CBO: 2515-10 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e 
sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, 
orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de 
adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante 
o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento 
individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas 
e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS - DESCARTÁVEIS 
Fonte Geradora: 
Trabalho ou operações em contato com pacientes. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 
pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 
esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: Verificadas as 

tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas 
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como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com pacientes, 

animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 

pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 

esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.17 Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) 

CBO: 3222-30 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como: 
hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e 
domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde 
ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem 
estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, 
posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de 
trabalho e dão continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, 
normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos. 
Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da família. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS - DESCARTÁVEIS 
Fonte Geradora: 
Trabalho ou operações em contato com pacientes. 
Meio Propagação: 
Processo de Trabalho. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 
pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 
esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
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manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: Verificadas as 

tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser classificadas 

como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido ao contato permantente com pacientes, 

animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 

pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 

esterilizados), conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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5.7.18 Cargo: Técnico em Enfermagem  (Atendimento e Teste Brucelose) 

CBO: 3222-30 
Descrição das atividades / gestos profissionais: 
Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como: 
hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e 
domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde 
ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem 
estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, 
posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de 
trabalho e dão continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, 
normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos. 
Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da família. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Biológico 

Grupo de Risco: Biológicos 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato com pacientes em isolamento por doenças 

infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados. 

Técnica: Inspeção no local 

Intensidade: qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

EPI utilizado: 

• LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS - DESCARTÁVEIS 
Fonte Geradora: 
Processo de tranalho 
Meio Propagação: 
Contato direto. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido ao contato com pacientes 
em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não 
previamente esterilizados, conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 
 

Insalubridade? 

Biológico: Trabalhos ou operações, em contato com pacientes em isolamento por doenças 

infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.: 

Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 

classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO", devido ao contato com pacientes 

em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não 

previamente esterilizados, conforme a Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 14. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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6 CONCLUSÃO 

A Norma Regulamentadora nº 9, estrutura todas as fases a serem desenvolvidas a nível de 
planejamento, metodologia de ação, registros e avaliação, solicitando que todo tipo de 
informação do programa esteja integrado dentro de um documento-base. Desta forma, o 
presente trabalho procurou estabelecer uma estrutura básica de atendimento a NR 9, levando 
em consideração todos sos aspectos estruturais e de comprimento a nova legislação. 

7 INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADA 

• Termo-Higro-Decibel-Luxim - Instrutherm - THDL-400 - Nro. Patrimônio:  

• Dosímetro de Ruído - Instrutherm - DOS 600 - Nro. Patrimônio:  
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ANEXO 

ANEXO 


