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Objetivos de aprendizagem: 
 O entendimento sobre os conceitos e funções de Higiene 

ocupacional.
 A apresentação e diferenciação dos agentes ambientais que 

são temas de estudo da Higiene ocupacional e seus limites 
de exposição.

 As Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis em Higiene 
ocupacional.

 A definição de normas e organismos internacionais na área 
de segurança e saúde do trabalho.

 A descrição dos profissionais habilitados para avaliação e os 
órgãos certificadores do tema.

Anelise Passerine de Castro

Conceitos básicos sobre 
higiene ocupacional

Unidade 1

 Seção 1:  Apresentação da higiene ocupacional e 
agentes de exposição

Nesta primeira seção, serão apresentados os concei-
tos de higiene ocupacional e seus agentes de exposi-
ção, de modo a caracterizar essa importante matéria 
e possibilitar assim uma compreensão sobre o tema 
e de como ele relaciona-se com a determinação da 
segurança nos ambientes de trabalho.
Para possibilitar um maior entendimento, veremos 
os seguintes itens:
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1.  Conceitos de higiene do trabalho;
2.  Diferenciação dos agentes estudados no campo 

da higiene ocupacional;
3.  Padrões internacionais;
4.  Conceitos de limite de exposição;
5.  NR-15 e seus limites de exposição;
6.  Normas Internacionais (ACGIH, ISO’s, BS).

 Seção 2:  Certificação de higiene ocupacional

Nesta segunda seção serão apresentados:
1.  Os profissionais habilitados para avaliação;
2.  Os órgãos certificadores de higiene ocupacional.
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Introdução ao estudo

Esta primeira unidade do livro é dedicada à apresentação dos conceitos 
básicos sobre higiene ocupacional ou higiene do trabalho. Deste modo, você 
vai verificar a definição do tema, bem como as diferenciações entre os vários 
agentes causadores de doenças do trabalho, os padrões internacionais em re-
lação à higiene do trabalho, os limites de exposição apresentados pela NR-15 
e as normas de órgãos internacionais.

Para isso, nosso estudo será dividido em duas seções, a partir das quais 
poderemos discutir e ampliar o conhecimento sobre o tema.

Para aumentar a curiosidade sobre o tema, encontraremos respostas para 
as seguintes perguntas:

 Como são classificados os agentes estudados na higiene ocupacional?

 Quais os limites de exposição destes agentes?

 Como a NR-15 se inter-relaciona com a higiene ocupacional?

 Quais órgãos são certificadores da higiene ocupacional?

A partir desta breve introdução, esperamos que você possa se interessar cada 
vez mais sobre o tema e continuar desvendando a matéria, a qual apresenta-se 
como de fundamental importância para o seu crescimento profissional como 
tecnólogo em Segurança do trabalho.

Vamos lá?

Seção 1 Apresentação da higiene 
ocupacional e agentes de exposição

1.1 Conceitos de higiene do trabalho
Com o desenvolvimento do trabalho e dos meios de produção durante os 

séculos e o surgimento de novas ocupações, as formas de adoecer dos traba-
lhadores foram modificadas e surgiram novas doenças ligadas diretamente à 
função desenvolvida e ao ambiente de trabalho.  

A higiene do trabalho (ou também denominada higiene ocupacional) pode 
ser definida como “a ciência e arte dedicada ao reconhecimento, avaliação e 
controle daqueles fatores ou tensões ambientais, que surgem no ou do trabalho 
e que podem causar doenças, prejuízos à saúde ou bem-estar, ou desconforto 
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4  H I G I E N E  D O  T R A B A L H O

significativos entre trabalhadores ou entre cidadãos da comunidade” (BREVI-
GLIERO et al., 2011, p. 10).

Deste modo, esse termo é utilizado para expressar um conjunto de fatores 
que visam evitar doenças em decorrência de atividade profissional e à preser-
vação da saúde no ambiente de trabalho. Assim, a higiene do trabalho ocupa-
-se com reconhecimento, avaliação e medidas de controle no que se refere 
aos riscos de doenças a serem adquiridas e/ou desenvolvidas por condições 
ambientais insalubres em que os trabalhadores são expostos no desenvolvi-
mento de sua função. Para seu maior entendimento, verifique na Tabela 1.1, 
as principais etapas de ação da Higiene ocupacional.

Tabela 1.1 Etapas de ação da higiene ocupacional

RECONHECIMENTO AVALIAÇÃO
CONTROLE

HIGIENE DO TRABALHO

  Estudo do processo

  Visitas preliminares

  Entrevistas com 
trabalhadores

  Avaliações preliminares

  Estratégia

  Metodologia

  Amostragem

  Análise

  Interpretação

  Fonte

  Percurso

  Trabalhador

Fonte: Do autor (2014).

Reconhecimento: é a primeira etapa da higiene do trabalho e de suma im-
portância, pois direcionará para uma avaliação eficaz das causas de doenças 
e medidas adotadas para a adequação do ambiente de trabalho, beneficiando 
o empregador com economia de tempo e custos no processo de controle de 
agentes causadores de doenças, bem como ao trabalhador que correrá menos 
riscos de desenvolvimento de doenças em decorrência de sua função e am-
biente de trabalho. 

Avaliação: após o reconhecimento do ambiente ocupacional, é de grande 
importância que se adote estratégias e metodologias eficazes de avaliação dos 
riscos de doenças no ambiente de trabalho, pois se houver falha nessa etapa, o 
trabalhador correrá riscos de estar em ambiente insalubre, muitas vezes sem o 
conhecimento da empresa, ocasionando risco de desenvolvimento de doenças 
ocupacionais. 

Medidas de controle: após o reconhecimento do ambiente de trabalho 
e das estratégias e metodologias identificadas como necessárias, passa-se às 
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medidas de controle dos agentes causadores de doenças, que devem ser pre-
ferencialmente desenvolvidas através de medidas de engenharia e priorizando 
a eficiência em proteger o ambiente de trabalho. Essas medidas de controle 
levam em consideração as fontes geradoras de doenças, o percurso ou formas 
de propagação da doença e o receptor da doença, no caso, o trabalhador.

Com isso, em se tratando de higiene do trabalho, podemos pensá-la com um 
conjunto de medidas com o objetivo de prevenir e reduzir acidentes e doenças 
do trabalho. O desenvolvimento da higiene do trabalho permite a identificação 
e proposição de mudanças no ambiente e organização do trabalho, com o ob-
jetivo da redução de doenças, de aumento da produtividade, da motivação e 
satisfação do trabalhador, que resultem em seu bem-estar e bom desempenho 
de função profissional. 

É importante nos lembrarmos de que o desenvolvimento de doenças ocu-
pacionais pode causar afastamentos do trabalhador para a realização de trata-
mentos de saúde. Retornando recuperado ao mesmo ambiente de trabalho em 
que fora anteriormente exposto a insalubridades, caso não tenham sido tomadas 
ações para correção das condições ambientais nocivas à saúde e segurança do 
trabalhador, este corre o risco de desenvolver novamente a doença, podendo, 
em alguns casos, ficar totalmente incapacitado para o trabalho. 

Por esse motivo, a Higiene ocupacional busca realizar o controle das fontes 
e agentes físicos, químicos e biológicos que possam ser causadores de doenças 
do trabalho.

A gestão da higiene ocupacional é realizada através do PPRA — Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais. Este programa é instituído pela NR-09 e compõem-se de uma série de 
ações que envolvem a antecipação, reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos 
agentes ambientais que existam ou que surgirão no ambiente de trabalho.

Para saber mais

1.1.1 Histórico da higiene do trabalho

No decorrer dos séculos, desenvolveu-se a preocupação com a saúde dos 
trabalhadores, ainda que inicialmente desprovida de capacidade técnico-
-científica para o controle de fontes causadoras das doenças ocupacionais, essa 
iniciativa foi primordial para o despertar da disciplina de Saúde e segurança 
do trabalho.
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6  H I G I E N E  D O  T R A B A L H O

A priori, foram desenvolvidas algumas medidas de prevenção de doenças 
do trabalho, conforme apresentado a seguir:

 (1556) — Georgius Agricola, ou Georg Bauer, denunciou a situação crítica 
dos trabalhadores de minas subterrâneas em sua obra De re metallica 
(Dos metais), publicada postumamente, expondo métodos de prevenção 
de doenças por meio de ventilação;

 (1700) — Bernardino Ramazzini, médico italiano, mostrava o grande 
número de doenças causadas no ambiente de trabalho em seu livro pu-
blicado em latim, que carrega o título Dermorbis artificum diatriba (As 
doenças dos trabalhadores);

 (1802) — O Parlamento Britânico aprova a “Lei da Saúde moral e dos 
aprendizes”, sendo a primeira lei de proteção aos trabalhadores; ela es-
tabelecia limites para o desenvolvimento das atividades profissionais, tais 
como a limitação das horas trabalhadas a no máximo 12 horas por dia, a 
proibição do trabalho noturno e a instalação de ventilação nas fábricas 
e lavagem das paredes duas vezes ao ano;

 (1910) — Alice Hamilton, médica nos Estados Unidos, ocupou-se com 
as doenças do trabalho, expondo avaliação dos agentes e medidas de 
controle;

 (1914) — É criado o National Institute of Occupational Safety and Helth 
(NIOSH), órgão responsável por pesquisa em segurança e saúde do traba-
lho, que desenvolveu metodologia de avaliação de exposição ocupacional 
amplamente utilizada atualmente;

 (1938) — Criação da American Conference of Governmental Industrial 
Higienists (ACGIH), que reunia os higienistas do governo americano. Essa 
associação desenvolve pesquisas sobre limites de exposição ocupacional 
para agentes físicos, químicos e biológicos e Índices Biológicos de Ex-
posição (IBE). Em 1946, a ACGIH listou 148 substâncias e os limites de 
exposição a elas;

 (1939) — Fundação da American Industrial Higienists Association (AIHA);

 (1966) — É criada no Brasil a fundação Jorge Duprat Figueiredo de 
segurança e medicina do trabalho — Fundacentro. Com isso, o país se 
comprometeu a investir em segurança e medicina do trabalho perante a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT);

 (1968) — A Fundacentro inicia suas atividades;
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 (1978) — Elaboração da Portaria n. 3.214 contendo 24 Normas Regula-
mentadoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho; 

 (1987) — Fundação da International Occupational Hygiene Association 
(IOHA), que se destina ao desenvolvimento da higiene ocupacional; 

 (1992) — Introdução do mapa de riscos, o que possibilita a participação 
dos trabalhadores no reconhecimento e avaliação da qualidade dos am-
bientes ocupacionais; 

 (1994) — Criação da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais 
(ABHO). A NR-9 foi modificada e transformada em programa de preven-
ção de riscos ambientais (PPRA), introduzindo o conceito de prevenção 
do nível de ação ao meio ambiente, elaborando medidas de controle aos 
impactos ambientais. 

Todas esses fatos, sejam em nível internacional ou nacional, foram de 
fundamental importância para chegarmos ao conceito de Higiene do trabalho 
que temos hoje.

Agora que já conhecemos um pouco mais sobre os objetivos da Higiene 
ocupacional, vamos estudar sobre os agentes objetos de estudo da disciplina?

Além do PPRA, qual outro documento está atrelado à gestão da higiene 
ocupacional?

Questões para reflexão

1.2 Diferenciação dos agentes estudados no campo 
da higiene ocupacional

Conforme vimos, a Higiene ocupacional 
tem por objetivo o controle das fontes e agen-
tes que possam ser causadores de doenças do 
trabalho.

Estes agentes, devido às suas caracterís-
ticas e formas de disposição no ambiente, 
podem ser classificados em biológicos, quí-
micos e físicos.

Deste modo, vamos ver cada um deles?

Para entender mais sobre os agen-
tes ambientais, objetos das ações 
de controle da higiene ocupacional, 
assista ao vídeo: 

<http://www.youtube.com/watch
?v=y7gWkS1lVHo>. 

Para saber mais
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1.3 Agentes biológicos
Os microrganismos causadores de doenças estão presentes em toda parte, o 

que intensifica o risco de o trabalhador adoecer em seu ambiente de trabalho 
em consequência de contato e/ou contaminação com esses agentes biológicos, 
como vírus, bactérias, protozoários, bacilos, fungos, parasitas e outros micror-
ganismos causadores de contaminações, doenças, ou comprometimentos para 
a saúde. 

A contaminação pode ocorrer por exposição e contato a materiais contami-
nados, como uso de roupas e objetos de pessoas doentes; pessoas portadoras de 
doenças contagiosas ou transmissão através de vetores, como animais domés-
ticos, insetos peçonhentos, roedores e outros animais; acidentes com objetos 
cortantes e pontiagudos; material biológico, secreções; por permanência em 
ambientes fechados que possibilitem a proliferação desses agentes. 

Os agentes biológicos estão presentes em estabelecimentos ligados ao 
tratamento de saúde (hospitais, postos de saúde, clínicas, laboratórios de exa-
mes e ambulatórios); em frigoríficos e matadouros de animais; em cemitérios 
e locais de tratamento de corpos humanos; empresas de coleta e reciclagem 
de lixo, estações de tratamento de esgotos; e setores de pesquisas industriais, 
como alimentícia e farmacêutica. 

Os ambientes de trabalho que estão sob exposição de agentes biológicos 
e que possam causar doenças ocupacionais devem ser bem sinalizados com 
avisos de risco biológico e permitir a fácil limpeza com água corrente e eva-
cuação do local. 

Os trabalhadores sujeitos à exposição e contato dos agentes biológicos de-
vem ser orientados quanto ao uso de roupas especiais e EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual); devem também ser vacinados contra os agentes expostos 
identificados, bem como treinados a tomarem medidas de segurança no desen-
volvimento da função e quando ocorrer contato com agentes que possam causar 
doenças. Faz-se necessário dois locais diferentes de troca e armazenamento 
de roupas de trabalho e de uso comum, e que os trabalhadores tomem banho 
antes das refeições e após o término da atividade profissional. 

A seguir, observaremos alguns agentes patogênicos e algumas doenças que 
podem ser por eles provocadas:
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1.3.1 Vírus

Segundo Brevigliero (2011, p. 20), os vírus: 

São formas mais simples de vida, de tamanho microscó-
pico, constituídos por material genético, DNA ou RNA, 
e uma cobertura protéica. Seu ciclo vital passa necessa-
riamente por um hospedeiro, isto é, para se reproduzir é 
preciso que ele penetre em algum ser vivo. O vírus infecta 
o ser vivo injetando seu material genético nas células do 
hospedeiro. Uma vez dentro da célula, o material genético 
interfere no desenvolvimento das células do hospedeiro e 
se serve da estrutura biológica da célula para fazer cópias 
de si mesmo m número suficiente para romper as paredes 
celulares, ficando, desse modo, em liberdade para infectar 
as novas células.

A principal fonte de defesa natural contra os vírus são os anticorpos produ-
zidos pela medula óssea. Há poucas drogas eficazes no tratamento de vírus. 
Dessa forma, faz-se importante a prevenção pela imunização (vacinação), 
possibilitando a formação de anticorpos antes do contato com o vírus. 

A seguir, verificaremos na Tabela 1.2 as principais e mais conhecidas do-
enças provocadas por vírus (também conhecidas como viroses):

Tabela 1.2 Doenças causadas por vírus

DOENÇAS PROVOCADAS POR VIROSES

Resfriado comum Herpes

Pneumonia Enterovirose

Rubéola Raiva

Sarampo Hepatite

Febre aftosa Febre amarela

Varicela Febre hemorrágica

Varíola Tracoma

Arboviroses Caxumba

 Fonte: Do autor (2014).

1.3.2 Bactérias

São, em geral, organismos microscópicos; no entanto, têm tamanho superior 
aos vírus e são capazes de viver em meio ambiente adequado para sua prolife-
ração, sem necessariamente precisar de um hospedeiro para sua transmissão. 

HIGTRAB.indb   9 6/25/14   6:31 PM



10 H I G I E N E  D O  T R A B A L H O

Desse modo, devido à sua alta resistência, as bactérias podem se manter du-
rante anos em condições adversas, como altas temperaturas, clima seco e falta 
de nutrientes, permanecendo no estado de latência; no entanto, ao ter contato 
com ambiente propício para seu desenvolvimento, voltam à capacidade de 
recuperar seu estado normal infectante.

São dois os grupos de medicamentos utilizados no tratamento de infecções 
bacterianas, a saber: os antibióticos, que rompem a membrana da célula, al-
terando seu metabolismo e provocando sua morte; e os bacteriostáticos, que 
evitam a multiplicação das bactérias. 

A seguir, verificaremos na Tabela 1.3 algumas doenças provocadas por 
bactérias:

Tabela 1.3 Doenças provocadas por bactérias

DOENÇAS PROVOCADAS POR BACTÉRIAS

Estreptocócias Difiteria Peste

Doença reumática Coqueluche Cólera

Endocardite infecciosa Shigeloses Tétano

Estáfilocócias Salmoneloses Meningite

Septicemia Febre Tifoide Carbúnculo

Pneumonia bacteriana Enterite Butolismo

Tuberculose pulmonar Brucelose Infecções hospitalares

Lepra Listeriose

Fonte: Brevigliero (2011, p. 22).

1.3.3 Protozoários

Protozoários são organismos unicelulares, tendo um complexo ciclo vital, 
necessitando de hospedeiros para o seu completo desenvolvimento, cuja 
transferência de um para outro hospedeiro é geralmente realizada através 
de insetos. 

São maiores do que as bactérias e têm estrutura celular mais evoluída, e são 
mais difíceis de ser combatidos do que as bactérias. Algumas doenças causadas 
por protozoários são: Doença de chagas, Doença do sono, Amebíase, Malária, 
Toxoplamose, Leishmaniose, Giardiose. 
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1.3.4  Fungos

Os fungos, segundo Bevigliero (2011, p. 22), “são formas complexas de 
vida que apresentam uma estrutura vegetativa denominada micélio, que surge 
da germinação de suas células reprodutoras, ou esporos”. 

São poucos os fungos que são perigosos para os seres humanos, estando 
muito ligados a doenças de pele, unhas e cabelos, mas de fácil tratamento. 
Eles comportam-se de diferentes formas, dependendo das regiões e condições 
ambientais em que se desenvolvem. 

1.3.5 Doenças do trabalho relacionadas a agentes biológicos

A exposição e contato do trabalhador a agentes biológicos podem causar-
-lhe doenças relacionadas à atividade profissional. Estão mais suscetíveis ao 
contato com esses agentes os que trabalham com vegetais, animais ou seus 
produtos e derivados, como excreções e fluídos, que pode provocar infecções, 
intoxicações e alergias. 

Na Tabela 1.4 a seguir, observaremos algumas doenças ocupacionais oca-
sionadas por agentes biológicos e suas principais características e medidas de 
controle e tratamento:

Tabela 1.4  Doenças ocupacionais ocasionadas por agentes biológicos e suas características e 
possíveis tratamento.

DOENÇA TRANSMISSÃO
CARACTERÍSTICAS/ 

SINTOMAS
CONTROLE/ 

TRATAMENTO

Brucelose Transmissão através de 
contato com tecidos, 
sangue, urina, secreções 
e produtos abortivos de 
animais contaminados. 
Os principais hospedei-
ros são: bovinos, suínos, 
caprinos e equinos.

Febre contínua ou inter-
mitente, cefaleia (dores 
de cabeça, fraqueza, 
abatimento, sudorese, 
calafrios, depressão e 
dores generalizadas).

Controle realizado 
através de educação 
sanitária, desinfecção 
de áreas contaminadas 
e separação de animais 
contaminados. 
Tratamento por admi-
nistração de tetracina e 
estreptomicina. 

Tétano Por penetração no orga-
nismo através de feridas 
contaminadas por su-
jeira, poeira, fezes ani-
mais e humanas. 

Contrações musculares 
inicialmente nos mús-
culos do pescoço, se-
guidas por tórax, rigidez 
abdominal até atingir a 
musculatura do sistema 
respiratório. 

Controle feito por edu-
cação sanitária e imuni-
zação. 

continua
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Tuberculose O ser humano é o princi-
pal hospedeiro, seguido 
pelos bovinos. A trans-
missão é realizada pelo 
contato com escarras de 
pessoas tuberculosas, 
com objetos contamina-
dos, poeira ou invasão 
pela mucosa ou erosões 
de pele. A transmissão 
pelo gado ocorre pelo 
contato, ingestão de leite 
ou produtos lácteos não 
pasteurizados. 

Lesões pulmonares. Educação sanitária, uso 
de utensílios de segu-
rança ao contato com 
pessoas com tuberculose, 
no caso dos trabalha-
dores da área da saúde. 
Utilização de produtos 
bovinos inspecionados e 
produtos lácteos  
pasteurizados. 

Hepatite B Por vírus da hepatite B 
(HBV). A transmissão se 
dá por inoculação (in-
trodução microrgânica) 
cutânea, de sangue, 
plasmática, soro, trom-
bina e outros produtos de 
pessoa infectada.

Anorexia, dores abdomi-
nais, náuseas, vômitos, 
erupções, icterícia. Pode 
haver febre. 

Controle feito por análise 
rígida de bancos de san-
gue em todos os proce-
dimentos, vacinação de 
trabalhadores da saúde e 
laboratoriais.

Leishmaniose Provocada pelo para-
sita Leishmania tropica 
(cutânea) e Leishmania 
dinovani (visceral). Tem 
como hospedeiros ratos 
selvagens, cães domés-
ticos, roedores e o ser 
humano como hospe-
deiro da Leishmaniose 
visceral. A transmissão 
ocorre por picadura de 
inseto contaminado por 
hospedeiro infectado. 

Enfermidade polimórfica 
de pele e mucosas, com 
lesões ulceradas. A L. vis-
ceral é caracterizada por 
febre, hepatoeslenome-
galia, linfoadenopatias, 
anemia. Sem tratamento, 
torna-se potencialmente 
mortal. 

Controle por meio da 
eliminação de animais 
hospedeiros. Evitando 
ambientes alagados, 
lamacentos, e florestais, 
utilizando-se de repe-
lente e roupas protetoras.

Leptospirose Leptospira interrogans 
é o agente infeccioso, 
tendo como hospedei-
ros os gatos, cachorros, 
cavalos, porcos e roe-
dores. A transmissão 
ocorre por contato em 
mucosas, pele lesionada 
ou ingestão de água, solo 
e vegetais contaminados 
pela urina de animais 
infectados.

Febre, enxaqueca, cala-
frios, mal-estar, vômitos, 
mialgias e conjuntivite, 
com meningite e erup-
ções em alguns casos. 

Controle realizado por 
proteção pelo uso de 
botas e luvas, controle 
de água potencialmente 
contaminada e elimina-
ção de hospedeiros. 

Fonte: Do autor (2014).

continuação
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1.4 Agentes químicos
Ao abordar sobre os agentes químicos causadores de doenças ocupacionais, 

Brevigliero (2011, p. 51) sustenta que: 

Os agentes químicos de interesse para a higiene ocupa-
cional são os gases, os vapores e os aerodispersoides na 
forma de poeiras, fumos, névoas, neblinas e de fibras, 
pois eles se mantêm em suspensão no ar contaminando 
os ambientes de trabalho e provocando desconforto, 
diminuindo a eficiência e a produtividade e, sobretudo, 
provocando alterações da saúde dos trabalhadores, po-
dendo chegar até as doenças profissionais com incapa-
citação e morte.

Os limites de exposição a agentes químicos existem para o estabelecimento 
de índices de tolerância; a observância desses limites permite que o trabalhador 
fique exposto sem sofrer prejuízos à sua saúde.

Desse modo, analisaremos os principais agentes químicos no estudo da 
Higiene do trabalho.

1.4.1 Gases e vapores

Os gases e vapores são grande parte dos contaminantes químicos dispersos 
na atmosfera. Vapor é o estado gasoso de uma substância que, em seu estado 
original, era líquida, como: vapor da gasolina, etanol, acetona e outros. Gases 
são substâncias originalmente gasosas, como: nitrogênio, oxigênio, dióxido de 
carbono, hidrogênio, hélio, metano, butano, propano e outros. 

Classificaremos os gases e vapores, demonstrando suas ações no organismo 
em:

Irritantes: os gases e vapores irritam as vias respiratórias de acordo com 
a sua solubilidade por serem úmidas. Os gases e vapores com taxa de solubi-
lidade muito alta irritam preferencialmente as vias aéreas superiores (nariz e 
garganta); gases e vapores com taxa de solubilidade menor geralmente irritam 
vias aéreas inferiores (bronquíolos e alvéolos). 

Anestésicos: entre os gases e vapores anestésicos, há várias categorias, a 
saber:

 Anestésicos primários — que exercem apenas efeito anestésico, como: 
hidrocarbonetos alifáticos (butano, propano, etileno, propileno) éteres, 
aldeídos e cetonas;
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 Anestésicos de efeito sobre vísceras (fígado e rins) — hidrocarbonetos 
clorados, como: tetracloreto de carbono, triclororoetileno, diclorometi-
leno e outros;

 Anestésicos de efeito sanguíneo — hidrocarbonetos aromáticos, como: 
benzeno, tolueno, xileno e outros;

 Anestésicos de efeito no sistema nervoso central — álcool etílico, álcool 
metílico, dissulfeto de carbono e outros;

 Anestésicos de efeito no sistema circulatório e sanguíneo — nitroben-
zeno, nitrolueno, nitrato de etila, anilina, toluidina e outros.

Asfixiantes: asfixiantes simples somente deslocam o oxigênio, tornando o 
ambiente insuficiente de oxigênio (teores menores que 19,5%), mas não têm 
efeitos tóxicos. São eles: nitrogênio, hidrogênio, metano, hélio, dióxido de 
carbono entre outros. Asfixiantes químicos são gases e vapores impedem o 
aproveitamento do oxigênio, interferindo no mecanismo de transporte de oxi-
gênio do sistema respiratório. São alguns deles: gás cianídrico, nitritos, nitratos 
e aminas aromáticas. 

1.4.2 Aerodispersoides

Segundo Brevigliero (2011, p. 95):

Aerodispersoides são dispersões de partículas sólidas ou 
líquidas no ar, de tamanho tão reduzido que conseguem 
permanecer em suspensão por longo tempo. Quanto 
mais tempo permanecem no ar, maior a possibilidade 
de serem inalados por trabalhadores. Classificam-se em 
quatro tipos: poeiras, fumo, névoas e neblinas. Além des-
ses quatro, são aerodispersoides as fibras, que podem ser 
naturais ou artificiais, e a fumaça, que é uma mistura de 
gases de combustão e material proveniente de combustão 
incompleta.

A seguir, detalharemos as características dos aerodispersoides:

Poeiras: o sistema respiratório humano é dotado de proteção para partí-
culas de poeira denominadas naturais, maiores que 10 micrômetros, evitando 
sua inalação. Porém, existem as poeiras geradas por atividades laborais, ações 
mecânicas e industriais, como: explosão, moagem, lixamento, peneiramento, 
trituração, perfuração entre outros, e são, em sua maioria, maiores que 0,5 mi-
crômetros. Para elas, não há proteção natural do organismo humano. Medem 
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entre 0,5 e 10 micrômetros, sendo necessário o uso de EPIs, visando maior 
proteção ao trabalhador. 

Fumos: em geral, os fumos são maiores que 0,5 micrômetro, sendo partículas 
sólidas poeiras geradas a partir da condensação ou oxidação dos vapores de 
substâncias tóxicas, como soldagem, fusão de metais e outros aquecimentos 
de elementos industriais. 

Névoas: são geradas em pulverizações de líquidos: inseticidas, tintas, remo-
vedores, vernizes, desmoldantes entre outros. São partículas líquidas, em geral, 
maiores do que 0,5 micrômetros, ou seja, absorvidas pelo sistema respiratório 
do trabalhador sem Equipamento de Proteção Individual (EPI), sem máscara 
própria para o tipo de produto manejado.

Neblinas: em geral, são menores que 0,5 micrômetro. São partículas líquidas 
geradas por condensação de vapores de substâncias líquidas a temperaturas 
normais.

A seguir, apresentamos tabela com a classificação dos principais efeitos das 
poeiras no organismo humano:

Tabela 1.5 Classificação dos principais efeitos das poeiras

CLASSIFICAÇÃO TIPOS DE POEIRA EFEITOS NO ORGANISMO

Fibrogênicas Sílica e amianto.
Lesões permanentes nos 
pulmões (fibrose).

Irritantes

Irritação das mucosas do 
trato respiratório, provocando 
vários tipos de doenças 
pulmonares.

Alergênicas
Poeiras vegetais, fungos e 
pelos de animais.

Alergias respiratórias (asma ou 
alveolite).

Cancerígenas
Amianto, arsênico, cromo, 
níquel entre outros.

Afetam o mecanismo regu-
lador bioquímico, transfor-
mando células sadias em 
malignas.

Tóxicas
Cádmio, manganês, chumbo 
e níquel.

Atingem o trato respiratório, 
o sistema nervoso central e 
órgãos internos.

Efeitos cutâneos
Fibras de vidro, lã de rocha, 
poeiras de madeiras exóticas 
entre outras.

Dermatites e urticárias.

Fonte: Do autor (2014).
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1.5 Agentes físicos
Brevigliero (2011, p. 229) afirma que “o tipo de agente físico presente nos 

ambientes está diretamente ligado ao processo de produção”. Com isso, cada 
processo apresenta riscos e medidas de controle diferentes no que se refere 
aos agentes físicos que podem provocar doenças decorrentes da atividade 
profissional. 

A seguir, classificaremos alguns agentes físicos encontrados em ambientes 
de trabalho com suas principais características e potenciais riscos aos traba-
lhadores a eles expostos:

Ruídos e vibrações: estão presentes na sociedade urbana em geral, e com o 
grande aumento do setor industrial dos últimos séculos, os ambientes de traba-
lho estão cada vez mais sujeitos a ruídos em níveis altos, que podem acarretar 
perdas irreversíveis de audição ao trabalhador. O ruído é a variação de pressão 
sonora sob forma de ondas mecânicas, que podem se apresentar como estí-
mulos ao organismo humano, causando desconforto, sensação de nervosismo, 
irritabilidade, insônia, estresse, dificuldade de comunicação e socialização, 
bem como surdez parcial ou total. As atividades que mais provocam esses 
efeitos na saúde do trabalhador são, principalmente, as industriais, do ramo de 
refinarias e petroquímicas, caldeirarias, tecelagem, indústria automobilística, 
construção civil entre outras. 

Temperaturas extremas: está presente em grande parte das atividades pro-
fissionais com alterações de calor, como siderúrgicas, padarias, frigoríficos 
etc. Altas temperaturas podem provocar cansaço, fadiga, falhas no raciocínio, 
esgotamento físico, exaustão, desidratação, cãibras, choque térmico e per-
turbações psicológicas por conta das características do organismo humano. 
Por isso, faz-se importante a avaliação do calor, da temperatura e da umidade 
relativa do ar, bem como do tipo de atividade exercida pelo trabalhador sob 
calor e seus limites de tolerância. Segundo a portaria n. 3.214, de 8/6/1978, 
do Ministério do Trabalho, o limite de exposição ao calor deve ser avaliado 
pelo índice de bulbo úmido — termômetro de globo (IBUTG), que, conforme 
assevera Brevigliero (2011, p. 298):

Consiste num índice de sobrecarga, definido por equação 
matemática, que correlaciona alguns parâmetros medidos 
no ambiente de trabalho. A equação, para o cálculo do 
índice, varia em função da presença ou não de carga solar 
no momento da mediação. 
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Pressões anormais: são as que extrapolam as características das pressões 
atmosféricas, por altitude ou profundidade, e expõem os trabalhadores a pres-
sões acima do normal, como, por exemplo, trabalhos de mergulho, mineração, 
tubulações pressurizadas, câmaras de compressão. Os efeitos da pressão no 
organismo estão ligadas à pressão arterial e ao funcionamento do aparelho res-
piratório por conta das variações de pressão sobre os gases e sua solubilidade 
no sangue. Pressões anormais podem causar barotrauma, embolia traumática 
pelo ar, embriaguez das profundidades, sufocação, doenças descompressivas 
e embolias gasosas, como: lesão cerebral, lesão medular, pneumotórax e enfi-
sema meastidino. As medidas de controle são regulamentadas pela portaria n. 
3.214 do Ministério do Trabalho, que estabelece critérios para o planejamento 
das compressões e descompressões e o limite de exposição para cada faixa de 
pressão, como podemos visualizar na Tabela 1.6 a seguir:

Tabela 1.6 Períodos máximos de trabalho sob pressões anormais

Pressão de trabalho (Kg/cm²) Período máximo (horas)

0 a 1,0 8

1,1 a 2,5 6

2,6 a 3,4 4

Fonte: Blevigliero (2011, p. 347).

Radiações ionizantes: há vasta gama nas formas de radiação, pois o pró-
prio planeta contém elementos radioativos, como a radiação solar ultravioleta 
(UV), radiação visível (Luz) e infravermelho (IV). O que diferencia as diversas 
formas de radiação são as variações de energia nelas contidas, o comprimento 
das ondas radioativas e a frequência das radiações. As radiações ionizantes 
são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência e com grande poder de 
ionização, o que pode causar rupturas nas ligações moleculares e alteração 
dos níveis celulares (DNA). Os trabalhadores expostos às radiações ionizan-
tes são os que desenvolvem sua atividade profissional em hospitais e clínicas 
que realizam exames radiológicos e tratamento de radioterapia, instituições 
de pesquisa e produção de fontes radioativas de energia, exploração mineral, 
podendo ocasionar vários tipos de câncer e encurtamento da vida, com efeitos 
que são passados para as futuras gerações com ligações genéticas. Com isso, 
podem causar mutação de células saudáveis em células malignas no organismo 
do trabalhador exposto a elas. Faz-se importante a observação dos limites de 
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exposição e uso de medidas de controle e de roupas e equipamentos de prote-
ção próprios, bem como o cuidado com possíveis contaminações ambientais. 

Radiações não ionizantes: as radiofrequências e micro-ondas produzem 
aquecimento localizado e podem provocar lesões internas no organismo dos 
trabalhadores. Os campos elétricos podem provocar descargas elétricas que, 
dependendo da voltagem, podem ser fatais. Radiações visíveis, como luz, ultravio-
letas e infravermelho, podem provocar queimaduras de pele, problemas visuais e 
cegueira, dependendo da intensidade. Radiações de raios infravermelhos podem 
provocar queimaduras e radiações ultravioletas nas faixas B e C provocam câncer. 

Com isso, apresentamos um resumo geral de agentes biológicos, químicos 
e físicos, suas principais características à saúde dos trabalhadores expostos e 
os principais ramos de atuação que os englobam:

Tabela 1.7  Principais características dos agentes biológicos, químicos e físicos seus efeitos à 
saúde e ramos laborais relacionados

RISCO AGENTE
CONSEQUÊNCIAS À 

SAÚDE
EMPRESAS E SERVIÇOS

Biológico
Vírus, bactérias, fungos, 
parasitas, vetores e outros.

Hepatite, AIDS, rubéola, 
raiva, tuberculose, Diar-
reias, viroses, micoses, 
infecções e outros.

Hospitais, UBS, clínicas, 
laboratórios de análises 
clínicas, cemitérios,  
matadouros e outros.

Químico
Produtos químicos e 
tóxicos

Reações alérgicas, intoxi-
cações, irritações das vias 
aéreas superiores, der-
matite (doenças de pele), 
doenças do aparelho 
respiratório e outros.

Indústrias químicas, petro-
químicas, farmacêuticas, 
laboratórios de análises 
químicas e outros. 

Físico
Ruídos, iluminação, ven-
tilação

Aumento da pressão 
arterial, Cansaço, fadiga, 
insônia, Stress, irritabili-
dade, problemas digesti-
vos, surdez ou compro-
metimento do sistema 
auditivo, taquicardia, 
cefaleia (dores de cabeça) 
e outros. 

Indústrias metalúrgicas, 
mecânicas, têxteis, si-
derúrgicas, automobilís-
tica, Marcenarias, civil, 
Serralherias, operações 
de máquinas e tratores e 
outros.

Fonte: Do autor (2014).

1.6 Padrões internacionais
Na matéria de higiene ocupacional, existem alguns padrões internacionais 

que são elaborados para dirimir assuntos em segurança do trabalho. Para saber 
mais sobre o assunto, vamos identificar essas instruções?
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1.6.1 Occupational Safety and Health Administration (USA)

A Sigla OSHA significa Occupational safety & Health administration, em 
português, Segurança ocupacional e administração saudável. 

É um órgão governamental federal do Departamento de Trabalho dos Es-
tados Unidos da América e objetiva a regulamentação da saúde e segurança 
nos locais de trabalho, buscando ambientes ocupacionais seguros para todos 
os trabalhadores, inclusive os imigrantes ilegais.

Assim, a OSHA se preocupa também com a segurança dos trabalhadores que 
não podem ter autorização de trabalho neste país, de modo que sua função é ga-
rantir que todos os trabalhadores estejam seguros no local de trabalho. As leis que 
garantem aos trabalhadores o direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável 
se aplicam a todos os que trabalham, independentemente da condição migratória 
dos profissionais, pois o OSHA não exige documentos de imigração para ninguém.

1.6.2  NIOSH — National Institute for Occupational Safety and 
Health

Refere-se ao Instituto Nacional para a Saúde e Segurança Ocupacional, em 
inglês National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). É uma 
agência federal encarregada de realizar investigações e recomendações para 
a prevenção de doenças e lesões relacionadas ao trabalho.  

O NIOSH faz parte dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (DHHS) do governo 
norte-americano. NIOSH é uma agência que foi criada para ajudar a garantir 
condições seguras e saudáveis   para os homens e mulheres que trabalham, por 
meio de pesquisa, informação, educação e formação no comando do trabalho 
em saúde e segurança. As informações sobre as responsabilidades específicas 
de NIOSH são encontradas na Seção 22 da Lei de Saúde e Segurança no Tra-
balho 1970 (29 CFR § 671).

A função do NIOSH é gerar novos conhecimentos no campo da saúde e 
segurança no trabalho e colocar esse conhecimento em prática para melhorar 
a situação dos trabalhadores. Para cumprir esse objetivo, o NIOSH realiza 
pesquisas científicas, desenvolve orientações e recomendações da obrigação, 
divulga informações e responde aos pedidos de realização de avaliação de 
risco para a saúde no local de trabalho. 
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É uma organização profissional diversificada, com uma grande equipe de 
cientistas que trabalham nas áreas de epidemiologia, medicina, higiene indus-
trial, segurança, psicologia, engenharia, química, estatística, economia e gestão. 
Para além da investigação que NIOSH realizada em seus próprios laboratórios, 
também fornece uma importante pesquisa sobre saúde e segurança realizada 
em centros acadêmicos do apoio dos Estados Unidos.

O NIOSH, portanto, fornece subsídios em nível nacional e internacional para 
prevenir a doença, lesões, invalidez e morte relacionada ao trabalho por meio 
da coleta de dados, realização de pesquisa científica e aplicação dos conhe-
cimentos adquiridos na criação de produtos e serviços, incluindo produtos de 
informação científica, vídeos de capacitação e recomendações para melhorar 
a saúde e segurança no local de trabalho estão incluídos.

1.7 Conceitos de limites de exposição
O limite de exposição ocupacional é a concentração máxima relacionada 

com a natureza e o tempo de exposição ao produto, que não causará dano à 
saúde do trabalhador durante sua vida laboral.

No Brasil, os limites de exposição são definidos na Norma Regulamen-
tadora NR-15, sendo apresentados na forma de limites de tolerância para os 
agentes: ruído contínuo (Anexo 1), ruído de impacto (Anexo 2), calor (Anexo 
3), radiações ionizantes (Anexo 5), substâncias químicas (anexo 11) e poeiras 
minerais (anexo 12).

A observação desses valores configura o estabelecimento de um ambiente 
salubre e que, portanto, não afeta a sua saúde e segurança. No entanto, para o real 
entendimento do conceito de limite de exposição, alguns outros conceitos devem 
ser observados. Os mesmos são apresentados na Tabela 1.8. Vamos conferir?

Tabela 1.8 Conceitos importantes para entendimento do limite de exposição.

NATUREZA 
DO AGENTE

Refere-se ao tipo de agente ao qual o trabalhador está exposto.

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Período ao qual o trabalhador está exposto ao agente.

NÍVEL DE 
AÇÃO

Valor acima do qual devem ser iniciadas ações de prevenção de forma a 
minimizar a probabilidade de exposição a agentes ambientais acima de limite. 
Conforme NR-09, item 9.3.6, para agentes químicos considera-se a metade do 
valor dos limites de exposição. Para ruído considera-se dose de 0,5 unidade. 

ANÁLISE 
RESULTADOS

Visa estabelecer áreas de prioridade de ação, ou seja, setores ou postos de trabalho 
onde são necessárias correções de modo a tornar saudável o ambiente laboral. 

Fonte: Do autor (2014).
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Consulte a NR-15 e seus anexos para aprofundar seus conhecimentos sobre limites de exposição. 
Acesse: <http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812DF396CA012E0017BB3208E8/
NR-15%20(atualizada_2011).pdf>. 

Para saber mais

Em nível internacional, uma das entidades que apresentam grande relevân-
cia na publicação destes valores é a American Conference of Governamental 
Industrial Hygienists (ACIGH) que publica anualmente a tabela de TLV (do 
inglês Threshold Limit Value). Para estes Limites de Exposição Ocupacional — 
LEO, os valores permitidos são calculados para um período de 7 a 8 horas por 
dia, num total de 40h semanais, sem que isso traga danos para a sua saúde.  O 
TLV é uma média que permite flutuações em torno dela, desde que no final da 
jornada de trabalho o valor médio tenha sido mantido.

Os principais tipos de TLV são:

 TLV — TWA (Time Weight Average) — É a concentração média ponde-
rada pelo tempo de exposição, considerando-se as jornadas de 8h/dia ou 
40h/semana, a qual os trabalhadores podem se expor sem sofrer agravos 
à saúde.

 TLV — STEL (Short Time Exposure Limit) — É a concentração na qual os 
trabalhadores podem se expor, por um curto período, sem apresentar 
efeitos adversos. Esse tempo é de 15 minutos, podendo ocorrer, no má-
ximo, quatro vezes durante a jornada, sendo o intervalo de tempo entre 
cada ocorrência de pelo menos 60 minutos. 

 TLV — C (Ceiling) — É a concentração máxima permitida que não pode 
ser ultrapassada em momento algum durante a jornada de trabalho. Nor-
malmente é indicado para substâncias de alta toxicidade e baixo limite 
de exposição.

1.8 NR-15 e seus limites de exposição
A Norma Regulamentadora (NR) 15 é o regimento brasileiro que aponta 

os agentes insalubres quantitativos e qualitativos. De acordo com o agente 
ambiental, são apresentados os limites de tolerância. 

Ao todo, esta NR apresenta 14 Anexos, os quais podem ser vistos nos tópicos 
a seguir. Vamos embarcar neste estudo?
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1.8.1 Anexo 1 — Ruído contínuo e intermitente

De acordo com Silva (2013), ruído contínuo é o som que o nível de pressão 
sonora (NPS) varia 3 dB em um período acima de 15 minutos, enquanto que 
ruído intermitente é o som cujo o NPS pode chegar até 3 dB em curtos períodos 
de observação (0,2 segundos até 15 minutos).

Assim, a NR-15 estabelece os limites de tolerância e o tempo máximo diário 
em que o trabalhador pode ficar exposto. No Quadro 1.1, são apresentados os 
limites de exposição.

Quadro 1.1 Limite de exposição — Ruído

8 H 85 7 H 86 6 H 87 5 H 88 4 H 30 min 89

4 H 90 3,5 H 91 3 H 92 2 H 30 min 93 2 H 15 min 94

2 H 95 1:45 H 96 1,5 H 97 1:15 H 98 1:07H 99

1 H 100 52 min 101 45 min 102 40 min 103 35 min 104

30 min 105 26 min 106 22,5 min 107 20 min 108 17,5 min 109

15 min 110 13 min 111 10 min 112 9 min 113 8 min 114

7 min 115

Fonte: Adaptado de NR-15.

Assim, não será permitida a exposição ao ruído quando sua frequência for 
superior a 115 dB, a não ser quando o trabalhador estiver utilizando os equi-
pamentos de proteção.

A medição deve ser realizada em decibéis (dB), com instrumento de nível de 
pressão sonora operando no circuito de compensação “A” e circuito de resposta 
lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador, 
durante sua jornada de trabalho. 

Se estiver exposto mais de duas vezes ao agente e, sendo estes de níveis dife-
rentes, devemos considerar os efeitos combinados, conforme a soma das frações:

De modo que: 

 Cn: Tempo exposto ao nível;
 Tn: Tempo máximo permitido para exposição ao agente;
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A soma desses períodos não deve ser maior que 1, caso contrário, a expo-
sição estará superior ao limite tolerável.

Esse acompanhamento é muito importante, pois a exposição a esses efeitos 
pode causar desde a queda no rendimento dentro do trabalho, absenteísmo, 
aumento no número de acidentes de trabalho, bem como efeitos auditivos como 
o trauma acústico, perda auditiva temporária e perda auditiva permanente.

Para tanto, alguns equipamentos utilizados para calcular os níveis de ruído 
em um ambiente são os medidores de nível de pressão sonora, audiodosímetros, 
analisadores de Frequência e calibrador Acústico.

O grau de insalubridade fixado para o agente de ruído contínuo ou inter-
mitente, definidos de acordo com os limites de tolerância fixados e tempo de 
exposição, é o médio (adicional de 20%).

1.8.2  Anexo 2 — Ruídos de impacto

Conforme especificado na Portaria n. 3214/78 do Ministério do Trabalho, 
em sua NR-15, Anexo n. 2, ruído de impacto é “aquele que apresenta picos 
de energia acústica de duração inferior a um segundo, a intervalos superiores 
a um segundo” (BRASIL, 1978a).

O medidor a ser utilizado é o de nível de pressão sonoro, sendo avaliados em 
decibéis (dB), também realizando a leitura próximo ao ouvido do trabalhador. 
O máximo da frequência permitido no ruído de impacto é 130 dB (linear), de 
modo que o ruído existente entre os intervalos de pico deverá ser contabilizado 
como ruído contínuo.

É importante observar que, caso o medidor do nível de pressão sonora não 
tenha resposta para ruído de impacto, a leitura no aparelho deverá ser realizada 
no circuito de resposta rápida (FAST) e circuito de compensação “C”. Neste 
caso, o limite de tolerância será de 120 dB(C).

Para esse agente, o grau de insalubridade definido é de 20% (grau médio).

1.8.3 Anexo 3 — Exposição ao calor

O calor pode ser definido como a transferência de energias térmicas entre 
dois corpos, em que o corpo com maior energia térmica (ou seja, mais quente) 
transfere parte dessa energia para o corpo mais frio, até que ambos estejam 
com a temperatura igual (SILVA, 2013).
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Em segurança do trabalho, a avaliação do calor é realizada através do da 
equação estabelecida pelo “Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo” — 
IBUTG. Esses valores é que determinam o limite de tolerância de exposição 
ao calor.

Para tanto, são considerados dois tipos para o regime de trabalho: um em que o 
descanso é realizado no local de trabalho e outro que o descanso é em outro local. 

Quadro 1.2  Limites de tolerância de exposição ao calor com período de descanso no local de 
trabalho.

REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE TIPO DE ATIVIDADE

DESCANSO NO PRÓPRIO LOCAL DE 
TRABALHO (POR HORA)

LEVE MODERADA PESADA

Trabalho contínuo ATÉ 30,0 ATÉ 26,7 ATÉ 25,0

45 minutos trabalho
30,1 a 30,6 26,8 a 28,0 25,1 a 25,9

15 minutos descanso

30 minutos trabalho
30,7 a 31,4 28,1 a 29,4 26,0 a 27,9

30 minutos descanso

15 minutos trabalho
31,5 a 32,2 29,5 a 31,1 28,0 a 30,0

45 minutos descanso

Não é permitido o trabalho, sem a adoção 
de medidas adequadas de controle

Acima de 32,2 Acima de 31,1 Acima de 30,0

Fonte: Brasil (2014a).

Conforme a existência de carga solar, podemos utilizar as seguintes equações:

Quando a exposição ao calor é realizada sem carga solar, utilizamos:

IBUTG = 0,7tbn + 0,3tg

Já quando as atividades são realizadas com carga solar:

IBUTG = 0,7TBN + 0,1tg + 0,2tg

De modo que: 

tbn — temperatura de bulbo úmido natural;

tg — temperatura de globo;

tbs — temperatura de bulbo seco.
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Os instrumentos utilizados para esta medição são chamados de termôme-
tro de bulbo úmido natural, termômetro de globo e termômetro de mercúrio 
comum.

O grau de insalubridade definido para este agente é de 20% (médio).

1.8.4 Anexo 5 — Radiações Ionizantes

As radiações ionizantes são um fenômeno natural no ambiente e, como 
principais exemplos, temos os raios Raio X, Alfa, Gama, Beta e nêutrons. 

As radiações ionizantes são aquelas capazes de produzir íons ao arrancar 
elétrons de átomos ou moléculas. Desse modo, o efeito da radiação no traba-
lhador é muito complexo e os efeitos na saúde do trabalhador podem demorar 
a surgir já que cada parte do corpo pode responder de maneira diferente. Os 
principais sistemas atacados são o sanguíneo, o linfático e o glandular, o ósseo 
e o reprodutor. 

Pela Portaria n.º 3214/78 do Ministério do Trabalho, em sua NR-15, Anexo 
n. 5, as obrigações e controles básicos para proteção do homem são estabele-
cidas pela Norma CNEN-NE-3.01 — “Diretrizes Básicas de Radioproteção”.

Esta norma apresenta os limites de tolerância de acordo com dois tipos de dose:

Dose efetiva — (E) — é a soma das doses equivalentes 
ponderadas nos diversos órgãos e tecidos, de modo que a 
unidade no sistema internacional é o joule por quilograma 
(J/kg), denominada sievert (Sv). 
Dose equivalente — (HT) — é a grandeza relacionada à 
dose absorvida média no órgão ou tecido corrigida por um 
fator de ponderação da radiação. A unidade no sistema 
internacional é o joule por quilograma (J/kg), denominada 
sievert (Sv).

Tabela 1.9 Limites de exposição à radiação ionizante.

Limite de dose anual

Grandeza Órgão
Indivíduo 

ocasionalmente 
exposto

Indivíduo do público

Dose efetiva Corpo inteiro 20 mSv 1 mSv

Dose equivalente
Cristalino 20 mSv 15 mSv

Pele 500 mSv 50 mSv

Fonte: Do autor (2014).
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Para tanto, esse acompanhamento é realizado por dosímetros que medem 
as doses equivalentes, fornecendo uma medida representativa da exposição 
nas partes do corpo expostos à radiação.

Para saber mais sobre o tema, acesse o link <http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/rad_ion.
pdf> e verifique assuntos muito interessantes sobre isso. 

Para saber mais

O nível de insalubridade definido para este agente é de 40% (grau máximo).

1.8.5 Anexo 6 — Trabalho sob condições hiperbáricas 

De acordo com Silva (2013), um ambiente hiperbárico é onde a pressão do 
ambiente está acima das condições normais da atmosfera.

Assim, de acordo com definição no Anexo 6, foram estabelecidas normas 
para os trabalhos em ar comprimido e submersos. É importante observar que 
o não cumprimento dessas normas traz risco iminente à saúde do trabalho e 
devido a este será devido o grau máximo de insalubridade.

Vamos ver agora algumas definições sobre estes tipos de trabalho?

1.8.6 Trabalhos sob ar comprimido

Os trabalhos sob o ar comprimido são aqueles realizados em ambiente 
cujas pressões são maiores que as atmosféricas e onde ocorre a descompressão. 
Alguns exemplos no qual o trabalhador está exposto ao ar comprimido são: 
a câmara de trabalho, a câmara de recompressão, a campânula, a eclusa de 
pessoal, o túnel pressurizado e o tubulão de ar comprimido. 

De acordo com a NR-15, todo trabalhador que estiver exposto a essa com-
pressão não deverá ser exposto a uma pressão superior a 3,4 kgf/cm no prazo 
de 24 horas, exceto em caso de emergências supervisionado por médicos.

Para a carga horária, deve-se seguir as seguintes recomendações:

 Período de 8 horas, e a pressão de trabalho deve ser de 0 a 1,0 kgf/cm²; 

 Período de 6 horas, e a pressão de trabalho deve ser de 1,1 a 2,5 kgf/cm²; 

 4 horas em pressão, e a pressão de trabalho deve ser de 2,6 a 3,4 kgf/
cm².
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Antes da jornada de trabalho, o funcionário obrigatoriamente passará por 
uma inspeção médica, para verificar se ele apresenta algum problema respira-
tório ou outro sintoma prejudicial à saúde.

Após o período de descompressão, o trabalhador deverá permanecer em 
observação durante 2 horas.

É importante que, no local de trabalho, existam instalações de assistência 
médica, alimentação e higiene individual.

1.8.7 Trabalho submerso

Os trabalhos submersos são aqueles realizados em meio líquido, onde o 
mergulhador está exposto à pressão maior que a atmosférica (SILVA, 2013).

Desse modo, nessas atividades, o planejamento dos trabalhos a serem rea-
lizados é essencial para que ocorra a análise dos riscos e, assim, a saúde do 
trabalhador seja assegurada. 

Para essa avaliação de riscos, devem ser levados em conta as condições da 
água, incluindo:

 movimentação das ondas;

 temperatura;

 visibilidade;

 correnteza. 

O recomendado são que as temperaturas sejam amenas, com grande visi-
bilidade e pouca correnteza; no entanto, na atividade de mergulho comercial 
é comum a realização de trabalhos em condições adversas.

Os serviços a serem desenvolvidos devem ser realizados de acordo com as 
normas expedidas pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) e oferecer todos os 
procedimentos a serem realizados em caso de emergência.

Alguns documentos importantes da atividade são o registro de operação de 
mergulho e os livros de registro do mergulhador.

De acordo com a categoria do trabalho realizado, existem dois tipos de 
mergulhadores: 

a) MR — mergulhadores habilitados, apenas, para operações de mergulho 
utilizando ar comprimido; 

b) MP — mergulhadores devidamente habilitados para operações de mer-
gulho que exijam a utilização de mistura respiratória artificial.
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Para saber mais sobre as normas para atividades subaquáticas, pesquise a Norma 15 do DPC. 
Disponível em: <https://www.dpc.mar.mil.br/normam/N_15/normam15.pdf>. 

Para saber mais

O nível de insalubridade definido para este agente é de 40% (grau máximo).

1.8.8 Anexo 7 — Radiações não ionizantes 

As radiações não ionizantes são aquelas de natureza eletromagnética e 
como principais exemplos temos:

 Radiação infravermelha — também chamada de calor radiante; está pre-
sente em indústrias diversas como metalúrgica, fabricação de vidro e as 
que utilizam fornos e materiais altamente aquecidos. No entanto, também 
é encontrada igualmente em trabalhos ao ar livre, quando os operários 
ficam expostos à radiação solar.

 A radiação ultravioleta é encontrada, por exemplo, em operações de 
solda elétrica, na fusão de metais e no controle de qualidade de peças 
com lâmpadas especiais.

 Radiação laser — é a energia eletromagnética concentrada num compri-
mento de onda espectral. Muito utilizada em levantamentos topográficos 
e geodésicos, na medicina e nas comunicações.

 Micro-ondas — muito utilizadas nas comunicações, sendo produzidas 
em instalações de radar e de radio transmissão, bem como em indústrias 
químicas, em fornos de micro-ondas e em secagem de materiais. Os efei-
tos destas radiações dependerão de fatores como duração e intensidade 
da exposição, comprimento de onda da radiação, região do espectro em 
que se situam etc. 

Como podemos observar, as radiações estão presentes em diversas atividades 
do nosso dia a dia. Cabe a atenção a essa exposição e o controle efetivo a fim 
de que lesões e doenças sejam prevenidas.
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Tabela 1.10  Relação dos principais efeitos na saúde do trabalhador de acordo com a radiação 
ionizante

Radiação 
ionizante

Principais efeitos na saúde do trabalhador

Radiação 
infravermelha

É um tipo de radiação que contribui para a sobrecarga térmica do trabalhador 
e poderá causar queimaduras e alterações na visão, como as cataratas.

Radiação 
ultravioleta

Pode causar queimaduras, eritemas, conjuntivite e câncer de pele.

Radiação laser Podem causar queimaduras na pele e nos olhos.

Micro-ondas
Alguns efeitos são cataratas, superaquecimento dos órgãos internos (podendo 
ocasionar a morte), hipertensão, alterações no sistema nervoso central, au-
mento da atividade da glândula tiroide dentre outros.

Fonte: Do autor (2014).

O limite aceitável de exposição é de 200 a 400nm. Deste modo, uma ma-
neira de se controlar essa radiação é criar barreiras de materiais simples como 
chapa metálica, ou materiais transparentes à luz. Para os trabalhadores expostos 
diariamente, é indispensável o uso de equipamentos protegendo mãos, braços, 
tórax e a face, e utilizar protetores oculares.

O nível de insalubridade definido para esse agente é de 20% (grau médio).

1.8.9 Anexo 8 — Vibrações

Os equipamentos utilizados durante as atividades ocupacionais podem 
afetar a saúde do trabalhador. Estas vibrações são medidas de acordo com 
sua frequência (Hz), podendo gerar desconfortos em variadas partes do corpo 
(cabeça, maxilar dentre outras), dores no peito, dores abdominais, urgência 
urinaria e fecal, dores musculares, alteração no sistema cardiovascular, aumento 
no ritmo respiratório e contrações musculares.

De acordo com a definição da NR-15, as vibrações transmitidas ao corpo 
humano podem ser classificadas em dois tipos, de acordo com a região do 
corpo atingida: 

1. Vibrações de corpo inteiro: são aquelas vibrações transmitidas ao corpo 
através de uma superfície de suporte. O contato com esta superfície 
pode se dar através de contato com os pés, costas, nádegas, ou na área 
de suporte de uma pessoa reclinada. São de baixa frequência e alta 
amplitude, apresentando frequências na faixa de 1 a 80 Hz. São muito 
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comuns em atividades de transporte, de modo que a norma ISO 2631 
estabelece critérios a respeito deste tipo de vibração.

2. Vibrações de extremidades (também conhecidas como segmentais, 
localizadas ou de mãos e braços): são aquelas vibrações que atingem 
determinadas partes do corpo. Essas vibrações apresentam-se na faixa de 
6,3 a 1250 Hz e ocorrem principalmente nos trabalhos com ferramentas 
manuais. Estas vibrações são normatizadas pela ISO 5349.

O equipamento utilizado para medir as vibrações é conhecido como 
acelerômetro.

Alguns efeitos observados a trabalhadores expostos a vibração são: proble-
mas na região dorsal e lombar, gastrointestinais, sistema reprodutivo, desor-
dens no sistema visual, problemas nos discos intervertebrais e degeneração na 
coluna vertebral.

As medidas de controle deverão ser adotadas sempre que for verificado 
risco potencial e/ou evidente à saúde. Tais medidas deverão, de preferência, 
ser de proteção coletiva e terão caráter construtivo, como o projeto de máqui-
nas, equipamentos e veículos, de modo que o controle seja efetuado na fonte. 
Também deverão ser adotadas medidas de caráter operacional e o uso de 
equipamentos, como isoladores e absorvedores dinâmicos de vibração, bem 
como os equipamentos de proteção individual (EPI).

Se confirmada a insalubridade, será considerada em grau médio.

O laudo pericial deverá conter obrigatoriamente (Anexo 8 da NR-15): 

a) o critério adotado; 

b) o instrumental utilizado; 

c) a metodologia de avaliação; 

d) a descrição das condições de trabalho e o tempo de exposição às 
vibrações; 

e) o resultado da avaliação quantitativa; 

f) as medidas para eliminação e/ou neutralização da insalubridade, quando 
houver.

O nível de insalubridade definido para este agente é de 20% (grau médio).
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1.8.10  Anexo 9 — Frio

A baixa temperatura atmosférica ou por meios artificiais em ambientes é a 
ausência total ou parcial de calor. 

No local a ser avaliado, devem ser consideradas a temperatura do ar, a ve-
locidade do vento e a atividade física. O equipamento utilizado para medir a 
temperatura do ar é o termômetro de bulbo seco e a velocidade do vento será 
através do nemômetro (medido em quilometro por hora — Km/h). 

O Anexo 9 da NR-15 não fixa temperaturas limites para a caracterização da 
insalubridade, deixando a critério técnico do perito, quando da sua inspeção 
no local de trabalho. Um dos parâmetros que poderão ser utilizados para esta-
belecer o tempo máximo de exposição ao frio foi indicada por Matos (2007).

Quadro 1.3  Tempo máximo de exposição ao frio e o período de descanso para cada faixa de 
temperatura com a utilização de equipamentos de proteção.

Faixa de temperatura 
de bulbo seco (ºc)

Máxima exposição diária permissível para pessoas adequadamente 
vestidas para exposição ao frio

+15,0 a -17,9
Tempo total de trabalho no ambiente frio de 6 horas e 40 minutos, sendo 
quatro períodos de 1 hora e 40 minutos alternados com minutos de 
repouso e recuperação térmica fora do ambiente de trabalho.

-18,0 a -33,9
Tempo total de trabalho no ambiente frio de 4 horas, alternando-se 1 hora 
de trabalho com 1 hora para recuperação térmica fora do ambiente frio.

-34,0 a -56,9
Tempo total de trabalho no ambiente frio de 1 hora, sendo dois perío-
dos de 30 minutos com separação mínima de4 horas para recuperação 
térmica fora do ambiente frio.

-57,0 a -73,0
Tempo total de trabalho no ambiente frio de cinco minutos, sendo o 
restante da jornada cumprido obrigatoriamente fora de ambiente frio.

Abaixo de -73,0
Não é permitida a exposição ao ambiente frio, seja qual for a vestimenta 
utilizada.

Fonte: Matos (2007, p. 94).

Aliada a esta indicação, o artigo 253 da Consolidação das Leis do Trabalho 
também apresenta que:

Para os empregados que trabalham no interior das câma-
ras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias 
do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, 
depois de uma hora e 40 minutos de trabalho contínuo, 
será assegurado um período de 20 minutos de repouso, 
computado esse intervalo como de trabalho efetivo (BRA-
SIL, 1943).
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O frio pode trazer sérios danos à saúde do trabalhador, como, por exemplo, 
ulcerações e hipotermia, com geração de calafrios, ritmo respiratório mais lento 
que o normal, pele fria e pálida, perda da coordenação, sensação de cansaço 
e lentidão nos movimentos.

Os equipamentos de proteção que deverão ser utilizados são meias, calças, 
botas, capote com capuz, capuz, luvas e máscara (gorro ivanhoé).

O nível de insalubridade definido para este agente é de 20% (grau médio).

1.8.11   Anexo 10 — Umidade 

O agente Umidade é caracterizado pelo volume de água existente no local 
de trabalho, seja na forma liquida ou vapor. Sua avaliação será qualitativa e 
será realizada no local de trabalho, sendo que não existe um limite tolerante de 
exposição do trabalhador. A umidade será considerada insalubre quando o local 
for encharcado ou alagado e capaz de causar danos à saúde do trabalhador.

Desse modo, alguns fatores que poderão ser utilizados para avaliação e 
realização do laudo são: 

 A quantidade de água no local: o volume não deverá encharcar os sapatos 
dos trabalhadores durante o desenvolvimento de suas atividades;

 A possibilidade da atividade a ser desenvolvida no local, avalia se molhará 
as vestimentas dos trabalhadores;

 Tempo de exposição: devido ao período em que o trabalhador está exposto 
o bastante para contrair doenças;

 Uso de equipamentos individuais: EPIs como botas de borracha, roupas, 
avental e luvas impermeáveis impedem o contato do trabalhador com 
água; Outros meios utilizados para proteção da exposição ao agente são 
a colocação de estrados de madeira e ralos para escoamento;

 A umidade no ar pode prejudicar a respiração dos trabalhadores.

A umidade pode provocar:

 Doenças do aparelho respiratório;

 Quedas de própria altura;

 Doenças de pele;

 Doenças circulatórias.

O aparelho utilizado para obter o nível de umidade no local de trabalho é 
o higrômetro. Esse instrumento é muito utilizado em estudos do clima como 
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também em locais fechados onde à presença de umidade excessiva ou abaixo 
do normal poderia causar danos à saúde.

O nível de insalubridade definido para este agente é de 20% (grau médio).

1.8.12   Anexo 11 — Agentes químicos cuja insalubridade é 
caracterizada por limite de tolerância e inspeção no 
trabalho

1. Nas atividades ou operações nas quais os trabalhadores ficam expostos 
a agentes químicos, a caracterização de insalubridade ocorrerá quando 
forem ultrapassados os limites de tolerância constantes do Quadro 1.4 
deste Anexo.

2. Todos os valores fixados no Quadro 1.4 — Tabela de Limites de Tolerân-
cia são válidos para absorção apenas por via respiratória. 

3. Todos os valores fixados no Quadro 1.4 como “Asfixiantes Simples” 
determinam que nos ambientes de trabalho, em presença destas subs-
tâncias, a concentração mínima de oxigênio deverá ser 18 (dezoito) por 
cento em volume.As situações nas quais a concentração de oxigênio 
estiver abaixo deste valor serão consideradas de risco grave e iminente.

4. Na coluna “VALOR TETO” estão assinalados os agentes químicos cujos 
limites de tolerância não podem ser ultrapassados em momento algum 
da jornada de trabalho.

5. Na coluna “ABSORÇÃO TAMBÉM PELA PELE” estão assinalados os 
agentes químicos que podem ser absorvidos, por via cutânea, e portanto 
exigindo na sua manipulação o uso da luvas adequadas, além do EPI 
necessário à proteção de outras partes do corpo.

6. A avaliação das concentrações dos agentes químicos através de métodos 
de amostragem instantânea, de leitura direta ou não, deverá ser feita 
pelo menos em 10 (dez) amostragens, para cada ponto — ao nível res-
piratório do trabalhador. Entre cada uma das amostragens deverá haver 
um intervalo de, no mínimo, 20 (vinte) minutos.

7. Cada uma das concentrações obtidas nas referidas amostragens não 
deverá ultrapassar os valores obtidos na equação que segue, sob pena 
de ser considerada situação de risco grave e iminente. 
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Valor máximo = L.T. x F. D.

Onde:

L.T. = limite de tolerância para o agente químico, segundo o Quadro 1.4.

F.D. = fator de desvio, segundo definido no Quadro a seguir.

 Fonte: Do autor (2014).

8. O limite de tolerância será considerado excedido quando a média arit-
mética das concentrações ultrapassar os valores fixados no Quadro 1.4. 

9. Para os agentes químicos que tenham “VALOR TETO” assinalado no 
Quadro 1.4 (Tabela de Limites de Tolerância) considerar-se-á excedido 
o limite de tolerância, quando qualquer uma das concentrações obtidas 
nas amostragens ultrapassar os valores fixados no mesmo quadro.

10. Os limites de tolerância fixados no Quadro 1.4 são válidos para jorna-
das de trabalho de até 48 (quarenta e oito) horas por semana, inclusive.

10.1 Para jornadas de trabalho que excedam as 48 (quarenta e oito) horas 
semanais dever-se-á cumprir o disposto no art. 60 da CLT.

Quadro 1.4 Tabela de limites de tolerância

continua
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Fonte: Do autor (2014).

1.8.13   Anexo 12 — Limites de tolerância para poeiras minerais

Existem diversas substâncias químicas que, em razão de seu contato, tempo 
de exposição e concentração no ambiente, podem causar danos à saúde do 
trabalhador.

Esses agentes químicos podem ter como vias de ingresso:

 Inalação: através das vias respiratórias (intoxicações ocorrem por meio 
da inalação);

 Absorção cutânea: através da pele.

Estas substâncias químicas, quando encontradas em suspensão ou dispersão 
no ar atmosférico, são chamadas de contaminantes atmosféricos e podem ser 
classificados em:

Quadro 1.5 Classificação das suspensões das substâncias químicas

Aerodispersoides
São partículas solidas ou líquidas de tamanho bastante reduzido; podem se 
manter por longo tempo em suspensão no ar em razão seu tamanho, peso e 
velocidade do ar.

Gases
São dispersões de moléculas que se misturam ao ar e não possuem forma e 
volume.

Vapores

Correspondem a fase gasosa de uma substância; desse modo, podem con-
densar-se na forma liquida ou solida em condições normais de temperatura 
e pressão. Em ambiente fechado os vapores podem alcançar uma concentra-
ção máxima no ar, chamados de saturação.

Fonte: Do autor (2014).

continuação
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Desse modo, o Quadro 1.6 do referido anexo apresenta a relação dos 
agentes químicos e suas concentrações máximas permitidas para jornadas de 
trabalho de até 48 horas/semana.

Estes agentes podem ser divididos em grupos, conforme classificação a seguir.

Quadro 1.6 Agentes químicos divididos por ação sobre o organismo.

Grupo Características Agentes

Substâncias de 
ação generalizada 
sobre o organismo

Dependem da quantidade absorvida. 
Os limites aplicados são os de to-
lerância — média ponderada e não 
possuem nenhuma coluna selecionada 
(Valor teto / Absorção também para 
pele).

Amônia, chumbo, dióxido de 
carbono, monóxido de carbono, 
tricoloetileno.

Substâncias de 
ação generalizada 
sobre o organismo

Substâncias cuja absorção é por vias 
respiratórias e via dermal (pele, mem-
branas mucosas ou olhos). Devido à 
forma de absorção, tem a coluna “Ab-
sorção também pela pele” assinalada.

Anilina, fenol, tolueno

Substâncias de 
efeito rápido

Essas substâncias por terem uma ação 
imediata do agente, não poderão exce-
der o limite de tolerância em nenhum 
momento. Nessas substâncias está 
assinalada a coluna de “Valor Teto”.

Ácido clorídrico, cloreto de 
vinila, dióxido de nitrogênio, 
formaldeído

Substâncias de 
efeito rápido e 
que podem ser 

absorvidas por via 
cutâneas

As substâncias pertencentes a este 
grupo não poderão ultrapassar o limite 
de tolerância e terão que utilizar os 
equipamentos de proteção individual 
— EPI, para que não ocorra a contami-
nação por via cutânea. Para este grupo 
as colunas de “Valor Teto” e “Absorção 
também pela pele” estarão assinaladas

Álcool n-butílico, n-butilamina, 
Monometil hidrazina, Sulfato de 
dimetila

Asfixiantes simples

São gases e vapores que em alta con-
centração, podem asfixiar, pois deslo-
cam o oxigênio do ar, sem provocar 
outros efeitos fisiológicos.
Não é possível adotar um limite 
de tolerância, sendo considerada a 
quantidade de oxigênio no ar, onde 
a porcentagem mínima permitida de 
oxigênio é de 18%.

Acetileno, Argônio, Etano, Eti-
leno, Hélio, Hidrogênio, Neônio,  
n-propano, Propíleno

Poeiras

São as partículas suspensas no ar, 
liberadas durante atividades industriais 
como trituração, manejo, pulverização 
ou decomposição de materiais sólidos 
(São descritas no Anexo 12).

Asbestos (amianto), manganês e 
Sílica Livre Cristalizada

Fonte: Silva (2013).
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A avaliação da concentração do agente químico no local de trabalho deve 
ser realizada por métodos de amostragem instantânea, de leitura direta ou não; 
deverão ser realizadas pelo menos em dez amostragens, para cada ponto — ao 
nível respiratório do trabalhador. Entre cada uma das amostragens deverá haver 
um intervalo de, no mínimo, 20 (vinte) minutos.

Para cada uma das amostragens realizadas, os resultados obtidos deverão ser 
comparados com os valores obtidos a partir do quadro do anexo 11 da NR-15 
e na equação que segue.

Valor máximo = L.T. × F.D.

Onde:

L.T. = Limite de tolerância para o agente químico, segundo o Quadro 1.1.

F.D. = Fator de desvio, que depende da grandeza do limite de tolerância, 
de acordo com o Quadro 1.7 a seguir.

Quadro 1.7 Fator de desvio de acordo com o limite de tolerância.

L.T. F.D.

0 a 1 (ppm ou mg/m³) FD = 3

1 a10 (ppm ou mg/m³) FD = 2

10 a 100 (ppm ou mg/m³) FD = 1,5

100 a 1000 (ppm ou mg/m³) FD = 1,25

Acima de 1000 (ppm ou mg/m³) FD = 1,1

Fonte: Brasil (2013).

A insalubridade dos agentes químicos, de acordo com suas concentrações, 
varia entre 10%, 20% e 40%, enquanto que para as poeiras minerais o grau de 
insalubridade é de 40%.

1.8.14  Anexo 13 — Agentes químicos 

Neste item, somente a existência de determinados agentes, em atividades 
específicas já configura o grau de insalubridade. 

Veja a relação dos agentes químicos e seus graus de insalubridade no Qua-
dro 1.8 a seguir.
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Quadro 1.8 Relação dos agentes químicos e seus respectivos graus de insalubridade.

Agente químico Grau de insalubridade

Arsênico

Máximo

Médio

Mínimo

Carvão

Máximo

Médio

Mínimo

Chumbo

Máximo

Médio

Mínimo

Cromo
Máximo

Médio

Fósforo
Máximo

Médio

Hidrocarbonetos e outros compostos de car-
bono

Máximo

Médio

Mercúrio Máximo

Silicatos Máximo

Substâncias cancerígenas (4-amino difenil  
(p-xenilamina), Produção de Benzidina, Beta-
naftilamina e — 4-nitrodifenil)

Risco grave e iminente para o trabalhador

Fonte: Silva (2013).

Para o agente Benzeno a Portaria n. 3214/78 do Ministério do Trabalho, em 
sua NR-15, anexo n. 13-A, diz que:

O presente Anexo tem como objetivo regulamentar ações, 
atribuições e procedimentos de prevenção da exposição 
ocupacional ao benzeno, visando à proteção da saúde 
do trabalhador, visto tratar-se de um produto comprova-
damente cancerígeno (BRASIL, 2014a).

Assim, no dia 1o de janeiro de 1997, foi proibida a utilização de benzeno, 
exceto nas indústrias e laboratórios que:

a) O produzem; 

b) O utilizem em processos de síntese química; 

c) O empreguem em combustíveis derivados de petróleo; 

d) O empreguem em trabalhos de análise ou investigação realizados em 
laboratório, quando não for possível sua substituição.
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1.8.15  Anexo 14 — Agentes biológicos 

Os agentes biológicos são aqueles em que as atividades e operações têm o 
contato permanente, são divididos em dois grupos que se caracterizam como 
insalubres de grau máximo e médio.

Como um dos principais exemplos, temos os microrganismos como vírus, 
bactérias, protozoários, fungos, artrópodes, parasitas e derivados de animais e 
vegetais (agentes que provocam alergia). 

Deste modo, o anexo 14 da NR-15 apresenta a relação das atividades cujo 
envolvimento com estes agentes configura insalubridade. 

Sendo assim, temos:

Quadro 1.9 Atividades relacionadas a insalubridade causadas por agente biológico

Insalubridade 
de grau 
máximo

  Pacientes em isolamento e com doenças infecto-contagiosas;
  Com contato permanente com animais, como por exemplo, carnes, glându-
las, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e as fezes, que possam transmitir 
doenças infecto-contagiosas como carbunculose, brucelose, tuberculose;

  Esgotos;
  Lixo urbano.

Insalubridade 
de grau 
médio

  Hospitais, serviços de emergência, enfermeiras, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros postos destinados aos cuidados com a saúde humana, 
aplicado somente para trabalhadores em contato com paciente, bem 
como aos que manuseiam objetos de uso dos pacientes, não esterilizados 
previamente;

  Clínicas, hospitais e laboratórios veterinários e outros postos destinados ao 
trato de animais, no qual a insalubridade será aplicada aos trabalhadores 
que tenham contato com os animais;

  Laboratório de analises clinica e histopatologia, no qual o direito a insalubri-
dade será destinada somente ao pessoal técnico; 

  Gabinete de autopsia, de anatomia e histoanatomopatologia também so-
mente aplicável ao pessoal do setor técnico;

  Cemitérios, exumação de cadáver;
  Resíduos de animais deteriorados.

Fonte: Do autor (2014).

Algo muito importante quanto tratamos do Anexo 14 refere-se à definição 
do que é contato permanente.

De acordo com a Portaria n. 12, de 12/11/1979, contato permanente é 
aquele “resultante da prestação de serviço contínuo e obrigatório, decorrente 
de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, com exposição perma-
nente aos agentes insalubres” (BRASIL, 2013).
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Assim, conforme definido pela Portaria n. 12, a caracterização de insalu-
bridade somente se dará caso a atividade seja realizada de modo obrigatório 
e contínuo.

No entanto, de acordo com a Súmula 47 do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), “o trabalho executado em condições insalubres, em caráter  intermi-
tente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo 
adicional”.

Desse modo, para caracterização de insalubridade para os agentes bioló-
gicos, a quem seguir: NR-15 ou Súmula 47 do TST? 

Essa é uma questão que dependerá muito do perito. No entanto, como re-
lembra Mendanha (2011), tomando como princípio o “in dúbio pro misero”, 
na dúvida entre utilizar a NR-15 e aplicar a Súmula 47 do TST, o mais seguro 
é usar o dispositivo jurídico que concede o benefício ao empregado.

Quanto à eliminação ou neutralização dos agentes biológicos, não será 
aplicada, nem mesmo com uso de equipamentos individuais — EPI, sendo que 
a adoção de sistema de ventilação uso de máscaras, luvas e qualquer outro 
equipamento será apenas para diminuir o risco. 

1.9 Normas internacionais 
As normas internacionais ligadas à saúde e segurança do trabalho objeti-

vam o estudo, a regulamentação, a prevenção, o controle e fiscalização dos 
ambientes e condições de trabalho, visando o bem-estar do trabalhador no 
desempenho de sua função. 

A seguir, observaremos várias normas internacionais que buscam melhorar 
as condições de trabalho e os ambientes laborais. 

1.9.1  ACGIH — American Conference of  Governmental 
Industrial Hygienistis

A Conferência Governamental Americana de Higienistas Industriais (Ame-
rican Conference of Governmental Industrial Hygienists — ACGIH), Com sede 
em Cincinnati, nos Estados Unidos da América. É uma associação profissional 
de higienistas industriais e praticantes de profissões relacionadas, dedicados 
a promover a saúde e segurança no ambiente ocupacional. É uma associação 
científica e não um órgão regulamentador e padronizador. Seu principal ob-
jetivo é promover a proteção dos trabalhadores ao fornecer informação cien-
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tífica oportuna e objetiva aos profissionais das áreas da Saúde e Segurança do 
Trabalhe e ambiental. 

A ACGIH publica guias de orientação denominados Threshold Limites 
Values (TLVs) e os Biological Exposure Indices (BELs), em que estabelece os 
limites de exposição ocupacional para substâncias químicas, agentes físicos e 
biológicos. Esses materiais são desenvolvidos como diretrizes para ajudar no 
controle de riscos à saúde dos trabalhadores em seu ambiente de trabalho em 
decorrência do exercício de sua profissão. Essas recomendações ou diretrizes 
são destinadas a prática de higiene industrial nos ambientes de trabalho durante 
as jornadas de trabalho e devem ser interpretadas e aplicadas apenas por uma 
pessoa treinada na área.

1.9.2 ISO’s 

A sigla ISO significa  International Organization for Standardization, em 
português, Organização Internacional para Padronização, sendo, portanto, 
uma entidade de padronização e normatização, tendo sido criada em 1947, 
em Genebra, na Suíça. 

O principal objetivo da ISO é a aprovação de normas internacionais em 
todos os campos técnicos, como normas técnicas, classificações de países, nor-
mas de procedimentos e processos. No Brasil, a ISO é representada pela ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). A ISO promove a normatização 
de empresas e produtos, em relação à manutenção de qualidade permanente. 
Suas normas mais conhecidas são a ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000 e ISO 
14064. A ISO 9000 E 9001 são um conjunto de ações preventivas, para garantir 
e padronizar um serviço ou um produto. 

Na sequência da utilização das normas técnicas de gestão de qualidade (ISO 
9000) e de gestão do ambiente (ISO 14000), no início de 1990, foi discutida, 
num colóquio internacional organizado pela ISO em 1996, a possibilidade de 
ser desenvolvida uma norma ISO nos sistemas de gestão de saúde e segurança 
do trabalho, pelo fato de ter rapidamente se tornado evidente que, sendo a 
proteção da saúde e da vida de seres humanos o principal objetivo da segu-
rança e saúde, esta deveria ser considerada nas legislações nacionais como 
uma obrigação para o empregador. 

Foram também abordadas outras questões relacionadas com ética, direitos, 
deveres e a participação dos parceiros sociais. Disso resultou a obrigatorie-
dade de uma norma de gestão nesta área integrar os princípios das normas de 
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Saúde e Segurança do Trabalho da Organização Mundial do Trabalho (OIT), 
nomeadamente na Convenção sobre Segurança e Saúde no Trabalho, no ano 
de 1981, não podendo ser tratada da mesma maneira que outras matérias am-
bientais e de qualidade. Tornou-se, então, uma questão fundamental de debate 
e acordou-se que, com a sua estrutura tripartida e a sua responsabilidade no 
estabelecimento de normas, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
era a entidade mais adequada para desenvolver normas orientadoras de Saúde 
e Segurança no Trabalho (SST) em nível internacional. Uma tentativa de 1999 
do Instituto de Normalização Britânico (BSI) para desenvolver uma norma de 
gestão de Saúde e Segurança no Trabalho sob a influência da ISO, originou 
de novo uma forte oposição internacional, tendo como resultado o adiamento 
da proposta. O BSI desenvolveu mais tarde linhas orientadoras de SGSST na 
forma de normas técnicas de carácter privado (OHSAS) mas a ISO não o fez.

Para que uma empresa possa receber qualquer certificado da ISO, ela deve 
passar por um projeto com diversas fases, para garantir que a implementação 
dos processos seja feita corretamente.

Em dezembro de 2010, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou a Norma 
Brasileira (NBR) 18801 sobre Sistema de Gestão da Segurança e da Saúde no traba lho. A im-
plantação dessa norma se faz importante diante da possibilidade de reduzir custos com acidentes 
e doenças ocasionadas pelas ocupações profissionais. A NBR 18001 foi cunhada a partir de 
outra norma internacional sobre o assunto, a saber, a OHSAS18001, que foi desenvolvida pe lo 
BSI (British Standard Institute), em conjunto por organismos nacionais de nor malização (da Ir-
landa, Austrália, África do Sul, Inglaterra) e algumas empresas cer tificadoras (SGS, BSI, BVQI, 
DNV, Lloyds).

Para saber mais

1.9.3 BS 8800

A BS é uma norma sobre Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Tra-
balho desenvolvida no decorrer de 15 meses e publicada em maio de 1996, 
estruturada e de responsabilidade do órgão britânico de Normas Técnicas 
denominado British Standards, que objetiva a implantação de um sistema de 
gerenciamento relacionado à saúde e segurança do trabalho. As vantagens da 
implantação da BS 8800 se dá pelo fato de a legislação e fiscalização concer-
nentes à saúde e segurança no trabalho estarem mais exigentes. Implantando 
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a BS 8800, além de atender à legislação, se introduz uma ferramenta voltada 
para a melhoria contínua do sistema de segurança ao trabalhador, o que trará 
uma série de ganhos para a organização.

A norma não prevê certificação, porém as empresas interessadas em de-
monstrar a preocupação  com a questão da segurança do trabalho estão bus-
cando a certificação do sistema implantado junto às entidades certificadoras 
da área da qualidade, de forma similar à certificação pela ISO 9000. Com isso, 
os benefícios da implantação da BS 8800 são a minimização dos riscos para os 
trabalhadores e a melhora da respeitabilidade e desempenho da empresa junto 
ao mercado. 

Como as normas ISO e BS 8800 podem influir na qualidade am-
biental do trabalho? Elas exercem aspectos positivos sobre a Higiene 
ocupacional?

Questões para reflexão

 1. Quais são os principais riscos ambientais aos quais os trabalhadores 
estão expostos?

 2. Quais riscos integram a análise do PPRA?

 3. Qual a importância do monitoramento ambiental para a disciplina 
de Higiene ocupacional?

Atividades de aprendizagem
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Seção 2 Certificação de higiene ocupacional

2.1 Profissionais habilitados para avaliação
Atualmente, os profissionais habilitados para a realização da Higiene ocu-

pacional são os higienistas ocupacionais.

Esses profissionais tem como principal função a atuação em: 

 Formulação de políticas e normas de higiene ocupacional. 

 Auditoria e monitoramento da eficácia das políticas. 

  Avaliação de risco de novos processos, ao avaliar minuciosamente  ma-
teriais, projetos da fábrica, etc. e antever problemas. 

 Educação e treinamento da gerência e da força de trabalho em higiene 
ocupacional.

2.2 Órgãos certificadores de higiene ocupacional

2.2.1 No mundo

A qualificação profissional e os mecanismos de certificação constituem-
-se, atualmente, em fatores determinantes para a concretização das práticas e 
princípios de segurança e higiene do trabalho (IDICT, 2001).

Desse modo, como forma de se garantir os serviços prestados pelos profis-
sionais habilitados, foram instituídas sociedades de higiene ocupacional que 
realizam esta certificação. 

A fim de regular essas associações, a Internacional Occupational Hygiene 
Association (IOHA) é um órgão que apresenta a associação dessas unidades e 
elenca as unidades que realizam processos de certificação no mundo.

A IOHA atualmente reconhece 11 de tais esquemas nacionais para qualifi-
cações em nível completo profissional. Além disso, há um trabalho em anda-
mento para estabelecer um sistema global de treinamento e qualificações em 
nível técnico para facilitar a transferabilidade entre países. 

No Quadro 1.10 são apresentadas as instituições membros da organização.
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Quadro 1.10 Relação de organizações conveniadas a IOHA

 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
 American Industrial Hygiene Association (AIHA)
 Australian Institute of Occupational Hygienists (AIOH)
 Belgian Society for Occupational Hygiene
 Brazilian Association of Occupational Hygienists (Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, 

ABHO)
 British Occupational Hygiene Society (BOHS)
 Canadian Registration Board of Occupational Hygienists (CRBOH) Conseil Canadien d’Agrément 

des Hygiénistes du Travail (CCAHT)
 Colombian Association of Occupational Hygiene
 Dutch Occupational Hygiene Society  (Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne, NVvA)
 French Occupational Hygienists Society (Societe Francaise des HYgienites du Travail or French 

Occupational Hygienists Society) 
 Finnish Occupational Hygiene Society (Suomen Työhygienian Seura, STHS)
 German Society for Occupational Hygiene (Deutsche Gesellschaft für Arbeitshygiene, DGAH )
 Hong Kong Institute of Occupational and Environmental Hygiene
 Italian Industrial Hygiene Association
 Japan Occupational Hygiene Association
 Japan Association for Working Environment Measurement (JAWE)
 Korean industrial Hygiene Association (KIHA)
 Macedonian Association of Industrial Hygiene and Occupational Health
 Malaysian Industrial Hygiene Association
 Mexican Industrial Hygiene Association (Asociación Mexicana de Higiene Industrial — AMHI)
 New Zealand Occupational Hygiene Society (NZOHS)
 Norwegian Occupational Hygiene Association (Norsk yrkeshygienisk forening, NYF)
 Occupational & Environmental Health Society of Singapore
 Occupational Hygiene Society of Ireland OHSI
 Polish Association of Industrial Hygienists (Polskie Towarzystwo Higienistów Przemys?owych 

— PTHP)
 Southern African Institute for Occupational Hygiene — Certification Board (SAIOH-CB)
 Swedish Association of Occupational and Environmental Hygiene (Svensk Yrkes- och Miljöhygie-

nisk Förening, SYMF)
 Swiss Society for Occupational Hygiene (Schweizerischen Gesellschaft für Arbeitshygiene — SGAH, 

Société Suisse d’ Hygiène du Travail — SSHT)
 Taiwan Occupational Hygiene Association (TOHA)

Fonte: Do autor (2014).

2.2.2 No Brasil

No Brasil, assim como em outros países, existe uma associação que desen-
volve um processo de certificação profissional em higiene ocupacional.

Essa associação, denominada ABHO — Associação Brasileira de Higienistas 
Ocupacionais, é uma instituição sem fins lucrativos criada em 1994 e que busca 
justamente congregar pessoas físicas e jurídicas com interesses relacionados à 
Higiene ocupacional.

Para tanto, a ABHO apresenta um processo de certificação que busca asse-
gurar que um profissional esteja bem preparado para o exercício das atividades 
de higienista, aplicando corretamente os conceitos teóricos na prática de campo 
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e contribuindo de fato com as organizações e os trabalhadores no campo da 
saúde ocupacional. 

Para tanto, a certificação voluntária de seus membros ocorre por meio da 
aplicação de provas de títulos e de conhecimento para duas categorias: 

 Higienista Ocupacional Certificado (HOC);

 Técnico Higienista Certificado (THOC).

Essa certificação é mantida por meio de um programa de educação conti-
nuada e da atuação profissional, que é avaliada pela ABHO.

Para saber mais sobre o processo de certificação, seus requisitos principais e formas de com-
provação, acesse <http://www.abho.org.br/content/view/113/40/>. 

Para saber mais

Considerando o exposto anteriormente, será que somente os higienistas 
ocupacionais são aptos e exclusivos para a realização da avaliação da 
Higiene ocupacional?

Questões para reflexão

 1. Quais são as principais funções de um higienista ocupacional?

 2. No Brasil, qual é associação que desenvolve um processo de certifi-
cação profissional em higiene ocupacional?

Atividades de aprendizagem
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Nesta unidade você aprendeu que:

 A Higiene ocupacional expressa um conjunto de fatores que visam 
evitar doenças em decorrência de atividade profissional e à preservação 
da saúde no ambiente de trabalho.

 As etapas de análise da Higiene do trabalho são o reconhecimento, 
avaliação e medidas de controle.

 Os agentes objetos de estudo da Higiene Ocupacional são biológico, 
químico e físico.

  A Norma Regulamentadora (NR) 15 apresenta as atividades ou opera-
ções insalubres.

 Existem normas internacionais ligadas à saúde e segurança do trabalho.

 Existem profissionais habilitados para realizar a Higiene Ocupacional 
e órgãos certificadores na matéria.

Fique ligado!

Chegamos ao fim da unidade de conceitos básicos sobre higiene ocu-
pacional, de fundamental importância para a atuação do tecnólogo 
em Segurança do trabalho, o conhecimento sobre o tema deve ser 
aprofundado, em especial, para assegurar a análise efetiva dos agen-
tes ambientais aos quais o trabalhador está exposto no seu ambiente 
ocupacional.

Continue a leitura do livro e aprofunde-se ainda mais no tema!

Para concluir o estudo da unidade
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 1. A NR-15 apresenta as atividades e operações Insalubres e em cada 
um de seus anexos, relaciona as condições que caracterizam um 
ambiente insalubre. Somente a extrapolação de limites de tolerância 
fixados por meia desta norma ou a especificações pré-determinadas 
assegura ao trabalhador a percepção de adicional. Esse adicional 
é uma valor incidente sobre o salário-mínimo da região e varia de 
acordo com o agente ambiental. 

Desse modo, com relação ao adicional, quais são os valores pré-
-determinados pela legislação? Considere as alternativas a seguir e 
marque a correta:

a) O adicional de insalubridade tem percentuais de 10%, 15% 
e 30% para insalubridade de grau mínimo, médio e máximo, 
respectivamente.

b) Os percentuais estabelecidos de insalubridade são 10%, 20% 
e 30% para insalubridade de grau mínimo, médio e máximo, 
respectivamente.

c) Os valores de 10%, 20% e 40% são os utilizados para insalubri-
dade de grau mínimo, médio e máximo, respectivamente.

d) 10%, 30% e 40% são os respetivos valores adicionais para insa-
lubridade de grau mínimo, médio e máximo.

e) O adicional de insalubridade abrande percentuais de 15%, 20% 
e 25% para insalubridade de grau mínimo, médio e máximo, 
respectivamente.

 2. A higiene do trabalho protege o trabalhador dos riscos ambientais, tais 
como: físicos, químico e biológicos. Com relação aos riscos físicos 
temos os seguintes agentes:

a) Temperatura, radiação, iluminação e postura.

b) Temperatura, pressão, calor e postura.

c) Iluminação, ventilação, temperatura e ruído.

d) Microrganismo, bactéria, vírus e solvente.

e) Vibração, radiação, pressão e barulho.

Atividades de aprendizagem da unidade
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 3. O principal objetivo da higiene ocupacional é garantir ambientes 
de trabalho salubres, de modo a realizar a proteção da saúde dos 
trabalhadores e do meio ambiente. Para tanto, são observadas algu-
mas etapas; diante disto, numere a segunda coluna com a primeira 
e assinale a alternativa correta.

I. Reconhecimento.

II. Avaliação.

III. Controle.

( )  Ações desenvolvidas através de medidas de engenharia e priori-
zando a eficiência em proteger o ambiente de trabalho.

( )  Estudo do processo com visitas preliminares e entrevistas com tra-
balhadores. Nesta etapa são realizadas avaliações preliminares.

( )  Esta etapa caracteriza-se  pela estratégia, metodologia, amostra-
gem, análise e interpretação.

a) I — II — III.

b) I — III — II.

c) III — II — I.

d) III — I — II.

e) II — III — I.

 4. Conceitue limites de exposição. Em qual norma regulamentadora 
(NR) eles estão definidos?

 5. A higiene do trabalho protege o trabalhador dos riscos ambientais, 
tais como: físicos, químico e biológicos. Com relação aos riscos quí-
micos, temos os seguintes agentes:

a) Temperatura, radiação, pressões e fumos metálicos.

b) Poeiras, fumos, névoas e temperaturas.

c) Temperatura, ruído, vapores e poeiras.

d) Gases e vapores, aerodispersoides, poeiras e fumos.

e) Radiação, neblina, pressão e barulho.
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Objetivos de aprendizagem: Nesta unidade, você será levado a 
compreender os impactos dos agentes físico, químico e biológico no 
organismo do trabalhador entenderá o motivo que leva a legislação 
a ser tão rigorosa com as organizações.

Regiane Alice Brignoli Moraes

Agentes físicos, 
químicos e biológicos 

Unidade 2

 Seção 1:  Apresentação dos agentes físicos

Nesta seção, você obterá conhecimento sobre os 
agentes físicos definidos na NR-15, e compreenderá 
qual a reação que estes agentes causam no orga-
nismo do trabalhador exposto.

 Seção 2:  Apresentação dos agentes químicos

A seção irá lhe propor conhecimento sobre os agen-
tes químicos, que podem ser encontrados na forma 
liquida, solida ou gasosa, e se manifestar de diversas 
formas no organismo.

 Seção 3:  Apresentação dos agentes biológicos

Esta seção ira conceituar os agentes biológicos, tendo 
como base legislativa a NR-15, Anexo 14, neste 
contexto apresenta a ação do agente nos ambientes 
expostos e no corpo humano.

HIGTRAB.indb   51 6/25/14   6:31 PM



52 H I G I E N E  D O  T R A B A L H O

Introdução ao estudo

Caro aluno,

Nesta unidade, trataremos sobre os agentes físico, químico e biológico, e 
sobre como proteger o trabalhador contra esses agentes é responsabilidade do 
tecnólogo de segurança, da equipe de segurança e dos gestores da empresa, a 
eliminação ou mesmo a minimização dos agentes nocivos é uma das atividades 
prestadas pelo tecnólogo, e para que você venha desenvolver um bom trabalho, 
necessitará do conhecimento técnico e prático. 

Os agentes estão em toda forma de energia, líquida e em vapor, e expostos ao 
trabalhador. Os agentes conseguem modificar características físicas na localização, 
ou seja, o que antes era madeira torna-se agente nocivo químico ao ser serrado, 
por causa da poeira levantada no momento da serragem. Outro exemplo são as 
fábricas de tintas — para fabricar tinta são necessários quatro componentes: resi-
nas, solventes, aditivos e pigmentos. Para alcançar o produto, é preciso misturá-lo 
e, por mais tecnologia que a empresa possua, a mistura é feita de forma manual. 
No momento de desenvolver o produto, ou mesmo ao receber a matéria-prima, 
todo cuidado é preciso com a saúde do trabalhador, os produtos são tóxicos, a 
inalação pode prejudicar o pulmão, o uso EPI é obrigatório porém, nem sempre 
é suficiente; compete à equipe de segurança conscientizar os gestores e adminis-
tradores a tomarem outras medidas preventivas.

Em nossa unidade, abordaremos o assunto conceituando-o, apresentando 
as consequências dos agentes na vida do individuo, como reduzir o impacto 
trazido por eles e quais são as doenças que eles podem desenvolver no orga-
nismo humano.

Boa leitura!

Seção 1 Apresentação dos agentes físicos

A Lei é uma norma jurídica ditada para ser cumprida, a legislação brasileira 
de segurança do trabalho tem como fundamento as normas regulamentadoras, 
criadas para proteger a vida e a segurança do trabalhador dos agentes físicos, 
químicos e biológico; toda orientação contida nelas deve ser cumprida pelas 
empresas. É considerado de risco aquele agente que tem a capacidade de 
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modificar a característica física do ambiente, aos trabalhadores são expostos 
em maior intensidade. Os agentes físicos são identificados nas diversas for-
mas de energia.

1.1 Apresentação dos agentes físicos
O velho ditado “todo o cuidado é pouco”, tem grande valia dentro de uma 

organização, se pensarmos em uma pessoa alérgica a poeira sendo exposta a 
um ambiente todo empoeirado, logo, já sabemos o resultado, ou seja, ela po-
derá vir a morrer caso não seja atendida por uma equipe médica ou retirada do 
ambiente, nesse contexto traremos a NR-9 na qual informa os efeitos causados 
pelos agentes físicos.

O agente físico é considerado o agente mais fácil a ser identificado por ser 
encontrado nas diversas formas de energia, há uma influência mútua entre o 
organismo e a energia.

 Em certas atividades de trabalho, o empregado é exposto a alguns incômo-
dos que podem lhe causar doenças. No intuito de minimizar este problema, o 
Ministério do Trabalho e Emprego dita normas regulamentadoras que trazem 
proteção aos colaboradores exposto a este risco. 

A Norma Regulamentadora (NR-09) (BRASIL, 2013d) descreve como agen-
tes físicos as diversas formas de energia a que os trabalhadores possam estar 
expostos, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extre-
mas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infrassom 
e o ultrassom.

Em caráter geral, três características referem a este agente:

 Necessitam de um meio de transmissão;

 Atuam sobre pessoas que não tem contato com a fonte de risco;

 Normalmente causam lesões crônicas.

A caracterização do agente ocorre quando há dois detalhes muito impor-
tantes: necessita estar no ambiente de trabalho com grandes concentrações e 
intensidades, como também o tempo de exposição do trabalhador, este tempo 
resulta em limite máximo preestabelecido pela NR -09.

1.2 Ruído
Em conceito, ele é considerado um conjunto de vários sons não coordenados 

e em diversas frequências. Esses ruídos geram desconforto.
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Algumas ferramentas de trabalho de determinadas atividades empresariais 
produzem grandes ruídos, barulhos estes que não somente incomodam como 
também pode trazer em curto, médio ou longo prazos sérios prejuízos à saúde. 
Este dano irá depender do tempo de exposição, do grau sonoro e da sensibi-
lidade individual; os problemas de saúde causados por este agente nocivo 
podem vir a manifestar-se imediatamente ou gradualmente. Um ambiente com 
grande nível de ruío dificulta a comunicação e permanecer nele é perturbador. 
O correto procedimento para não trazer danos à saúde do trabalhador que se 
expõe ao risco é diminuir seu tempo de exposição. O ruído age diretamente 
sobre o sistema nervoso, ocasionando: 

 Cansaço nervoso; 

 Perda de memória, irritabilidade; 

 Pressão alta (hipertensão); 

 Alteração do ritmo cardíaco; 

 Dificuldade e manter o ritmo respiratório; 

 Perturbações gastrointestinais; 

 Cansaço na visão afetando a visão noturna; 

 As cores tornam-se iguais não há mais diferença entre elas.

A proteção à audição dos trabalhadores tem base legislativa na NR-15, 
que vem definir o nível de ruído permitido para o trabalhador.

O cuidado com a saúde e vida dos profissionais expostos ao risco não é 
uma preocupação somente do governo federal, temos também a Agência Eu-
ropeia para Segurança e Saúde no Trabalho, sendo ela um órgão responsável 
por informações técnicas, principalmente no fornecimento de conhecimentos 
sobre segurança e saúde no trabalho.

Acesse os links a seguir e descubra mais sobre os riscos físicos do ruído:

<http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/riscos_fisicos.html>.

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas../140perda_auditiva.html>.

Para saber mais

Produtos químicos como solventes e metais podem causar uma perda au-
ditiva independente da presença ou ausência de ruído como demonstrado em 
diversos estudos. 
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Ruído e solventes orgânicos, como o tolueno, são duas das exposições 
nocivas que ocorrem simultaneamente com grande frequência em muitos 
ambientes de trabalho.

Como são medidos os níveis de conjuntos de sons desagradáveis?

Questões para reflexão

1.3 Calor
Outro fator que interfere no desempenho do trabalhador são as altas tem-

peraturas; quando o dia está muito quente, o natural do ser humano é ter baixa 
produtividade, provocada pelo cansaço e pela perda de líquidos em excesso; 
por isso, os médicos recomendam estar sempre bebendo líquidos para repor 
as perdas. O calor está vinculado à temperatura do ambiente, sendo assim, 
entendamos alguns conceitos:

 Temperatura: estado térmico, sendo uma agitação molecular de um corpo, 
característica da energia e da matéria.

 Calor: estado entre sentidos como entendimento conceitual duas tempe-
raturas diferentes que ao se encontrarem transferem energias diferentes.

 Sensação térmica: caracterizada pela percepção de temperatura, é a 
junção de elementos: ambiente, corpo, velocidade do vento, ar.

As temperaturas, sejam altas ou baixas, interferem em ações e os acidentes 
de trabalho aumentam; quando estão muito altas há exaustão, desidratação, 
câimbras e quedas de pressão, quando estão muito baixas há perda de termi-
nações nervosas.

Regulação térmica do corpo humano, ou melhor, a temperatura do corpo 
ideal é de 36,5 graus, esta é medida pela equação M +- C +- H +- R - E = zero

M = calor gerado pelo metabolismo 
C = calor trocado por condução
H = calor trocado por convecção
R = calor trocado por radiação
E = calor perdido por evaporação

Fonte: Temperatura... (2014).
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Para você conhecer sobre a avaliação de calor, acesse: <http://portal.mte.gov.br/legislacao/
normas-regulamentadoras-1.htm>.

Para saber mais

1.4 Radiações ionizantes
As radiações são classificadas em dois tipos: ionizantes e não ionizan-

tes, sendo que uma ou outra oferecem sérios riscos à saúde do trabalhador 
exposto.

Elas são assim chamadas de ionizantes, porque produzem partículas ele-
tricamente carregadas, essas radiações são compostas por elementos dos raios 
alfa (a), beta (b) e gama (g), elementos radioativos também são encontrados 
nos equipamentos de raios X. 

Elementos Ionizantes são radiações que possam separar elétrons de átomos 
e moléculas. 

Se voltarmos o nosso olhar ao ponto de vista biológico, encontramos ra-
diações ionizantes na água. A concentração de radiação de energia ioniza a 
água, e aquela água é considerada uma radiação ionizante. 

 A legislação se ateve as características da radiação ionizante sob o enfoque 
Periculosidade e Insalubridade, por se tratar de uma radiação emitida através de 
energia propagada por ondas eletromagnéticas, que se não monitoradas pode 
causar diversas alterações ou deflagrar graves problemas na saúde do homem 
e também em outros seres vivos, por sua característica capaz de retirar elétrons 
das moléculas dos corpos com os quais interage.

A Portaria n. 3.393/87 (BRASIL, 1987), após uma série de considerações 
resolveu adotar como atividade de risco o “quadro de atividades e opera-
ções perigosas” aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, e 
acrescentar o referido quadro como anexo à NR-16 (BRASIL, 2014d) — Ati-
vidades e Operações Perigosas. Deste fato, repercutiu subsequentemente 
uma portaria do MTB, criando e introduzido no mundo do trabalho mais 
um adicional de periculosidade, entrando em vigor e sendo mais um anexo 
da NR-16 que está constituído de por duas relações: uma de atividades 
consideradas perigosas; e outra de áreas de risco.
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Portanto, o direito à percepção do adicional é decorrente do exercício de 
determinadas atividades quando executadas em áreas de risco especificadas; 
a legislação pré define as atividades e áreas que estão sob a condição determi-
nante, embora possa haver situações específicas que deverão ser identificadas 
por profissional capacitado.

1.5 Vibrações
A vibração, apesar de pouco vista em ambientes comuns, também é um 

agente físico presente em várias atividades laborativas, tais como mineração, 
floresta, indústrias químicas, automotivas e outras que submetem seus emprega-
dos a funções nas quais cotidianamente tentem a vibrar em alguma localidade 
do corpo (mãos e braços) ou no corpo inteiro. Normalmente, essas ocorrem 
devido ao uso de ferramentas, citemos algumas: motosserras, furadeiras, serras, 
politrizes, britadeiras e martelos pneumáticos. 

Para que ocorra uma vibração no corpo inteiro, o trabalhador tem que estar 
trabalhando em plataformas industriais ou com veículos pesados, tratores etc.

Segundo estimativas de Donald Wasserman, há mais de 2 milhões de trabalhadores expostos 
aos riscos das vibrações de mãos e braços. Leia o artigo “Exposição ocupacional às vibrações”, 
de Antonio Carlos Vendrame: <http://www.vendrame.com.br/downloads/exposicao_
ocupacional_as_vibracoes.pdf>. 

Para saber mais

Este dado foi retirado de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Em 
geral, este número é bem maior e o uso de ferramentas manuais é o principal 
motivo desta exposição.

Um dado bastante antigo, porém de grande interesse, é que em 1918 foram 
elaborados os primeiros estudos sobre vibração em uma pedreira Indiana, e após 
seis décadas, o National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
repetiu o estudo no mesmo local em Indiana e encontrou os mesmos resultados. 

Embora se ouça muito pouco sobre esse tipo de acidente de trabalho, ele 
ocorre com bastante frequência. Expor mãos, braços e até o corpo inteiro em 
constantes vibrações pode causar perda de equilíbrio, falta de concentração, 
enjoo, gastrite e outros, que serão abordados em nossa próxima seção.
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1.6 Frio 
Nestas atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigorí-

ficas, ou em locais com condições similares, nas quais os trabalhadores estão 
expostos ao frio, a exposição exige que o trabalhador esteja com proteção 
adequada. Essas atividades são consideradas insalubres, com base no laudo 
de inspeção realizada no local de trabalho (NR-15 — Atividades Insalubres — 
Anexo 9).

1.7 Umidade 
Tratando-se de atividades ou operações executadas em locais alagados ou 

encharcados, a unidade se caracteriza como agentes nocivos, causando danos 
à saúde dos trabalhadores. A base para definir como local insalubre se dá por 
meio de decorrência de laudo de inspeção realizada no ambiente de trabalho. A 
NR-15, que trata de Atividades Insalubres, em seu Anexo 9, apresenta essa base.

Vejam um pouco mais sobre vibrações padronizadas pela Organização Internacional a ISO no 
link: <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_120423-150409-994.pdf>.

Para saber mais

Como é avaliado o procedimento de abordagem do ambiente do local 
de trabalho no qual tem como agente nocivo vibrações expostas ao 
trabalhador?

Questões para reflexão

1.8 Formas de dispersão no ambiente
Cuidados com os agentes nocivos no ambiente do trabalho não são neces-

sariamente uma preocupação das empresas, há uma serie de legislações nas 
quais são impostas as organizações, cuidados com a saúde do trabalhador. 
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Você pode imaginar o quanto nosso governo preocupa-se com o bem-
-estar dos cidadãos; concordamos que esta imposição aplicada às entidades 
por força de lei ajuda a diminuir os impactos e da ao trabalhador consciente 
certa segurança, a divergência está em pensar que nosso governo iria impor às 
empresas certas ações somente para proteger os profissionais que se expõem 
a estas atividades. Na verdade, a previdência vem tendo muitos casos de 
acidentes de trabalho, situações graves e, por muitas vezes, o resultado era e 
ainda é aposentadoria por invalidez, para diminuir o fluxo na previdência e ao 
mesmo tempo manter o trabalhador em atividade, criaram leis nas quais dão 
mais segurança ao exercer estas atividades. Hoje, quando uma empresa não 
cumpre com as imposições da legislação, ela é penalizada em dois aspectos; 
o primeiro resulta em ações trabalhistas, e movida pelo próprio trabalhador, o 
segundo é uma ação previdenciária onde a empresa presta contas à previdência 
sobre o acidente sofrido por ele, e caso o resultado seja por culpa maior da 
entidade devido ao não cumprimento legislativo, o órgão fiscalizador (previ-
dência social) cobra dessa organização todo custo obtido com seu empregado 
e aplica o auto de infração.

Ter conhecimento de como prevenir/evitar situações que resultam em ações 
trabalhistas ou previdenciárias assegura a empresa de manter seus objetivos 
em contínuo alcance.

1.8.1 Ruídos

É de responsabilidade da empresa diminuir e prevenir para que os danos 
por este agente não venham a ocasionar tais consequências; medidas devem 
ser tomadas, vejamos algum exemplos:

Atividades industriais ou pequenas empresas que utilizam máquinas/equipa-
mentos de grandes ruídos são obrigadas a adotar medidas de prevenção coletiva 
e individual, como medida coletiva adotada, podemos citar: isolamento ao 
ruído, a empresa cria uma capa protetora envolta do equipamento e implanta 
um enclausuramento, ou seja, uma barreira antirruído.

Para assegurar mais proteção, obrigam seus colaboradores ao uso do equi-
pamento individual, como os auriculares; mesmo com essas medidas, e a orga-
nização precisa realizar acompanhamento médico periódico nos empregados, 
no intuito de proteger e encaminhá-los a tratamento se for necessário. Apesar de 
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todas as medidas que muitas empresas adotam para proteção, é comum encon-
trarmos trabalhadores não conscientes do uso correto do EPI, apenas entregar 
os equipamentos; não irá garantir que muitos colaboradores compreenderão o 
motivo do uso, e não sabendo utilizá-lo, não farão uso do mesmo. É necessário 
uma medida educacional e realizar controle do uso.

Para conseguir uma maior exatidão dos dados quanto ao ruído no ambiente 
de trabalho, é usado o decibelímetro nas condições previamente estabelecidas 
pela Fundacentro, que se apresenta da seguinte forma: aparelho previamente 
calibrado, operando em circuito de compensação “A”, e circuito de resposta 
lenta “SLOW”, com leitura próxima ao ouvido do empregado, considerando 
períodos de exposição a ruídos contínuos, de diferentes níveis.

As formas de conseguir o controle do ruído estão divididas em três partes:

 Na fonte, lubrificando peças, trocando partes metálicas por plásticas, 
instalando amortecedores ou trocando o equipamento se for o caso.

 No meio, isolando a fonte evitando a propagação do som ou isolando o 
receptor com barreiras acústicas ou absorvedoras.

 No homem, não sendo possível a adoção das medidas anteriores, poderá 
ser feita a redução do tempo de exposição ou utilização de EPI.

A sequência de como estão descritas as formas de controle de ruído des-
crevem a sequência correta para a eliminação da insalubridade, mas, como 
já comentamos, algumas empresas partem diretamente para o uso de EPI’s, 
contrariando o que diz a Norma Regulamentadora 06:

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuita-
mente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de con-
servação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: 
a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam 
completa proteção contra os riscos de acidentes do tra-
balho ou de doenças profissionais e do trabalho; 
b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem 
sendo implantadas; e, 
c) para atender a situações de emergência (BRASIL, 
2014a).

Optando o empregador pelo uso de EPIs, o mesmo deve observar todas 
as regras que o equipamento exige, para que não ocorram problemas futuros.
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Como dito, a avaliação de ruído no ambiente de trabalho é feita por apare-
lhos denominados decibelímetros ou dosímetros, que são medidores de nível 
de pressão sonora e que captam o som através de microfones.

Depois de obtidos os valores de decibéis do ambiente de trabalho, se a 
empresa optar pelo uso de EPI’s, ela terá que consultar o Certificado de Apro-
vação (CA) do EPI e verificar se o nível de atenuação do equipamento controla 
a exposição humana.

Como exemplo, podemos descrever um ambiente de trabalho com 89 dB(A), 
onde funcionários utilizam um protetor auricular de inserção CA 11.512, com 
nível de atenuação de 16 NRRsf. Teríamos, então, com o uso efetivo, fiscaliza-
ção e troca, um valor final de 73 dB(A), eliminando o risco da insalubridade.

Concomitante, podemos também considerar a vibração, que é um movi-
mento oscilatório de um corpo devido a forças desequilibradas, e só é conside-
rado um problema de ordem a trazer algum risco ao trabalhador quando houver 
efetivo contato físico entre o indivíduo e a fonte; quando assim acontece, alguns 
sintomas são muitas vezes ignorados, pois são apresentados logo após a expo-
sição, mas não são duradouros, como formigamento ou adormecimentos leves.

As atividades ou operações que exponham o trabalhador, sem a devida pro-
teção localizada ou de corpo inteiro caracterizam-se por atividade insalubre. 
As fontes podem ser: furadeiras elétricas, motosserras, furadeiras pneumáticas.

Os efeitos dessa vibração no organismo aparecem de muitas formas, como 
o desenvolvimento de síndromes dolorosas de origem vertebral, distúrbios 
gastrointestinais e efeitos cardiopulmonares.

Para pesquisar sobre EPIs, acesse:

<http://www3.mte.gov.br/sistemas/caepi/PesquisarCAInternet.asp>.

Questões para reflexão

Você sabe qual o limite de tempo para a exposição a 115 dB(A)?

Questões para reflexão
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1.8.2 Calor

A prevenção contra exposição excessiva ao calor começa no Anexo n. 3 da 
NR-15 da Portaria n. 3.214/78. 

Para minimizar o excesso de calor, são necessárias vestimentas adequadas, 
reposições de líquidos por sais perdidos pelo suor e refrescar sempre com água 
fria. Tomando estes cuidados, o trabalhador está imune a este agente? Total-
mente, não há mais precauções a serem tomadas na qual irão dar conforme 
ao trabalho do empregado, tais como:

Uma ferramenta que ajuda como um bom mecanismos de controle são os 
exaustores. Através da instalação desses aparelhos, os locais ficam ventilados e 
os exaustores promovem o resfriamento do local, reduzindo  as fontes de calor. 

Ingestão de água também é uma boa prática para minimizar o calor exces-
sivo, os trabalhadores precisam estar orientados quanto às reações que podem 
ocorrer em seu organismo devido a atividade exposta ao calor. 

É preciso conscientizar os gestores de que os trabalhadores, nesta exposi-
ção, precisam ter períodos de descanso alternados e os descansos, neste caso, 
devem ser mais prolongados, disponibilizando aos colaboradores ambiente 
para descanso bem ventilados. Ressaltamos que estes trabalhadores carecem 
de uma atenção maior, por isso, os supervisores precisam estar alertas quando 
virem algum empregado tendo alguma indisposição devida ao calor. 

É comum vermos empresas impondo aos seus colaboradores que os mesmos 
assumam sua função assim que são contratados. Quando o colaborador não 
tem o hábito de expor seu corpo a ambientes muito quentes, qualquer contato 
inicial causará mal-estar a este trabalhador, então é preciso criar uma adaptação 
de ambiente no período de cinco dias no mínimo. 

Orientações para estes trabalhadores devem ser constantes, os funcionários 
precisam ingerir sempre líquidos para não haver de desidratação, ela causa ao 
trabalhador esgotamento, desmaio, câimbras e insolação, além de hidratar. O 
controle de peso também é um item importante para levar em consideração, 
perda de peso detecta falta de hidratação.

Ressaltamos a importância das orientações, em ambientes de risco devem 
conter avisos, como locais onde só é permitida a entrada de pessoas autorizadas.

As câmaras frigoríficas devem sempre estar em temperaturas abaixo de 18 graus, 
e a segurança para os trabalhadores que trabalham neste ambiente é colocar um 
dispositivo que permita a abertura a partir do interior, verificar se há acumulação 
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de gelo no ambiente, evitando umidade no chão e fornecer aos trabalhados equi-
pamento de proteção individual; roupa, luvas e calçados antiderrapantes.

Nesse caso, o superior precisa estar atento e, caso necessário, o tempo de 
trabalho deve ser reduzido.

As formas de neutralização do calor são parecidas com as do ruído, ou seja:

 na fonte, com isolamento do emissor;

 no ambiente, com a instalação de ventilação;

 no trabalhador, com a realização de revezamento das atividades.

1.8.3 Radiação ionizante 

Reforçamos o conceito de radiação: elas são formas de energia que têm a 
função de transmitir ondas eletromagnéticas. 

O empregado que se expor a ambiente com as ondas eletromagnéticas 
sofre diversas lesões.

Há algumas medidas para minimizar a radiação, ela pode acontecer de 
forma coletiva e individual. Vejamos:

1.8.4 Medidas coletivas

 Realizar isolamento no local da fonte de radiação, criar paredes e pisos 
nos quais não transmitem radiações revestindo-as em chumbos; 

 Este é um ambiente no qual deverá ser permitido acesso somente dos 
empregados que estiverem usando devidamente os equipamentos de 
proteção individual; 

 A área com exposição a radiação deve ser delimitada;

 Colocação de avisos como: proibido comer, beber e fumar neste local;

 O símbolo “radioatividade” deve ser colocado na entrada do local.

1.8.5 Medidas individuais

 As mãos devem ser lavadas antes e após o manuseio de materiais 
radioativos;

 Para laboratórios são de uso característico os equipamentos de proteção 
individual tais como: luva, máscara, avental, óculos entre outros;

 Usar roupa de proteção durante o trabalho; 
 Não é permitido o uso de objetos tais como: anéis, pulseiras, relógios e 
cordões longos no ambiente;
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 Realizar exames periódicos nos empregados exposto a este agente.

1.8.6 Medida administrativa

 Uso de medição é realizado pelo Dosímetro de radiação.

A Exposição é media por radiação gama ou X quantidade de ionização no 
ar, encontrada esta em dosagem de energia absolvida devida a exposição do 
trabalhador.

Tabela 2.1 Valores dos fatores de ponderação para alguns órgãos do corpo

Órgão ou tecido (i) Risco relativo (Wi)

Gônodas 0.25

Seios 0.15

Medula vermelha dos ossos 0.12

Pulmão 0.12

Glândula tiroide 0.03

Esqueleto (sem medula dos ossos) 0.03

Outros órgãos 0.06/orgão

Corpo inteiro 1.00

Fonte: Adaptada de IPEN (2002).

A tabela anterior se refere a um corpo humano no qual se realizou a me-
dição da dosagem de radiação recebida, onde temos (i) como o local onde foi 
encontrada radiação e (Wi) como risco relativo ao agente nocivo daquele órgão.

Para Zagatto et al. (1998), 

A exposição à radiação é convenientemente dividida 
em externa e interna, em função máxima da exposição. 
Para exposição externa do corpo todo, as seguintes doses 
permissíveis:

DisponÍvl em: <http://apostilas.cena.usp.br/Zagatto/FAN2-Dosimetria.doc.> 
Acessado em: 25 de março de 2014
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Tabela 2.2 Exposição máxima permissíveis em função do tempo

Quantidade Nova Unidade Tempo exposição máxima no corpo todo

3 rem 30 mSv 13 semanas consecutivas

5 rem 50 mSv 12 meses

60 rem 600 mSv 30 anos

1 Siever, Sv = 100 rem (Technical Report, IAEA - 1976)

Fonte: Ribeiro et al. (1998).

Nesta tabela, procuramos demonstrar o tempo máximo permitido de expo-
sição, há uma distância entre o trabalhador e a radiação; 

 Classificamos uma população em três categorias:

 Trabalhadores ligados diretamente aos materiais radioativos;

 Trabalhadores que trabalham nas instituições que manipulam materiais 
radioativos estes não estão ligados diretamente aos materiais;

 E as demais pessoas.

1.8.7 Radiações não ionizantes

As radiações não ionizantes são assim classificadas:

Radiação infravermelha: encontrada nas indústrias metalúrgicas comum 
em fornos materiais aquecidos, e trabalhos no qual expõe o trabalhador ao sol. 

Medidas preventivas contra radiações ionizantes: avental de raspa, perneira, 
mangote, Luva de raspa, camisa de manga longa, máscara, protetor auricular, 
respirador PFF2, botas com solado isolante.

Radiação ultravioleta: normalmente encontramos em trabalhos expostos 
á intensas radiações solares em indústrias são encontradas em operações de 
solda elétrica, e em peças para lâmpadas especiais.

1.8.7.1 Medidas preventivas

Uso correto de óculos para proteção visual e mascará para soldagem no 
caso de utilizar solda elétrica. 

A Radiação Laser — encontrado levantamentos topográficos (posição relativa 
de pontos na superfície terrestre), construções de pontes e etc. 
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1.8.8 Vibração de mãos e braços

No quesito vibração, nem sempre é possível controlá-la ou mesmo eliminá-
-la, e uma tentativa de diminuir o impacto é isolar a fonte de vibrações ou 
utilizar equipamentos com regulagem antivibração.

Quais atividades o colaborador fica exposto ao agente de radiação? 

A empresa consegue eliminar as consequências da exposição de uma 
radiação no organismo do trabalhador? 

Questões para reflexão

Vamos ler um artigo que trata sobre radiação, neste link:

<http://www2.uol.com.br/sciam/artigos/como_a_radiacao_pode_ameacar_a_saude_.html>.

Para saber mais

1.8.9  Doenças relacionadas e contração dos agentes físicos pelo 
organismo

Durante toda a unidade, enfatizamos as consequências trazidas pelos agen-
tes físicos, e agora especificaremos quais doenças são causadas conforme a 
exposição ao agente. Há também a preocupação em comentar sobre o diag-
nóstico e como é realizado o tratamento.

1.8.10  Doenças pulmonares ocupacionais

Partículas inaladas pelo trabalhador como: névoas, vapores ou gases nocivos 
no ambiente de trabalho causam doenças pulmonares. 

Essas substâncias trazem grandes danos à saúde, conforme o local atingido, 
deposita substâncias dentro do trato respiratório definido qual tipo de doença 
pulmonar este trabalhador irá acometer. Ressaltamos a particularidade no que 
se refere ao tamanho e ao tipo das partículas a serem inaladas. A gravidade na 
inalação está nas partículas menores; quanto menor for, mais facilidade ela 
tem de invadir o pulmão, partículas maiores são retidas nas próprias narinas 
ou nas vias aéreas superiores.
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As doenças pulmonares de origem ocupacional são causa-
das pela inalação de partículas, névoas, vapores ou gases 
nocivos no ambiente de trabalho. O local exato das vias 
aéreas ou dos pulmões onde a substância inalada irá se 
depositar e o tipo de doença pulmonar que irá ocorrer de-
penderão do tamanho e do tipo das partículas inaladas. As 
partículas maiores podem ficar retidas nas narinas ou nas 
grandes vias aéreas, mas as menores atingem os pulmões 
(PRINCIPAIS..., 2013).

Essa substância também agrava a corrente sanguínea, conforme o tama-
nho das partículas e a dificuldade do organismo dissolvê-la, vão de encontro 
à corrente sanguínea do indivíduo. É possível perceber, quando inalamos 
substância não aceita pelo organismo, que normalmente começamos a 
espirrar ou tossir, isso é uma resposta do organismo a este agente. O orga-
nismo também responde produzindo muco. Quando ocorre a entrada destas 
partículas por vias respiratórias, o organismo as rejeita, eliminando-as mais 
facilmente pela tosse. 

1.8.11  Pneumoconiose

A pneumoconiose é uma doença silenciosa em diversas situações; ela é de-
senvolvida sem mesmo que o indivíduo perceba, trata-se de inalações, como 
estanho, bário e óxido de ferro, as reações pulmonares não são imediatas e 
não causam diminuição das funções do pulmão. A empresa que expuser o 
trabalhador a este agente precisa estar atento à doença que pode desencadear 
outra doença pulmonar, por isso o acompanhamento em exames do pulmão 
deste trabalhador deve ser periódico e levado muito a sério, e caso apareça 
algum sintoma, o mesmo tem de ser encaminhado para tratamento com es-
pecialista, para que sua respiração não seja prejudicada.

Ocasionalmente, outras substâncias produzem alterações 
que são detectadas na radiografia torácica: a siderose (re-
sultante da inalação de óxido de ferro), a baritose (da ina-
lação do bário) e a estanose (da inalação de partículas de 
estanho). Embora sejam evidentes nas radiografias torácicas, 
essas partículas de poeira não causam reações pulmonares 
importantes e, por essa razão, os indivíduos expostos a essas 
substâncias não apresentam sintomas nem comprometi-
mento funcional (PRINCIPAIS..., 2013).
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Para entender melhor as pneumoconioses, desencadeadas por partículas 
fibrogências que podem causar fibrose localizada ou difusa do aparelho pul-
monar, e não fibrogênicas, como na exposição ao ferro e estanho, que não 
apresentam sintomas, elas “São classificadas em: fibrogênicas (exposição à 
sílica, exposição ao asbesto, exposição ao carvão, exposição à poeira mista) 
e não fibrogênicas (exposição ao ferro, exposição ao estanho, exposição ao 
bário, exposição à rocha fosfática)” (BAGATIN, 2001).

1.8.12  Asbestose

1.8.12.1  Principais ocupações associadas ao risco de asbestose

Área de mineração (na extração e beneficiamento), fricção (embreagem, 
lonas e pastilhas de freio, tecelagem de asbesto (mangueiras, tecidos).

1.8.12.2  Sintomas da asbestose

Como nas demais pneumoconioses, a asbestose é assintomática na sua 
fase inicial. Dependendo da atividade exercida, principalmente naquelas 
onde há um esforço excessivo, o trabalhador pode apresentar dispnéia pro-
gressiva. Se o trabalhador for fumante, alguns sintomas como tosse e chiado 
no peito podem passar despercebidos. Se houver uma evolução da doença, 
o trabalhador pode apresentar descompensações cardíacas seguidas de ba-
queteamento digital, ou seja, um aumento das falanges digitais dos dedos e 
unhas das mãos.

Assim como a silicose e as demais pneumoconioses, a as-
bestose em sua fase inicial é praticamente assintomática. 
Com o progredir da fibrose, a dispneia progressiva aos 
grandes, médios e pequenos esforços pode se manifes-
tar. A tosse pouco produtiva e o chiado são sintomas de 
menor ocorrência e muitas vezes associados ao consumo 
tabágico. Com o progredir da doença, sintomas de des-
compensações cardíaca poderão ser evidenciados. Baque-
teamento digital e estertores crepitantes nas bases, fixos e 
bilaterais, são, eventualmente, detectados no exame físico 
(BAGATIN, 2001).
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1.8.13  Bissinose

A bissinose, pode acontecer devido à exposição dos trabalhadores à poeira 
de algodão, fibras de linho e também do cânhamo, que é uma fibra resistente 
retirada da planta Cannabis sativa.

Este tipo de exposição pode desencadear no trabalhador pneumonites 
tóxicas, também conhecidas como febre do moinho, inflamação das vias 
aéreas, bronquite crônica e asma ocupacional.

A doença é caracterizada como uma doença com efeitos pulmonares 
agudos e crônicos causados pela inalação dessas fibras vegetais. Lembrando 
que, na legislação brasileira, na Norma Regulamentadora n. 15, não há limite 
de tolerância para poeiras vegetais.

1.8.14  Asma ocupacional

[A asma ocupacional] é uma doença do pulmão, caracte-
rizada por crises de falta de ar (dispneia), sibilos e tosse, 
causada por diferentes agentes existentes nos locais de 
trabalho. Ocorre uma obstrução reversível das vias aéreas 
causada pela exposição a inalantes gasosos ou articulados. 
Os sintomas, em geral, decorrem de estreitamento exces-
sivo das vias aéreas produzido por espasmos da sua própria 
musculatura (DOENÇAS..., 2013).

1.8.15   Manifestações respiratórias decorrentes da exposição à 
poeira de grãos de cereais

A poeira de grãos pode afetar o aparelho respiratório do trabalhador por-
que é formada por partes orgânicas e inorgânicas. Na parte orgânica, obser-
vamos a presença de partes de insetos, pelos e dejeções de roedores (ratos), 
penas de aves, pedaços de grãos, fungos e bactérias e na parte inorgânica 
podemos verificar a presença de minerais (sílica), metais pesados, resíduos 
de herbicidas, fungicidas. 

Alguns grãos armazenados, como o arroz em casca, des-
prendem uma poeira que pode causar lesão aos olhos ou 
dificuldades respiratórias. 
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A soja, por ser uma planta de porte baixo, ao ser colhida 
com colheitadeira, leva consigo muita terra. Assim, ao ser 
armazenada, ao movimentar-se, desprende essa poeira,que 
pode provocar uma doença ocupacional chamada silicose 
ou o empedramento dos pulmões (RISCOS..., 2013, grifo 
nosso).

Essa poeira é uma mistura na qual se encontram fragmentos dos próprios 
grãos, resíduos vegetais, partículas de sílica, alumínio e manganês, todos 
provenientes do solo. São encontrados também nesta poeira fungos, bacté-
rias, pelos, penas, fezes, e fragmentos de roedores, insetos, aves, resíduos de 
agrotóxicos, adubos, venenos para formigas e outros.

Dessa forma, para uma adequada abordagem clínica para detecção de 
eventual doença pulmonar relacionada com esse tipo de exposição, é fun-
damental a análise da composição dessa poeira.

Trabalhadores expostos a esta condição podem apresentar asma ocupa-
cional, pneumotite, obstrução das vias aéreas, irritação nos olhos, febres, 
tosses, espirros, prurido cutâneo, entre outras manifestações.

1.8.16  Beriliose

Num breve histórico, observamos que, antigamente, o berílio era extraído 
de minas para ser usado em indústrias químicas e na produção de lâmpadas 
fluorescentes. Nos dias de hoje, essa substância é especialmente utilizada 
na indústria aeroespacial. Além dos operários destas fábricas, indivíduos que 
moram em suas redondezas também podem desenvolver beriliose.

Uma particularidade dessa doença ocupacional é que ela se desenvolve 
apenas nos indivíduos sensíveis ao berílio. A afecção pode surgir naqueles que 
passaram por exposição relativamente curta ao berílio, com sintomatologia 
que pode demorar de 10 a 20 anos para aparecer.

Ela pode ser aguda ou crônica. A primeira pode surgir de maneira repen-
tina com acesso de tosse, dispneia e perda de peso, podendo também atin-
gir os olhos e a pele. Na forma crônica da doença o trabalhador apresenta 
insufi ciência cardíaca e consequente morte, devido ao grande esforço para 
respiração.
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1.8.17  Soldagem — Fumos metálicos e gases de solda

No processo de soldagem, podemos observar que o trabalhador fica ex-
posto ao agente físico (radiação ionizante) e químico (gases e fumos de solda).

[...] a Sociedade Americana de Solda (AWS), FactSheet #25 
de Janeiro 2002,:a exposição a concentrações excessivas de 
fumos de solda contendo zinco, magnésio, cobre e cádmio 
pode causar febre dos fumos metálicos. Os sintomas geral-
mente ocorrem dentro de 4 horas de exposição e incluem 
calafrios, febre, sede, dor muscular, dores no peito, tosse, 
fadiga, náusea e gosto metálico na boca. Estes sintomas, 
que são parecidos com os sintomas de um resfriado, po-
dem durar de 6 a 24 horas e a recuperação completa, sem 
intervenção médica, ocorre entre 24 e 48 horas.
A exposição aos fumos de solda pode acometer o traba-
lhador de sintomas relacionados ao trato respiratório como 
tosse, bronquite, edema pulmonar e pneumonia. Pode afetar 
também os olhos. “Fumos de solda também são irritantes 
aos olhos, nariz, peito e trato respiratório, causando tosse, 
respiração curta, bronquite, líquido nos pulmões (edema 
pulmonar) e aumentam o risco de pneumonia” (3M, 2006).

Quanto às exposições a longo prazo, estudos indicam que os trabalhadores 
podem ter o risco de câncer de pulmão.

[...] bronquites, asma, pneumonia, enfisema e siderose 
(causada pela presença de partículas de óxido de ferro nos 
pulmões). Além disso, existem evidências que associam 
fumos metálicos a doenças do coração, da pele, úlceras, 
danos aos rins, perda auditiva e problemas reprodutivos 
(3M, 2006).

1.8.18  Saturnismo (chumbo)

Com relação ao chumbo, podemos, por dados históricos, afirmar que é 
um dos metais que mais podem ser encontrados na terra. Na área de saúde 
ocupacional, podemos observar que as fontes de contaminação estão nas 
indústrias de fundição e refino, fábricas de baterias, mineração.

Saturnismo é a doença relacionada à exposição ao chumbo inorgânico, 
ou seja, do tipo metal sólido, provocando a intoxicação do trabalhador a 
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longo prazo. O trabalhador acumula o chumbo em seu corpo e é envenenado 
lentamente.

Os sinais de intoxicação pelo chumbo são:

 Fadiga — dor de cabeça;

 Incomodo de estômago — insônia;

 Irritação ou nervosismo — sabor metálico;

 Falta de apetite — problema reprodutivo.

Sinais e sintomas mais tardios:

 Dores de estômago — problemas de memória;

 Prisão de ventre — dores de músculos e juntas;

 Náusea — pulsos e tornozelos fracos.

A doença causada pelo chumbo é chamada de SATURNISMO.
A exposição ocupacional ao chumbo inorgânico provoca, 
em sua grande maioria, intoxicação a longo prazo, podendo 
ser de variada intensidade. A contaminação do organismo 
pelo chumbo depende das propriedades físico-quimicas 
do composto, da concentração no ambiente, do tempo de 
exposição, das condições de trabalho (ventilação, umidade, 
esforço físico, presença de vapores etc.) físicas, hábitos etc.) 
(BRASIL, 2001).

Podemos destacar algumas atividades em que o trabalhador estará exposto 
ao chumbo, sendo as principais a fabricação e reforma de baterias, fabricação 
de tintas, pintura com tintas contendo pigmentos de chumbo, trabalhos com 
solda, indústria de vidros e cristais, fabricação de armas (material bélico), 
envernizamento de cerâmica.

As principais atividades profissionais em que ocorre ex-
posição ao chumbo são: fabricação e reforma de baterias; 
indústria de plásticos; fabricação de tintas; pintura a pistola/
pulverização com tintas à base de pigmentos de chumbo; 
fundição de chumbo, latão, cobre e bronze; reforma de 
radiadores; manipulação de sucatas; demolição de pontes e 
navios; trabalhos com solda; manufatura de vidros e cristais; 
lixamento de tintas antigas; envernizamento de cerâmica, 
fabricação de material bélico à base de chumbo; usinagem 
de peças de chumbo; manufatura de cabos de chumbo; 
trabalho em joalheria, dentre outros (BRASIL, 2001).
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Muitos são os danos causados pelo chumbo, atingindo o sistema san-
guíneo, digestivo, renal, sistema nervoso central e até o sistema nervoso 
periférico em menor extensão. Vários casos de dermatites e úlceras na pele 
foram constatados.

1.8.19  PAIR — Perda Auditiva Induzida por Ruído

Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair) é uma doença provocado por 
exposição prolongada ao ruído. Caracteriza como uma perda auditiva rela-
cionada ao neurossensorial, na maioria das vezes bilateral, e trata-se de um 
problema de saúde irreversível e progressivo (CID 10 — H 83.3). 

A exposição ao ruído no ambiente de trabalho caracteriza uma doença 
ocupacional, sendo elas:

 Perda auditiva ocupacional;

 Surdez profissional;

 Disacusia ocupacional; 

 Perda auditiva induzida por níveis elevados de pressão sonora.

PAIR causa dano às células do órgão de CORTI; este é um problema 
de saúde grave e irreversível atingindo as duas audições do indivíduo; se a 
pessoa vier a não mais se expor a este agente a doença não irá progredir, 
ressaltamos que a mesma deverá cessar sua exposição aos ruídos de nível 
elevado.

O ruído é um agente físico, conforme classificação dos agentes ambientais, 
estando presente em praticamente todos os ramos de atividade. O surgimento 
da doença está relacionado com o tempo de exposição ao agente agressor, 
às características físicas do ruído e à susceptibilidade individual.

O surgimento de PAIR pode ser potencializado por expo-
sição concomitante a produtos químicos, principalmente 
os solventes orgânicos, a vibração, por uso de medicação 
ototóxica. Se o trabalhador for portador de diabetes, poderá 
ter elevada sua susceptibilidade ao ruído. O diagnóstico da 
PAIR só pode ser estabelecido através de um conjunto de 
procedimentos: anamnese clínica e ocupacional, exame 
físico, avaliação audiológica e, se necessário, outros testes 
complementares (BRASIL, 2001).
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O trabalhador não pode ficar exposto ao ruído, tampouco aos produtos 
químicos, todos precisam da proteção, quer seja de caráter individual ou 
coletiva, pois, além de perda auditiva, acarreta alterações importantes na 
qualidade de vida do indivíduo, e dependendo o nível de ruído, o mesmo 
provocará ansiedade, irritabilidade, aumento da pressão arterial, isolamento 
e perda da autoimagem. 

Na organização, a comunicação com este trabalhador fica comprometida 
— todo aquele que não ouve não fala; aqui, destacamos o impacto profissio-
nal, e também vale ressaltar que tal acidente comprometerá o relacionamento 
com a família e o social.

Vejam quantas consequências estes agentes trazem a vida de um indiví-
duo que se expuser a ele sem os devidos cuidados, as empresas precisam 
reunir esforços afim de evitar a instalação da PAIR, o que poucos sabem é 
que infelizmente este número é cada vez maior de trabalhadores afetados 
por este agente.

Em uma indústria metalúrgica, qual é o agente físico encontrado? 

Qual EPI e coletivo deve ser implantado para reduzir o prejuízo cau-
sado por ele na saúde do trabalhador?

Questões para reflexão

O assunto sobre tipos de doenças ocupacionais desenvolvidas devido à exposição ao agente 
físico não terminou a muito a ser pesquisa, para que este conhecimento ser ampliado convida-o 
a acessar o link:

<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812DF396CA012E0017BB3208E8/NR-15%20
(atualizada_2011).pdf>.

Para saber mais
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Fonte: NEGOVURA/Shuterstock (2014).

Fonte: Magnifiko/Shutterstock (2014).

Fonte: vectorlib.com/Shutterstock (2014).

Fonte:: Kathathep/Shutterstock (2014).

Atente-se às figuras e responda às questões a seguir:

 1. Qual o significado dos itens apresentados nas placas?

 2. Juridicamente, a insalubridade somente é reconhecida quando a 
atividade ou operação passa a ser incluída na relação baixada no 
Ministério do Trabalho, em caso de atividades insalubres a qual 
agente Físico o empregado está exposto? Qual doença ele pode vir 
a desenvolver?

 3. A manipulação de compostos químicos como chumbo é uma ativi-
dade para pagamento ao trabalhador de insalubridade ou periculo-
sidade? Qual é o grau a ser pago nesta atividade? 

Atividades de aprendizagem
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Seção 2 Apresentação dos agentes químicos

As substâncias químicas são encontradas na natureza e os produtos quí-
micos estão presentes na vida dos indivíduos, estes são: poeiras, gases, fumos 
entre outros, a grande dificuldade é quantificar o dano do agente químico no 
organismo do ser humano, exatamente porque ele pode ser encontrado em 
ambientes comuns e no ambiente de trabalho, o que proporciona e aumenta 
o risco à saúde. As substâncias penetram por vias oral, ocular, nasal, pulmonar 
e também no contato direto com a pele.  

2.1 Apresentação dos agentes químicos
São aqueles decorrentes da manipulação e processamento de matérias-

-primas, são substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no or-
ganismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, 
gases ou vapores, ou que, por sua característica e natureza da atividade de 
exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da 
pele ou por ingestão. Quando o risco não é demasiadamente claro ou grande, 
existe uma tendência em ignorá-lo ou menosprezá-lo; são essas pequenas e 
aparentemente inofensivas características que carregam um poder destrutivo 
silencioso. Sob o ponto de vista da higiene do trabalho é muito importante a 
capacidade do agente de se espalhar na atmosfera, assim, nos interessam os 
gases e vapores e os aerodispersoides, que são partículas solidas e líquidas de 
tamanho tão reduzido capazes de ficar em suspensão por longos períodos. 

Nas atividades laborativas, os diversos agentes químicos presentes no am-
biente de trabalho podem entrar em contato com o organismo humano por 
meio da inalação, ingestão ou contato com a pele, apresentando ação locali-
zada ou distribuída aos diversos órgãos e tecidos do corpo, de reação imediata 
ou retardada, podemos até classificá-los numa ordem mais prática para que 
consigamos estabelecer linhas de conduta para sua eliminação ou controle:

Observe: 

Irritantes: são substâncias que, devido à sua reação química ou corrosiva, 
têm a propriedade de produzir inflamação nos tecidos vivos com os quais te-
nham contato. Exemplo: olho, pele, mucosa e vias respiratórias.
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Asfixiantes: essas substâncias têm poder de deslocar o oxigênio do am-
biente. Provocam asfixia, que é o bloqueio das funções vitais, causando falta 
de oxigênio e atingindo o cérebro em poucos minutos. Sabe-se que o ar precisa 
ter, no mínimo, 18% de oxigênio para que a vida humana seja mantida. Ex.: 
Hidrogênio, nitrogênio, metano, acetileno, dióxido de carbono, monóxido de 
carbono e outros.

Anestésicos: apresentam-se dentro das propriedades próprias com efeito 
comum de anestésico, devido à ação depressiva sobre o sistema nervoso central. 
São introduzidos no organismo através dos pulmões, passando então ao sangue 
e daí para todo o corpo. Ex.: benzeno, tolueno, xileno, álcool, anilina e outros.

É no PPRA (NR-9) (BRASIL, 2014b) que fica diagnosticado a qualificação do 
risco e através dele que o SESMT ou o empregador, deverá traçar um plano de 
ação com medidas de controle e monitoramento permanente, visando minorar 
os efeitos desses agentes, através da alteração de procedimentos, criação de 
métodos que visem minimizar ou até mesmo erradicar as fontes geradoras. As 
etapas obrigatórias para uma eficiente atuação são:

 Antecipação e reconhecimento dos riscos; 
 Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação 

e controle; 
 Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 
 Implantação de medidas de controle e avaliação de 

sua eficácia;
 Monitoramento da exposição aos riscos; 
 Registro e divulgação dos dados (BRASIL, 2013d). 

De acordo com a Fundacentro são 7 os grupos de agentes 
químicos nocivos ao homem:
Grupo I — Substâncias de ação generalizada sobre o 
organismo (ex.: cloro, chumbo, dióxido de carbono, 
monóxido de carbono e nitroetano).
Grupo II — Substância de ação generalizada sobre o or-
ganismo, podendo ser absorvida, também por via cutânea 
(ex.: anilina, benzeno, bromofórmio, fenol, percloreti-
leno, tetracloreto de carbono e tolueno).
Grupo III — Substâncias de efeito extremamente rápido 
(ex.: ácido clorídico, dióxido de enxofre e formaldeído).
Grupo IV — Substâncias de efeitos extremamente rápidos, 
podendo ser absorvidas, também por via cutânea: corres-
pondem a apenas quatro substâncias: álcool n-butílico, 
m-butilamona, monoetil hidrazina e sulfato de dimetila
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Grupo V — Asfixiantes simples: são representados por 
alguns gases em altas concentrações no ar (ex.: acetileno, 
argônio, hélio, hidrogênio, metano).
Grupo VI — Poeiras: são substâncias químicas sólidas pro-
venientes da segregação mecânica das substâncias no estado 
sólido. A NR 15, em seu Anexo 12, prevê três agentes: asbestos 
(amianto), manganês e seus compostos e sílica livre.
Grupo VII — Substâncias cancerígenas, (ex.: cloreto de vinila, 
asbestos,benzidina, beta-naftalina, 4 nitrodifenil, 4-aminodi-
fenil e, ultimamente, o benzeno) (AGENTES..., 2005).

2.2 Gases
Na indústria, os gases podem ser encontrados sob duas formas:

a) Pressão atmosférica (baixas temperaturas): estes gases devem ser armaze-
nados a baixíssimas temperaturas, em tanques com isolamento térmico 
e um sistema de refrigeração

b) Temperatura ambiente (alta pressão): estes são armazenados em altas pres-
sões em recipientes pressurizados e geralmente na forma de charutos ou 
esferas.

2.2.1 Vapor

O vapor é o estado gasoso resultante de uma substância líquida em con-
dições normais de pressão e temperatura. Exemplo: vapores de gasolina, de 
álcool, de acetona e de água. Esses líquidos possuem alta pressão de vapor, 
são mais voláteis e quanto mais alta a temperatura, mais o líquido se volatiliza.

2.2.2 Poeiras

Resultam de algumas atividades, como: lixamento, moagem, trituração, pe-
neiramento, perfuração, explosão etc. Liberam resíduos que, embora pareçam 
imperceptíveis, podem gerar grande malefício, pois são partículas sólidas pro-
venientes da ruptura de materiais sólidos através de ação mecânica ou manual.

2.2.3 Fumos

Os fumos resultam, na sua maioria, de operações com aquecimentos a 
exemplo de soldagens, fusão de metais e outras operações. São partículas só-
lidas muito pequenas oriundas do processo de condensação ou oxidação de 
vapores de substâncias sólidas em condições normais.
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2.2.4 Névoas

A névoa tem aspecto peculiar, pois trata-se de partículas maiores que dão 
noção turva, a exemplo das operações de pulverização de líquidos, como in-
seticidas, tintas, desmoldantes e outros.

2.2.4.1 Formas de dispersão no ambiente

As substâncias químicas, quando encontradas em suspensão ou dispersão 
no ar atmosférico, são chamadas de contaminantes atmosféricos e são classi-
ficados em:

Aerodispersoides: partículas solidas ou líquidas de tamanho bastante re-
duzido que podem se manter por longo tempo em suspensão no ar. Permane-
cem suspensas no ar, dependendo do seu tamanho, peso e velocidade do ar, 
e quanto maior o tempo de permanência dos aerodispersoides no ar, maior a 
possibilidade de ser inalado.

Gases: são dispersões de moléculas que se misturam ao ar e não possuem 
forma e volume.

Vapores: fase gasosa de uma substância que pode condensar-se na forma 
líquida ou sólida em condições normais de temperatura e pressão. Em am-
biente fechado, os vapores podem alcançar uma concentração máxima no ar, 
chamados de saturação.

Com relação à avaliação da concentração do agente químico no local de 
trabalho, a Portaria n. 3214/78 do Ministério do Trabalho, em sua NR-15, anexo 
n.º 11 — § 6o, diz que:

6. A avaliação das concentrações dos agentes químicos atra-
vés de métodos de amostragem instantânea, de leitura direta 
ou não, deverá ser feita pelo menos em 10 (dez) amostragens, 
para cada ponto — ao nível respiratório do trabalhador. Entre 
cada uma das amostragens deverá haver um intervalo de, no 
mínimo, 20 (vinte) minutos (BRASIL, 2014c).

E no §7o, diz que:

7. Cada uma das concentrações obtidas nas referidas 
amostragens não deverá ultrapassar os valores obtidos na 
equação que segue, sob pena de ser considerada situação 
de risco grave e iminente (BRASIL, 2014c).

Segue a equação:

Valor máximo = L.T. x F.D.
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Onde:

L.T. = Limite de tolerância para o agente químico, segundo o Quadro 2.1.

F.D. = Fator de desvio, que depende da grandeza do Limite de Tolerância, 
de acordo com o Quadro 2.1 a seguir.

Quadro 2.1 Fator de desvio de acordo com o limite de tolerância

L.T. F.D.

0 a 1 (ppm ou mg/m³) FD = 3

1 a10 (ppm ou mg/m³) FD = 2

10 a 100 (ppm ou mg/m³) FD = 1,5

100 a 1000 (ppm ou mg/m³) FD = 1,25

Acima de 1000 (ppm ou mg/m³) FD = 1,1

Fonte: Brasil (2014c).

De acordo com o Quadro 2.2, vamos identificar o grau de insalubridade e 
o valor do Limite de Tolerância de cada agente químico, lembrando que estes 
valores são considerados em uma jornada de trabalho de até quarenta e oito 
horas semanais.

No artigo 60 do decreto-lei n. 5.452, de 1o de maio de 1943 — CLT — 
Consolidação das leis do Trabalho, referente a jornada de trabalho diz que:

Art. 60 — Nas atividades insalubres, assim consideradas 
as constantes dos quadros mencionados no capítulo “Da 
Segurança e da Medicina do Trabalho”, ou que neles 
venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, 
indústria e Comercio, quaisquer prorrogações só poderão 
ser acordadas mediante licença prévia das autoridades 
competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, 
para esse efeito, procederão aos necessários exames lo-
cais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, 
quer diretamente, quer por intermédio de autoridades 
sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem 
entrarão em entendimento para tal fim (BRASIL, 1943, 
grifo do autor).

Ainda referente ao Quadro 2.2, todos os agentes que tenham “valor teto” 
assinalado, não será aplicado à fórmula, pois será considerado o valor presente 
no quadro. Na coluna de “absorção também pela pele”, estão assinalados 
agentes que podem ser absorvidos através da pele, sendo, necessário o uso de 
equipamento de proteção individual — EPI.

HIGTRAB.indb   80 6/25/14   6:32 PM



A g e n t e s  f í s i c o s ,  q u í m i c o s  e  b i o l ó g i c o s   81

Q
ua

dr
o 

2.
2 

Li
m

it
es

 d
e 

to
le

râ
nc

ia

A
ge

nt
es

 q
uí

m
ic

os
V

al
o

r
te

to
 A

bs
or

çã
o 

ta
m

bé
m

 p
el

a 
pe

le

A
té

 4
8

H
o

ra
s 

/ 
se

m
an

a
p

p
m

* 
m

g/
m

3
**

G
ra

u 
de

 in
sa

lu
br

id
ad

e 
a 

se
r 

co
ns

id
er

ad
o 

no
 c

as
o 

de
 s

ua
 c

ar
ac

te
ri

za
çã

o

A
ce

ta
ld

eí
do

 
 

78
14

0
M

áx
im

o

A
ce

ta
to

 d
e 

ce
llo

so
lv

e
 

+
78

42
0

M
éd

io

A
ce

ta
to

 d
e 

ét
er

 m
on

oe
tíl

ic
o 

de
 e

til
en

og
lic

ol
 (v

id
e 

ac
et

at
o 

de
 c

el
lo

so
lv

e)
 

 
-

-
-

A
ce

ta
to

 d
e 

et
ila

 
 

31
0

1.
09

0
M

ín
im

o

A
ce

ta
to

 d
e 

2-
et

óx
i e

til
a 

(v
id

e 
ac

et
at

o 
de

ce
llo

so
lv

e)
 

 
-

-
-

A
ce

til
en

o
 

 
A

sf
ix

ia
nt

e 
si

m
pl

es
-

A
ce

to
na

 
 

78
0

1.
87

0
m

ín
im

o

A
ce

to
ni

tr
ila

 
 

30
55

m
áx

im
o

Á
ci

do
 a

cé
tic

o
 

 
8

20
m

éd
io

Á
ci

do
 c

ia
ní

dr
ic

o
 

+
8

9
m

áx
im

o

Á
ci

do
 c

lo
rí

dr
ic

o
+

 
4

5,
5

m
áx

im
o

Á
ci

do
 c

rô
m

ic
o 

(n
év

oa
)

 
 

-
0,

04
m

áx
im

o

Á
ci

do
 e

ta
nó

ic
o 

(v
id

e 
ác

id
o 

ac
ét

ic
o)

 
 

-
-

-

Á
ci

do
 fl

uo
rí

dr
ic

o
 

 
2,

5
1,

5
m

áx
im

o

Á
ci

do
 fó

rm
ic

o
 

 
4

7
m

éd
io

Á
ci

do
 m

et
an

oi
co

 (v
id

e 
ác

id
o 

fó
rm

ic
o)

 
 

-
-

-

A
cr

ila
to

 d
e 

m
et

ila
 

+
8

27
m

áx
im

o

A
cr

ilo
ni

tr
ila

 
+

16
35

m
áx

im
o

co
nt

in
ua

HIGTRAB.indb   81 6/25/14   6:32 PM



82 H I G I E N E  D O  T R A B A L H O
Á

lc
oo

l i
so

am
íli

co
 

 
78

28
0

m
ín

im
o

Á
lc

oo
l n

-b
ut

íli
co

+
+

40
11

5
m

áx
im

o

Á
lc

oo
l i

so
bu

tíl
ic

o
 

 
40

11
5

m
éd

io

Á
lc

oo
l s

ec
-b

ut
íli

co
 (2

-b
ut

an
ol

)
 

 
11

5
35

0
m

éd
io

Á
lc

oo
l t

er
c-

bu
tíl

ic
o

 
 

78
23

5
m

éd
io

Á
lc

oo
l e

tíl
ic

o
 

 
78

0
1.

48
0

m
ín

im
o

Á
lc

oo
l f

ur
fu

rí
lic

o
 

+
4

15
,5

m
éd

io

Á
lc

oo
l m

et
il 

am
íli

co
 (v

id
e 

m
et

il 
is

ob
ut

ilc
ar

bi
no

l)
 

 
-

-
-

Á
lc

oo
l m

et
íli

co
 

+
15

6
20

0
m

áx
im

o

Á
lc

oo
l n

-p
ro

pí
lic

o
 

+
15

6
39

0
m

éd
io

Á
lc

oo
l i

so
pr

op
íli

co
 

+
31

0
76

5
m

éd
io

Á
ld

eí
do

 a
cé

tic
o 

(v
id

e 
ac

et
al

de
íd

o)
 

 
-

-
-

A
ld

eí
do

 fó
rm

ic
o 

(v
id

e 
fo

rm
al

de
íd

o)
 

 
-

-
-

A
m

ôn
ia

 
 

20
14

M
éd

io

A
ni

dr
id

o 
su

lfu
ro

so
 (v

id
e 

di
óx

id
o 

de
 e

nx
of

re
)

 
 

-
-

-

A
ni

lin
a

 
+

4
15

M
áx

im
o

A
rg

ôn
io

 
 

A
sf

ix
ia

nt
e 

si
m

pl
es

-

A
rs

in
a 

(a
rs

en
am

in
a)

 
 

0,
04

0,
16

M
áx

im
o

B
ro

m
et

o 
de

 e
til

a
 

 
15

6
69

5
M

áx
im

o

B
ro

m
et

o 
de

 m
et

ila
 

+
12

47
M

áx
im

o

B
ro

m
o

 
 

0,
08

0,
6

M
áx

im
o

B
ro

m
oe

ta
no

 (v
id

e 
br

om
et

o 
de

 e
til

a)
 

 
-

-
-

B
ro

m
of

ór
m

io
 

+
0,

4
4

M
éd

io

B
ro

m
om

et
an

o 
(v

id
e 

br
om

et
o 

de
 m

et
ila

)
 

 
-

-
- co

nt
in

ua

co
nt

in
ua

çã
o

HIGTRAB.indb   82 6/25/14   6:32 PM



A g e n t e s  f í s i c o s ,  q u í m i c o s  e  b i o l ó g i c o s   83

1,
3 

B
ut

ad
ie

no
 

 
78

0
1.

72
0

M
éd

io

n-
B

ut
an

o
 

 
47

0
1.

09
0

M
éd

io

n-
B

ut
an

ol
 (v

id
e 

ál
co

ol
 n

-b
ut

íli
co

)
 

 
-

-
-

se
c.

B
ut

an
ol

 (v
id

e 
ál

co
ol

 s
ec

-b
ut

íli
co

)
 

 
-

-
-

B
ut

an
on

a 
(v

id
e 

m
et

il 
et

il 
ce

to
na

)
 

 
-

-
-

1-
B

ut
an

ot
io

l (
vi

de
 b

ut
il 

m
er

ca
pt

an
a)

 
 

-
-

-

n-
B

ut
ila

m
in

a
+

+
4

12
M

áx
im

o

B
ut

il 
ce

llo
so

lv
e

 
+

39
19

0
M

éd
io

n-
B

ut
il 

m
er

ca
pt

an
a

 
 

0,
4

1,
2

M
éd

io

2-
B

ut
óx

i e
ta

no
l (

vi
de

 b
ut

il 
ce

llo
so

lv
e)

 
 

-
-

-

C
el

lo
so

lv
e 

(v
id

e 
2-

et
óx

i e
ta

no
l)

 
 

-
-

-

C
hu

m
bo

 
 

-
0,

1
M

áx
im

o

C
ia

ne
to

 d
e 

m
et

ila
 (v

id
e 

ac
et

on
itr

ila
)

 
 

-
-

-

C
ia

ne
to

 d
e 

vi
ni

la
 (v

id
e 

ac
ri

lo
ni

tr
ila

)
 

 
-

-
-

C
ia

no
gê

ni
o

 
 

8
16

M
áx

im
o

C
ic

lo
he

xa
no

 
 

23
5

82
0

M
éd

io

C
ic

lo
he

xa
no

l
 

 
40

16
0

M
áx

im
o

C
ic

lo
he

xi
la

m
in

a
 

+
8

32
M

áx
im

o

C
lo

re
to

 d
e 

ca
rb

on
ila

 (v
id

e 
fo

sg
ên

io
)

 
 

-
-

-

C
lo

re
to

 d
e 

et
ila

 
 

78
0

2.
03

0
M

éd
io

C
lo

re
to

 d
e 

fe
ni

la
 (v

id
e 

cl
or

o 
be

nz
en

o)
 

 
-

-
-

C
lo

re
to

 d
e 

m
et

ila
 

 
78

16
5

M
áx

im
o

C
lo

re
to

 d
e 

m
et

ile
no

 
 

15
6

56
0

M
áx

im
o

C
lo

re
to

 d
e 

vi
ni

la
+

 
15

6
39

8
M

áx
im

o

co
nt

in
ua

co
nt

in
ua

çã
o

HIGTRAB.indb   83 6/25/14   6:32 PM



84 H I G I E N E  D O  T R A B A L H O
C

lo
re

to
 d

e 
vi

ni
lid

en
o

 
 

8
31

M
áx

im
o

C
lo

ro
 

 
0,

8
2,

3
M

áx
im

o

C
lo

ro
be

nz
en

o
 

 
59

27
5

M
éd

io

C
lo

ro
br

om
om

et
an

o
 

 
15

6
82

0
M

áx
im

o

C
lo

ro
et

an
o 

(v
id

e 
cl

or
et

o 
de

 e
til

a)
 

 
-

-
-

C
lo

ro
et

ile
no

 (v
id

e 
cl

or
et

o 
de

 v
in

ila
)

 
 

-
-

-

C
lo

ro
di

flu
om

et
an

o 
(fr

eo
n 

22
)

 
 

78
0

2.
73

0
M

ín
im

o

C
lo

ro
fó

rm
io

 
 

20
94

M
áx

im
o

1-
C

lo
ro

-1
-n

itr
op

ro
pa

no
 

 
16

78
M

áx
im

o

C
lo

ro
pr

en
e

 
+

20
70

M
áx

im
o

C
um

en
o

 
+

39
19

0
M

áx
im

o

D
ec

ab
or

an
o

 
 

0,
04

0,
25

M
áx

im
o

D
em

et
on

 
+

0,
00

8
0,

08
M

áx
im

o

D
ia

m
in

a 
(v

id
e 

hi
dr

az
in

a)
 

 
-

-
-

D
ib

or
an

o
 

 
0,

08
0,

08
M

áx
im

o

1,
2-

D
ib

ra
m

oe
ta

no
 

+
16

11
0

M
éd

io

o-
D

ic
lo

ro
be

nz
en

o
+

 
39

23
5

M
áx

im
o

D
ic

lo
ro

di
flu

om
et

an
o 

(fr
eo

n 
12

)
 

 
78

0
3.

86
0

M
ín

im
o

1,
1 

D
ic

lo
ro

et
an

o
 

 
15

6
64

0
M

éd
io

1,
2 

D
ic

lo
ro

et
an

o
 

 
39

15
6

M
áx

im
o

1,
1 

D
ic

lo
ro

et
ile

no
 (v

id
e 

cl
or

et
o 

de
vi

ni
lid

en
o

 
 

-
-

-

1,
2 

D
ic

lo
ro

et
ile

no
 

 
15

5
61

5
M

éd
io

D
ic

lo
ro

m
et

an
o 

(v
id

e 
cl

or
et

o 
de

 m
et

ile
no

)
 

 
-

-
-

1,
1 

D
ic

lo
ro

-1
-n

itr
oe

ta
no

+
 

8
47

M
áx

im
o

co
nt

in
ua

co
nt

in
ua

çã
o

HIGTRAB.indb   84 6/25/14   6:32 PM



A g e n t e s  f í s i c o s ,  q u í m i c o s  e  b i o l ó g i c o s   85

1,
2 

D
ic

lo
ro

pr
op

an
o

 
 

59
27

5
M

áx
im

o

D
ic

lo
ro

te
tr

af
lu

or
et

an
o 

(fr
eo

n 
11

4)
 

 
78

0
5.

46
0

M
ín

im
o

D
ie

til
 a

m
in

a
 

 
20

59
M

éd
io

D
ie

til
 é

te
r 

(v
id

e 
et

er
 e

tíl
ic

o)
 

 
-

-
-

2,
4 

D
iis

oc
ia

na
to

 d
e 

to
lu

en
o 

(T
D

I)
+

 
0,

01
6

0,
11

M
áx

im
o

D
iis

op
ro

pi
la

m
in

a
 

+
4

16
M

áx
im

o

D
im

et
ila

ce
ta

m
id

a
 

+
8

28
M

áx
im

o

D
im

et
ila

m
in

a
 

 
8

14
M

éd
io

D
im

et
ilf

or
m

am
id

a
 

 
8

24
M

éd
io

1,
1 

D
im

et
il 

hi
dr

az
in

a
 

+
0,

4
0,

8
M

áx
im

o

D
ió

xi
do

 d
e 

ca
rb

on
o

 
 

3.
90

0
7.

02
0

M
ín

im
o

D
ió

xi
do

 d
e 

cl
or

o
 

 
0,

08
0,

25
M

áx
im

o

D
ió

xi
do

 d
e 

en
xo

fr
e

 
 

4
10

M
áx

im
o

D
ió

xi
do

 d
e 

ni
tr

og
ên

io
+

 
4

7
M

áx
im

o

D
is

su
lfe

to
 d

e 
ca

rb
on

o
 

+
16

47
M

áx
im

o

Es
tib

in
a

 
 

0,
08

0,
4

M
áx

im
o

Es
tir

en
o

 
 

78
32

8
M

éd
io

Et
an

al
 (v

id
e 

ac
et

al
de

íd
o)

 
 

-
-

-

Et
an

o
 

 
A

sf
ix

ia
nt

e 
si

m
pl

es
-

Et
an

ol
 (v

id
e 

ál
co

ol
 e

tíl
ic

o)
 

 
-

-
-

Et
an

ot
io

l (
vi

de
 e

til
 m

er
ca

pt
an

a)
 

 
-

-
-

Ét
er

 d
ic

lo
ro

et
íli

co
 

+
4

24
M

áx
im

o

Ét
er

 e
tíl

ic
o

 
 

31
0

94
0

M
éd

io

co
nt

in
ua

co
nt

in
ua

çã
o

HIGTRAB.indb   85 6/25/14   6:32 PM



86 H I G I E N E  D O  T R A B A L H O
Ét

er
 m

on
ob

ut
íli

co
 d

o 
et

ile
no

 g
lic

ol
 (v

id
e 

bu
-

til
 c

el
lo

so
lv

e)
 

 
-

-
-

Ét
er

 m
on

oe
tíl

ic
o 

do
 e

til
en

o 
gl

ic
ol

 (v
id

ec
el

lo
so

lv
e)

 
 

-
-

-

Ét
er

 m
on

om
et

íli
co

 d
e 

et
ile

no
 g

lic
ol

 (v
id

em
e-

til
 c

el
lo

so
lv

e)
 

 
-

-
-

Et
ila

m
in

a
 

 
8

14
M

áx
im

o

Et
ilb

en
ze

no
 

 
78

34
0

M
éd

io

Et
ile

no
 

 
A

sf
ix

ia
nt

e 
si

m
pl

es
-

Et
ile

no
im

in
a

 
+

0,
4

0,
8

M
áx

im
o

Et
il 

m
er

ca
pt

an
a

 
 

0,
4

0,
8

M
éd

io

n-
Et

il 
m

or
fo

lin
a

 
+

16
74

M
éd

io

2-
Et

óx
ie

ta
no

l
 

+
78

29
0

M
éd

io

Fe
no

l
 

+
4

15
M

áx
im

o

Fl
uo

rt
ri

cl
or

om
et

an
o 

(fr
eo

n 
11

)
 

 
78

0
4.

37
0

M
éd

io

Fo
rm

al
de

íd
o 

(fo
rm

ol
)

+
 

1,
6

2,
3

M
áx

im
o

Fo
sf

in
a 

(F
os

fa
m

in
a)

 
 

0,
23

0,
3

M
áx

im
o

Fo
sg

ên
io

 
 

0,
08

0,
3

M
áx

im
o

Fr
eo

n 
11

 (v
id

e 
flu

ot
ri

cl
or

om
et

an
o)

 
 

-
-

-

Fr
eo

n 
12

 (v
id

e 
di

cl
or

od
ifl

uo
rm

et
an

o)
 

 
-

-
-

Fr
eo

n 
22

 (v
id

e 
cl

or
od

ifl
uo

rm
et

an
o)

 
 

-
-

-

Fr
eo

n 
11

3 
(v

id
e 

1,
1,

2 
tr

ic
ol

o-
1,

2,
2-

tr
ifl

uo
re

ta
no

)
 

 
-

-
-

Fr
eo

n 
11

4 
(v

id
e 

di
cl

or
ot

et
ra

flu
or

et
an

o)
 

 
-

-
-

G
ás

 a
m

on
ía

co
 (v

id
e 

am
ôn

ia
)

 
 

-
-

-

G
ás

 c
ar

bô
ni

co
 (v

id
e 

di
óx

id
o 

de
 c

ar
bo

no
)

 
 

-
-

- co
nt

in
ua

co
nt

in
ua

çã
o

HIGTRAB.indb   86 6/25/14   6:32 PM



A g e n t e s  f í s i c o s ,  q u í m i c o s  e  b i o l ó g i c o s   87

G
ás

 c
ia

ní
dr

ic
o 

(v
id

e 
ác

id
o 

ci
an

íd
ri

co
)

 
 

-
-

-

G
ás

 c
lo

rí
dr

ic
o 

(v
id

e 
ác

id
o 

cl
or

íd
ri

co
)

 
 

-
-

-

G
ás

 s
ul

fr
íd

ri
co

 
 

8
12

M
áx

im
o

H
él

io
 

 
A

sf
ix

ia
nt

e 
si

m
pl

es
-

H
id

ra
zi

na
 

+
0,

08
0,

08
M

áx
im

o

H
id

re
to

 d
e 

an
tim

ôn
io

 (v
id

e 
es

tib
in

a)
 

 
-

-
-

H
id

ro
gê

ni
o

 
 

A
sf

ix
ia

nt
e 

si
m

pl
es

-

Is
ob

ut
an

ol
 (v

id
e 

ál
co

ol
 is

ob
ut

íli
co

)
 

 
-

-
-

Is
op

ro
pi

la
m

in
a

 
 

4
9,

5
M

éd
io

Is
op

ro
pi

l b
en

ze
no

 (v
id

e 
cu

m
en

o)
 

 
-

-
-

M
er

cú
ri

o 
(to

da
s 

as
 fo

rm
as

 e
xc

et
o 

or
gâ

ni
ca

s)
 

 
-

0,
04

M
áx

im
o

M
et

ac
ri

la
to

 d
e 

m
et

ila
 

 
78

32
0

M
ín

im
o

M
et

an
o

 
 

A
sf

ix
ia

nt
e 

si
m

pl
es

-

M
et

an
ol

 (v
id

e 
ál

co
ol

 m
et

íli
co

)
 

 
-

-
-

M
et

ila
m

in
a

 
 

8
9,

5
M

áx
im

o

M
et

il 
ce

llo
so

lv
e

 
+

20
60

M
áx

im
o

M
et

il 
ci

cl
oh

ex
an

ol
 

 
39

18
0

M
éd

io

M
et

ilc
lo

ro
fó

rm
io

 
 

27
5

1.
48

0
M

éd
io

M
et

il 
de

m
et

on
 

+
-

0,
4

M
áx

im
o

M
et

il 
et

il 
ce

to
na

 
 

15
5

46
0

M
éd

io

M
et

il 
is

ob
ut

ilc
ar

bi
no

l
 

+
20

78
m

áx
im

o 

2.
M

et
óx

i e
ta

no
l (

vi
de

 m
et

il 
ce

llo
so

lv
e)

 
 

-
-

-

M
on

om
et

il 
hi

dr
az

in
a

+
+

0,
16

0,
27

M
áx

im
o

M
on

óx
id

o 
de

 c
ar

bo
no

 
 

39
43

M
áx

im
o

co
nt

in
ua

co
nt

in
ua

çã
o

HIGTRAB.indb   87 6/25/14   6:32 PM



88 H I G I E N E  D O  T R A B A L H O
N

eg
ro

 d
e 

fu
m

o
 

 
-

3,
5

M
áx

im
o

N
eô

ni
o

 
 

A
sf

ix
ia

nt
e 

si
m

pl
es

-

N
íq

ue
l c

ar
bo

ni
la

 (n
íq

ue
l t

et
ra

ca
rb

on
ila

)
 

 
0,

04
0,

28
M

áx
im

o

N
itr

at
o 

de
 n

-p
ro

pi
la

 
 

20
85

M
áx

im
o

N
itr

oe
ta

no
 

 
78

24
5

M
éd

io

N
itr

om
et

an
o

 
 

78
19

5
M

áx
im

o

1-
N

itr
op

ro
pa

no
 

 
20

70
M

éd
io

2-
N

itr
op

ro
pa

no
 

 
20

70
M

éd
io

Ó
xi

do
 d

e 
et

ile
no

 
 

39
70

M
áx

im
o

Ó
xi

do
 n

ítr
ic

o 
(N

O
)

 
 

20
23

M
áx

im
o

Ó
xi

do
 n

itr
os

o 
(N

2O
)

 
 

A
sf

ix
ia

nt
e 

si
m

pl
es

-

O
zo

na
 

 
0,

08
0,

16
M

áx
im

o

Pe
nt

ab
or

an
o

 
 

0,
00

4
0,

00
8

M
áx

im
o

n-
Pe

nt
an

o
 

 
47

0
1.

40
0

M
ín

im
o

Pe
rc

lo
ro

et
ile

no
 

+
78

52
5

M
éd

io

Pi
ri

di
na

 
+

4
12

M
éd

io

n-
Pr

op
an

o
 

 
A

sf
ix

ia
nt

e 
si

m
pl

es
-

n-
Pr

op
an

ol
 (v

id
e 

ál
co

ol
 n

-p
ro

pí
lic

o)
 

 
-

-
-

Is
so

-P
ro

pa
no

l (
vi

de
 á

lc
oo

l i
so

pr
op

íli
co

)
 

 
-

-
-

Pr
op

an
on

a 
(v

id
e 

ac
et

on
a)

 
 

-
-

-

Pr
op

ile
no

 
 

A
sf

ix
ia

nt
e 

si
m

pl
es

 

Pr
op

ile
no

 im
in

a
 

+
1,

6
4

M
áx

im
o

Su
lfa

to
 d

e 
di

m
et

ila
+

+
0,

08
0,

4
M

áx
im

o

Su
lfe

to
 d

e 
hi

dr
og

ên
io

 (v
id

e 
gá

s 
su

lfí
dr

ic
o)

 
 

-
-

- co
nt

in
ua

co
nt

in
ua

çã
o

HIGTRAB.indb   88 6/25/14   6:32 PM



A g e n t e s  f í s i c o s ,  q u í m i c o s  e  b i o l ó g i c o s   89

Sy
st

ox
 (v

id
e 

de
m

et
on

)
 

 
-

-
-

1,
1,

2,
2,

 T
et

ra
br

om
oe

ta
no

 
+

0,
8

11
M

éd
io

Te
tr

ac
lo

re
to

 d
e 

ca
rb

on
o

 
+

8
50

M
áx

im
o

Te
tr

ac
lo

ro
et

an
o

 
+

4
27

M
áx

im
o

Te
tr

ac
lo

re
til

en
o 

(v
id

e 
pe

rc
lo

ro
et

ile
no

)
 

 
-

-
-

Te
tr

ah
id

ro
fu

ra
no

 
 

15
6

46
0

M
áx

im
o

To
lu

en
o 

(to
lu

ol
)

 
+

78
29

0
M

éd
io

To
lu

en
o-

2,
 4

-d
iis

oc
ia

na
to

 (T
D

I) 
(v

id
e 

2,
4d

iis
oc

ia
-

na
to

 d
e 

to
lu

en
o)

 
 

-
-

-

Tr
ib

ro
m

om
et

an
o 

(v
id

e 
br

om
of

ór
m

io
)

 
 

-
-

-

Tr
ic

lo
re

to
 d

e 
vi

ni
la

 (1
,1

,2
 tr

ic
lo

ro
et

an
o)

 
 

-
-

-

1,
1,

1 
Tr

ic
lo

ro
et

an
o 

(v
id

e 
m

et
ilc

lo
ro

fó
rm

io
)

 
 

-
-

-

1,
1,

2 
Tr

ic
lo

ro
et

an
o

 
+

8
35

M
éd

io

Tr
ic

lo
ro

et
ile

no
 

 
78

42
0

M
áx

im
o

Tr
ic

lo
ro

m
et

an
o 

(v
id

e 
cl

or
of

ór
m

io
)

 
 

-
-

-

1,
2,

3 
Tr

ic
lo

ro
pr

op
an

o
 

 
40

23
5

M
áx

im
o

1,
1,

2 
Tr

ic
lo

ro
- 

1,
2,

2 
tr

ifl
uo

re
ta

no
 (f

re
on

11
3)

 
 

78
0

5.
93

0
M

éd
io

Tr
ie

til
am

in
a

 
 

20
78

M
áx

im
o

Tr
ifl

uo
rm

on
ob

ro
m

om
et

an
o

 
 

78
0

4.
76

0
M

éd
io

V
in

ilb
en

ze
no

 (v
id

e 
es

tir
en

o)
 

 
-

-
-

X
ile

no
 (x

ilo
l)

 
 

78
34

0
M

éd
io

Fo
nt

e:
 B

ra
si

l (
20

13
).

co
nt

in
ua

çã
o

HIGTRAB.indb   89 6/25/14   6:32 PM



90  H I G I E N E  D O  T R A B A L H O

Veja, a seguir, a relação dos agentes químicos e as atividades, separados 
pelo grau de insalubridade de acordo com a Portaria n. 3214/78 do Ministério 
do Trabalho, em sua NR/15 (BRASIL, 2014c), anexo 13:

2.2.4.2 Insalubridade de grau máximo 

 Extração e manipulação de arsênico e preparação de seus compostos. 

 Fabricação e preparação de tintas à base de arsênico. 

 Fabricação de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas contendo 
compostos de arsênico. 

 Pintura a pistola com pigmentos de compostos de arsênico, em recintos 
limitados ou fechados. 

 Preparação do secret. 

 Produção de trióxido de arsênico.

2.2.4.3 Insalubridade de grau médio 

 Bronzeamento em negro e verde com compostos de arsênico. 
 Conservação e peles e plumas; depilação de peles à base de compostos 
de arsênico. 

 Descoloração de vidros e cristais à base de compostos de arsênico. 
 Emprego de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas à base de com-
postos de arsênico. 

 Fabricação de cartas de jogar, papéis pintados e flores artificiais à base 
de compostos de arsênico. 

 Metalurgia de minérios arsenicais (ouro, prata, chumbo, zinco, níquel, 
antimônio, cobalto e ferro). 

 Operações de galvanotécnica à base de compostos de arsênico. 

 Pintura manual (pincel, rolo e escova) com pigmentos de compostos de 
arsênico em recintos limitados ou fechados, exceto com pincel capilar. 

2.2.4.4 Insalubridade de grau mínimo

 Empalhamento de animais à base de compostos de arsênico. 

 Fabricação de tafetá “sire”. 
 Pintura a pistola ou manual com pigmentos de compostos de arsênico 
ao ar livre. 
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2.2.4.5 Insalubridade de grau máximo 

 Trabalho permanente no subsolo em operações de corte, furação e des-
monte, de carregamento no local de desmonte, em atividades de manobra, 
nos pontos de transferência de carga e de viradores. 

2.2.4.6 Insalubridade de grau médio 

 Demais atividades permanentes do subsolo compreendendo serviços, tais 
como: operações de locomotiva, condutores, engatadores, bombeiros, 
madeireiros, trilheiros e eletricistas. 

2.2.4.7 Insalubridade de grau mínimo 

 Atividades permanentes de superfícies nas operações a seco, com britado-
res, peneiras, classificadores, carga e descarga de silos, de transportadores 
de correia e de teleférreos. 

2.2.4.8 Insalubridade de grau máximo 

 Fabricação de compostos de chumbo, carbonato, arseniato, cromato 
mínio, litargírio e outros. 

 Fabricação de esmaltes, vernizes, cores, pigmentos, tintas, unguentos, 
óleos, pastas, líquidos e pós à base de compostos de chumbo. 

 Fabricação e restauração de acumuladores, pilhas e baterias elétricas 
contendo compostos de chumbo. 

 Fabricação e emprego de chumbo tetraetila e chumbo tetrametila. 

 Fundição e laminação de chumbo, de zinco velho cobre e latão. 

 Limpeza, raspagem e reparação de tanques de mistura, armazenamento 
e demais trabalhos com gasolina contendo chumbo tetraetila. 

 Pintura a pistola com pigmentos de compostos de chumbo em recintos 
limitados ou fechados. 

 Vulcanização de borracha pelo litargírio ou outros compostos de chumbo. 

2.2.4.9 Insalubridade de grau médio 

 Aplicação e emprego de esmaltes, vernizes, cores, pigmentos, tintas, 
unguentos, óleos, pastas, líquidos e pós à basede compostos de chumbo. 

 Fabricação de porcelana com esmaltes de compostos de chumbo. 
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 Pintura e decoração manual (pincel, rolo e escova) com pigmentos de 
compostos de chumbo (exceto pincel capilar), em recintos limitados ou 
fechados. 

 Tinturaria e estamparia com pigmentos à base de compostos de chumbo. 

2.2.4.10  Insalubridade de grau mínimo 

 Pintura a pistola ou manual com pigmentos de compostos de chumbo ao 
ar livre.

2.2.4.11  Insalubridade de grau máximo 

 Fabricação de cromatos e bicromatos. 

 Pintura a pistola com pigmentos de compostos de cromo, em recintos 
limitados ou fechados. 

2.2.4.12  Insalubridade de grau médio 

 Cromagem eletrolítica dos metais. 

 Fabricação de palitos fosfóricos à base de compostos de cromo (prepa-
ração da pasta e trabalho nos secadores). 

 Manipulação de cromatos e bicromatos. 

 Pintura manual com pigmentos de compostos de cromo em recintos 
limitados ou fechados (exceto pincel capilar). 

 Preparação por processos fotomecânicos de clichês para impressão à base 
de compostos de cromo. 

 Tanagem a cromo. 

2.2.4.13  Insalubridade de grau máximo 

 Extração e preparação de fósforo branco e seus compostos. 

 Fabricação de defensivos fosforados e organofosforados. 

 Fabricação de projéteis incendiários, explosivos e gases asfixiantes à base 
de fósforo branco. 

2.2.4.14  Insalubridade de grau médio 

 Emprego de defensivos organofosforados. 
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 Fabricação de bronze fosforado. 

 Fabricação de mechas fosforadas para lâmpadas de mineiros. 

2.2.4.15  Insalubridade de grau máximo 

 Destilação do alcatrão da hulha. 

 Destilação do petróleo. 

 Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo 
queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins. 

 Manipulação do negro de fumo. (Excluído pela Portaria DNSST n.º 9, de 
9 de outubro de 1992)

 Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados, aminoderivados, 
derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de hidro-
carbonetos cíclicos. 

 Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo 
hidrocarbonetos aromáticos. 

2.2.4.16  Insalubridade de grau médio 

 Emprego de defensivos organoclorados: DDT (diclorodifeniltricloretano) 
DDD (diclorodifenildicloretano).

 metoxicloro (dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) 
e seus compostos e isômeros.

 Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. 

 Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos (homólogos 
da anilina). 

 Emprego de cresol, naftaleno e derivados tóxicos. 

 Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de des-
moldagem, lacas de dupla composição, lacas protetoras de madeira e 
metais, adesivos especiais e outros produtos à base de poliisocianetos e 
poliuretanas). 

 Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como sol-
ventes ou em limpeza de peças. 

 Fabricação de artigos de borracha, de produtos para impermeabilização 
e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos. 
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 Fabricação de linóleos, celuloides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, sol-
ventes, colas, artefatos de ebonite, gutapercha, chapéus de palha e outros 
à base de hidrocarbonetos. 

 Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão 
(nebulização).

 Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo 
hidrocarbonetos aromáticos. 

2.2.4.17  Insalubridade de grau máximo 

 Fabricação e manipulação de compostos orgânicos de mercúrio. 

2.2.4.18  Insalubridade de grau máximo 

 Operações que desprendam poeira de silicatos em trabalhos permanentes 
no subsolo, em minas e túneis (operações de corte, furação, desmonte, 
carregamentos e outras atividades exercidas no local do desmonte e bri-
tagem no subsolo). 

 Operações de extração, trituração e moagem de talco. 

 Fabricação de material refratário, como refratários para fôrmas, chaminés 
e cadinhos; recuperação de resíduos. 

 Para o agente Benzeno a Portaria n.º 3214/78 do Ministério do Trabalho, 
em sua NR-15, anexo n. 13-A, diz que:

1. O presente Anexo tem como objetivo regulamentar 
ações, atribuições e procedimentos de prevenção da 
exposição ocupacional ao benzeno, visando à proteção 
da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto 
comprovadamente cancerígeno (BRASIL, 2013).

Assim, no dia 1o de janeiro de 1997, foi proibida a utilização de benzeno, 
exceto nas indústrias e laboratórios que:

a) O produzem.

b) O utilizem em processos de síntese química.

c) O empreguem em combustíveis derivados de petróleo.

Devem ser empregados em trabalhos de análise ou investigação realizados 
em laboratório, quando não for possível sua substituição.
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Vamos estudar mais sobre insalubridade, aprofunde-se na NR-15.

Acesse: <http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812DF396CA012E0017BB3208E8/
NR-15%20(atualizada_2011).pdf>.

Para saber mais

2.2.5  Doenças relacionadas e contração dos agentes químicos 
pelo organismo

Substâncias cuja absorção se dá por vias respiratória e via dermal (pele, 
membranas mucosas ou olhos), devendo ser utilizado o equipamento de pro-
teção individual — EPI, a fim de não exceder o limite de tolerância.

2.2.5.1 Asfixiantes simples

São gases e vapores que, em alta concentração, podem asfixiar, pois deslo-
cam o oxigênio do ar, sem provocar outros efeitos fisiológicos.

Os asfixiantes simples diluem o oxigênio do ar, prejudicando o sangue 
venoso, podendo causar a morte.

Para este grupo, não é possível adotar um limite de tolerância, sendo consi-
derada a quantidade de oxigênio no ar, onde a porcentagem mínima permitida 
de oxigênio é de 18%.

2.2.5.2 Substâncias cancerígenas

Substâncias que podem provocar ou induzir o câncer. Os trabalhadores que 
manipulam estes agentes deverão estar protegidos e não poderão ter nenhum 
contato e nenhuma exposição à substância. As principais são:

a) Produção de benzidina;

b) Naftilamina;

c) Nitrodifenil;

d) Aminodifenil;

As poeiras são partículas suspensas no ar, liberadas durante os processos 
de trituração, manejo, pulverização ou decomposição de materiais sólidos. 
Quando inaladas, as partículas maiores encontram defesas naturais trato res-
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piratório e ficam retidas nos pelos do nariz, no muco existente na traqueia, 
brônquiose nos bronquíolos. Porém, é bem provável que as partículas menores 
atinjam as partes mais profundas dos pulmões.

A inalação da poeira pode ser muito prejudicial a saúde, podendo ter efeito 
imediato através de uma irritação na garganta ou no nariz, como também doenças 
mais perigosas como a silicose, pneumoconiose. 

Veja a seguir a classificação quanto ao tipo de dano a poeira pode causar 
ao organismo:

 Pneumoconiótica: pode provocar algum tipo de pneumoconiose. Exem-
plo: silicose, asbestose, antracose, bissinose.

 Tóxica: pode ser infectado através de inalação ou por ingestão. Exemplo: 
chumbo, mercúrio, arsênico, cádmio, manganês, cromo.

 Alérgica: pode provocar algum tipo de processo alérgico. Exemplo: poeira 
de resina epóxi e algumas poeiras de madeira.

 Inerte: produzem enfermidades leves e reversíveis, causando geralmente 
bronquite, resfriados.

Os limites de tolerância para exposição a poeira, exceto os asbestos 
(amianto), são expressos em mg/m³, isto, é a massa retirada do filtro dividida 
pelo volume amostrado, sendo utilizada a avaliação quantitativa determinando 
os seguintes parâmetros.

a) Volume Amostrado:

Va = Q x Ta

Onde: Va = Volume Amostrado;

Q = Vazão média durante a amostragem;

Ta = Tempo de amostragem em minutos;

O volume obtido na fórmula será expresso em litros, assim para se transfor-
mar em m será expresso em litros, assim para se transformar em m³, divide-se 
o resultado por 1000.

Quais são as doenças provocadas pelo agente nocivo névoa?

Questões para reflexão
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A exposição dos agentes nocivos químicos traz ao trabalhador um benefício previdenciário 
chamado aposentadoria especial. No link a seguir, veja quanto tempo é necessário estar exposto 
a esse agente para adquirir este benefício, acesse: <http://www.receita.fazenda.gov.br/
Legislacao/Decretos/Ant2001/1999/decreto3048/AnexoIV.htm>.

Para saber mais

 1. Qual é o odor característico dos agentes químicos:

a) Acetona.

b) Acrilato de etila. 

 2. O grau máximo para pagamento de insalubridade a um trabalhador é:

a) 10%.

b) 20%.

c) 30%.

d) 40%.

e) 60%.

Atividades de aprendizagem
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Seção 3 Apresentação dos agentes biológicos 

Os agentes biológicos são os agentes mais difíceis de serem vistos, porém, 
eles são concentrados em muitos setores. São considerados agentes biológi-
cos: bactérias, vírus, fungos e os parasitas. Para caracterizar como agente, é 
necessário classificá-lo de acordo com o risco que representa para a saúde do 
trabalhador, a consulta às normas regulamentadoras é imprescindível quanto 
ao manuseamento de agentes biológicos no ambiente de trabalho. A base para 
avaliar os riscos e medidas de prevenção é encontrada na NR-15.

3.1 Apresentação dos agentes biológicos 
São agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, 

vírus, entre outros. Contemplados na (NR15 Anexo 14) (BRASIL, 2014c), esses 
agentes estão mais evidenciados e trabalhamos com mais fluência nos segmen-
tos relacionados à saúde, embora encontrem-se também em outras áreas. Para 
os trabalhadores dessas áreas e expostos aos riscos biológicos, é importante a 
realização de exames periódicos com complementação de exames laborato-
riais para monitorar a situação do trabalhador, realização de vacinas conforme 
orienta a legislação, utilização de EPI’s (equipamentos de proteção individual) 
exigidos de acordo com a área e função do trabalhador, nessa área, adotou-se 
o branco como cor padrão por facilitar a visualização de indícios de agentes 
contaminantes bem como sua higienização. 

Para realizar uma identificação de todos os riscos dos agentes biológicos nas 
atividades laborais a de se levar em conta a recolha, transporte e manipulação 
do material, bem como o tempo de exposição o grau e a natureza do material.

A contínua exposição aos mais diversos tipos de microrganismos causadores de doenças são 
encontrados por muitas vezes no ambiente de trabalho, e para interpretarmos este assunto 
com mais ênfase, consulte o link:

<http://segurancaesaudedotrabalho.blogspot.com.br/2009/07/agentes-biologicos.html>.

Para saber mais
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3.2 Formas de dispersão no ambiente
São inúmeras as variáveis que condicionam o trabalhador a exposição ao 

risco biológico, condições ambientais e pessoais que devem ser levantadas 
para se diagnosticar o risco biológico.

Consideram-se também susceptíveis de risco biológico aqueles trabalhado-
res que tem contatos com resíduos, podendo ser de três categorias:

1. Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).

2. Resíduos hospitalares.

3. Resíduos industriais.

Podemos classificar os agentes biológicos conforme o seu nível de risco 
infeccioso, nos seguintes grupos:

GRUPO 1: baixa probabilidade de causar doenças ao ser humano;

GRUPO 2: risco moderado uma vez que existe o agente pode causar doença 
ao ser humana, mas é pouco provavél sua propagação elém de existir meios 
eficazes de profilaxia e tratamento;

GRUPO 3: risco alto ao ser humano, por se tratar de um agente que pode 
causar doenças graves, de fácil propagação embora exista meios de controle 
e tratamentos dos efeitos nocivos da doença;

GRUPO 4: risco grave eminente, agente biológico causador de doença grave 
ao ser humano, com alto índice de propação, sem meios eficazes de controle 
tratamento ou erradicação.

Ainda dentro da perspectiva de identificar os agentes biológicos que cau-
sam algum tipo de risco devido a sua classificação, podemos considerar que 
não só o contato direto e a manipulação são fatores ou meios de propagação, 
existem os agentes biológicos que existem independentes de ser ou não num 
ambiente laboral, mas que, se considerados nestes ambientes, tornam-se mais 
perigosos e preocupantes, considerando as implicações dos fatores externos. 

1. Doenças relacionadas e contratação dos agentes biológicos pelo 
organismo

 Protozoários: causam doença como disenteria ambiena e giardíase 
(infecções causadas pela ingestão de alimentos deteriorados).

 Fungos: causam mofo e bolores, deterioram alimentos, podem produzir 
toxinas no Homem, além de causar micoses (manchas ou feridas na 
pele) do tipo pé de atleta ou ferida e sapinho.
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 Bactérias: causam pneumonia, infecções alimentares, cólera, leptos-
pirose (transmitida pela urina do rato) e toxoplasmose.

 Bacilos: são bactérias em forma de bastonetes que causam, por exem-
plo, a tuberculose (bacilo de Koch).

 Vírus: causa no Homem a gripe, hepatite, herpes (genital e labial), 
hidrofobia, AIDS e outras.

A Portaria n. 12, de 12 de novembro de 1979, diz que:

Parágrafo Único — Contato permanente com pacientes, 
animais ou material infecto-contagiante é o trabalho re-
sultante da prestação de serviço contínuo e obrigatório, 
decorrente de exigência firmada no próprio contrato de 
trabalho, com exposição permanente aos agentes insa-
lubres (BRASIL, 2013).

Assim, o contato permanente, de acordo com a Portaria n. 12, deverá ser 
obrigatório e contínuo, o contato intermitente também será considerado com 
permanente para efeito de caracterização da insalubridade.

Quanto à eliminação ou neutralização dos agentes biológicos, não será 
aplicada, nem mesmo com uso de equipamentos individuais — EPI, sendo que 
a adoção de sistema de ventilação, uso de máscaras, luvas e qualquer outro 
equipamento será apenas para diminuir o risco. 

Os agentes biológicos causam quais doenças? Qual EPI deve ser usado 
para minimizar o problema? 

Questões para reflexão

Os agentes biológicos são microrganismo que causam infecções, para estudá-los de modo mais 
aprofundado, acesse o link: 

<http://www.scielo.br/pdf/reben/v64n1/v64n1a23.pdf>.

Para saber mais
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 1. São constantes as notícias de que milhões de pessoas sofrem acidentes 
ou adquirem graves problemas de saúde por causa de sua profissão ou 
ambiente de trabalho, e para evitar ou mesmo minimizar o problema, o 
governo federal impõe por meio de legislação proteção aos trabalhado-
res. Quais são as medidas de prevenção que as empresas devem usar?

a) Conceber controles e processos de trabalho e utilizam inspeção 
periódica nos equipamentos de uso em substâncias perigosas;

b) Aplicar medidas de proteção coletivas e medidas individuais na 
origem do risco;

c) Aplicar medidas individuais de proteção, nomeadas equipamento 
de proteção coletiva (EPC);

d) Aplicar controle de entrega de EPI (equipamento de proteção 
individual) e usá-lo a cada dois dias;

e) Conceber controles de validade dos equipamentos de uso da 
empresa.

 2. São inúmeras as variáveis que condicionam o trabalhador a exposição 
ao risco biológico, são condições ambientais e pessoais que devem 
ser levantadas para se diagnosticar o risco biológico. Quais são as 
categorias do risco biológico?

Atividades de aprendizagem

Nesta unidade, você aprendeu sobre os agentes químicos, físicos e bio-
lógicos, compreendeu que toda exposição causa ao trabalhador danos 
irreversíveis a saúde do mesmo, a legislação vem proteger estes profis-
sionais de forma a impor as organizações adequações antes de expor seu 
colaborador a uma atividade de risco. 

Fique ligado!
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Com obtenção desse conhecimento, você agora tem possibilidade de 
avaliar o seu ambiente de trabalho ou de forma curiosa verificar como é o 
comportamento de empresas perante esses agentes, para enriquecer o seu 
profissionalismo realize um estudo sobre as legislações aqui abordadas, 
busque indicar caminhos de gestão trazendo aos colaboradores segurança 
nas atividades executadas de modo também proteger a empresa. Para obter 
mais informações sobre o assunto, acesse: 

<http://amconstrucaolocadora.blogspot.com.br/2012/09/riscos-
ambientais.html>.

Os agentes nocivos estão presentes em nosso dia, o ruído ocorre nas 
atividades industriais em que há agravamento do problema. Ao pensarmos 
no agente radiação, logo enxergamos em nosso próprio dia a dia que ele 
está presente quando nos deparamos com atividades expostas à radiação 
solar, e não podemos nos esquecer do agente calor ou frio. A exposição 
em atividade com alto índice de temperatura é vista quando ocorrem 
fundições de metais ou mesmo nas indústrias de vidros; já as atividades 
exposta ao frio são mais conhecidas em atividades de armazenamento de 
carnes como frigoríficos; os agentes químicos destacam-se em atividades 
que expõem o trabalhador a poeira, gases entre outros, e o biológico tem 
característica de bactérias. Todas as atividades que desenvolverem produ-
tos ou serviços nas quais venham expor seus colaboradores ao risco neces-
sitam de uma boa gestão, de modo a diminuir o impacto na vida e saúde 
do mesmo. As empresas não podem deixar de utilizar os produtos que 
prejudicam a saúde do trabalhador, então, exercer funções que tentem a 
expor o trabalhador a estes agentes seria um erro das organizações? Como 
o Ministério do Trabalhador, órgão criado para defender o trabalhador, 
pronuncia-se sobre este respeito? Sobre tais questionamentos, e para apro-
fundar sua compreensão sobre outras doenças ocupacionais, acesse o link: 
<http://www.youtube.com/watch?v=dpIOegBeuLw>.

Para concluir o estudo da unidade
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 1. Coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso)
a) O agente de risco físico possui diversas formas de energia a que 

possam estar expostos os trabalhadores.
b) Os riscos ambientais laborais, classificam em físico, químico e 

biológico.
c) O risco biológico tem como característica psicofisiológicas.
d) Os riscos físicos são causados por máquinas ou equipamentos. 

 2. Comente sobre o agente químico

 3. Assinale a alternativa correta:
a) Os riscos químicos são representados pelas substâncias químicas 

que se encontram nas formas líquida, sólida e gasosa.
b) A absolvição do agente químico causa reações alérgicas, preju-

dicando o sangue.
c) Risco significa aviso de perigo.
d) Radiações ionizante e não ionizantes são encontradas nos agentes 

biológicos.
e) O ruído causa cansaço, harmonização, dores de cabeça, aumento 

da audição, controle da pressão arterial. 

 4. Assinale a alternativa incorreta:
a) Regulação térmica do corpo humano, ou melhor, temperatura 

do corpo ideal é de 36,5 graus, esta é medida pela equação  
M +- C +- H +- R - E = zero.

b) Medidas preventivas contra radiações ionizantes: avental de raspa, 
perneira, capacete.

c) A poeira de grãos pode afetar o aparelho respiratório do trabalha-
dor porque ela é formada por partes orgânicas e inorgânicas.

d) A prevenção contra exposição excessiva ao calor começa 
no  Anexo n. 3 da NR-15 da Portaria 3.214/78.

e) O vapor é o estado gasoso resultante de uma substância líquida 
em condições normais de pressão e temperatura.

 5. Os agentes biológicos medem o nível de risco infeccioso conforme 
grupos de classificação. Apresente esses grupos.

Atividades de aprendizagem da unidade
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Objetivos de aprendizagem: Nesta unidade você irá conhecer al-
guns aspectos da biossegurança, disciplina que busca desenvolver 
e apresentar um conjunto de regras e normas de conduta que, 
primordialmente, buscam orientar o exercício das profissões ligadas 
às ciências biomédicas, no sentido de garantir a integridade e a 
preservação da saúde dos profissionais, pacientes e visitantes nos 
estabelecimentos de assistência a saúde.

Renata Joaquim Ferraz Bianco

Noções de 
biossegurança, 
manipulação de 
equipamentos e 
limpeza

Unidade 3

 Seção 1:  Definições de biossegurança

Nesta seção, abordaremos os vários aspectos à res-
peito da aplicação dos conceitos de biossegurança. 
Destacaremos a importância de uma situação que 
envolve riscos ocorrer de forma adequada, seguindo 
os padrões de qualidade de atendimento ao paciente 
e também de preservação da saúde do trabalhador e 
do paciente, além dos cuidados referentes ao meio 
ambiente, aqui representados pelo zelo com a desti-
nação dos resíduos gerados durante o procedimento. 
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 Seção 2:  Ferramenta de qualidade de 
biossegurança 

Nesta seção, abordaremos vários fatores relevantes 
na prevenção de acidentes, tais como a postura 
adotada por cada pessoa no desempenho de suas 
atividades laborais, sendo esta uma consequência do 
processo educacional. 

 Seção 3:  Risco ocupacional de transmissão de 
microrganismos

Nessa seção, iremos nos aproximar dos riscos ocu-
pacionais aos quais os profissionais de saúde es-
tão expostos; relataremos medidas de prevenção e 
controle no que tange aos acidentes ocupacionais; 
descreveremos as intervenções preconizadas após 
exposição ocupacional aos profissionais de saúde. 
Esta seção está estruturada em duas partes, facili-
tando a compreensão de aspectos relevantes para a 
construção de seu aprendizado.
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Introdução ao estudo

Caro(a) acadêmico(a), ao longo do curso, cada passo dado em direção ao 
conhecimento nos revela um novo mundo de descobertas. Cabe a nós, eter-
nos alunos, estarmos atentos às diversas oportunidades que se abrem para a 
ampliação de nossos conhecimentos.

Falo isso, pois, o entendimento da proposta de biossegurança requer do 
profissional que a pratica o mesmo dinamismo com que essa disciplina tem 
se consolidado, e, sendo assim, deverá acompanhar a evolução da ciência, da 
tecnologia e da biologia, de forma que seja capaz de se adaptar as diversas e 
constantes mudanças. Além disso, é preciso compreender que a aplicação dessa 
ciência, no dia a dia de trabalho, tem como função primordial a preservação 
da vida, de sua integridade e plenitude. Não só da vida humana, mas também 
dos animais, plantas e, de forma geral, do meio ambiente.

Muitas são as ferramentas criadas para o desenvolvimento do trabalho 
sob a perspectiva da biossegurança. Você terá em mãos instrumentos legais e 
morais que o auxiliarão na aplicação dos conhecimentos apresentados neste 
livro. Como verá, apesar de incipiente, a biossegurança é uma ciência cuja 
importância cresce a cada dia. Quanto mais nos conscientizamos a respeito 
da relevância dos cuidados com a vida, mais forte tornamos os preceitos dessa 
ciência. Para consolidar esses conhecimentos, faremos um passeio pelas várias 
faces com que a biossegurança se revela na condução das atividades laborais 
num estabelecimento de assistência a saúde. Assim, iniciaremos nossos estudos 
conhecendo os aspectos da biossegurança no regimento da segurança e medi-
cina do trabalho, em que poderemos verificar que, independentemente de qual 
função exercemos ou da área em que atuamos, deveremos sempre trabalhar 
respeitando as normas e regras para proteção da nossa saúde e integridade 
física e, também, a de nossos colegas. O mesmo devemos esperar daqueles 
que dividem o espaço conosco e, nesse sentido, verificaremos a importância 
da sensibilização em biossegurança, para a garantia da compreensão e da apli-
cação dos preceitos dessa área do conhecimento. Ao longo de nossos estudos, 
verificaremos que a biossegurança trata também dos aspectos da biotecnologia, 
sobre os quais uma série de outros instrumentos legais foram desenvolvidos 
para a garantia da segurança nacional, no que diz respeito aos resultados da 
evolução da biomedicina e também da ética, no trato das questões voltadas aos 
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trabalhos de pesquisa e de assistência a saúde. Nesse ponto, você conhecerá as 
doutrinas da bioética e do biodireito na condução de questões tão polêmicas.

Neste livro, não poderíamos deixar de abordar o estudo dos riscos ocupa-
cionais a que estamos expostos em nosso ambiente de trabalho, sem o entendi-
mento dos quais a biossegurança não faz sentido. Mais adiante, considerando 
a importância dos riscos biológicos, trabalharemos de maneira mais profunda 
a prevenção dos acidentes de trabalho com essa classe de risco. Para isso, veri-
ficaremos as ações desenvolvidas pelo Governo Federal, estados, municípios e 
instituições particulares para a prevenção e controle das infecções hospitalares, 
dentre as quais destacamos as medidas de precaução e isolamento.

Finalmente, nossos estudos abordarão uma das questões de biossegurança 
mais polêmicas e de difícil solução, o gerenciamento dos resíduos gerados 
nos estabelecimentos de assistência a saúde. Sobre esse tema, você verificará 
que também são grandes os esforços governamentais no sentido de regular as 
várias etapas do gerenciamento desses resíduos, desde a sua geração até a sua 
disposição final, de maneira a garantir os preceitos máximos da biossegurança 
de preservação da vida e proteção do meio ambiente.

Seríamos, no mínimo, irresponsáveis se afirmássemos que este livro esgota 
todas as informações sobre a biossegurança. Essa disciplina tem um amplo es-
pectro de atuação e, por esse motivo, abrange muitas áreas do conhecimento 
e, consequentemente, muita informação tem-se gerado sobre esse tema e suas 
aplicações. Numa tentativa de enriquecer um pouco mais este trabalho, trou-
xemos links de sítios da internet, além da indicação de muitas outras obras que 
certamente o auxiliarão na ampliação de seus conhecimentos sobre o tema. 
Então, não deixe de buscar essas informações adicionais.

Boa leitura!

Seção 1 Definições de biossegurança

Caro(a) acadêmico(a), para iniciarmos nossos estudos quanto às definições 
de biossegurança, analise esta situação:

Seguindo as recomendações médicas, você se dirige a um laboratório de 
análises clínicas para a coleta de amostras de sangue, que serão posteriormente 
enviadas para análise de rotina. Ao chegar nesse laboratório, você apresenta a 
receita médica, a recepcionista faz o atendimento e o direciona para o labo-
ratório, onde será feita a coleta. Após algum tempo, seu nome é chamado e, 
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então, o auxiliar de enfermagem se apresenta, devidamente vestido, e inicia 
os preparativos para proceder à coleta. Você analisa e verifica que esse profis-
sional, extremamente atencioso e cuidadoso, usa luvas e óculos de segurança, 
percebe que executa seus movimentos como um ritual, preparando os frascos, 
o material para a desinfecção, punção e coleta da amostra de sangue. 

Em poucos minutos, tudo é finalizado, o material residual gerado durante 
o procedimento é devidamente acondicionado em recipientes apropriados. 
Só após a finalização do procedimento você nota que o local é extremamente 
limpo e organizado, e que o funcionário zela para que aquele ambiente se 
mantenha assim para cada atendimento que ser a realizado. 

Nessa apresentação de um fato corriqueiro, abordamos os vários aspec-
tos que serão discutidos nesta unidade, no que diz respeito à aplicação dos 
conceitos de biossegurança. Percebemos que essa narração descreve uma 
situação em que tudo ocorre de forma adequada, seguindo-se os padrões de 
qualidade de atendimento ao paciente e também de preservação da saúde do 
trabalhador e do paciente, além dos cuidados referentes ao meio ambiente, 
aqui representados pelo zelo com a destinação dos resíduos gerados durante 
o procedimento. Apesar de essa não ser uma situação que represente a rea-
lidade brasileira em sua totalidade, poderemos verificar, a seguir, os esforços 
despendidos para a criação de um sistema de normas, leis e resoluções, as 
quais buscam estabelecer as diretrizes para que todo o trabalho desenvolvido 
nos estabelecimentos de assistência à saúde seja realizado de modo a garantir 
a integridade e preservação da vida humana, da vida animal e, também, da 
qualidade do meio ambiente. Discutiremos, ainda, que esse trabalho não faz 
nenhum sentido se não considerarmos que será executado por pessoas e que 
estas deverão ter plena ciência das regras  que regem suas atividades dentro 
de uma unidade de saúde.

Continuando nossos estudos, vamos analisar algumas situações que fazem 
parte da realidade brasileira e que, não raramente, tomamos conhecimento 
por meio dos noticiários de televisão, rádio, Internet, jornais e outros:

1. Em um hospital, a auxiliar de enfermagem negligencia os protocolos e 
enganosamente aplica vaselina líquida em vez de soro fisiológico numa 
paciente de 12 anos, que, em consequência desse fato, foi a óbito.

2. Uma unidade de terapia intensiva neonatal, local destinado a salvar 
vidas, em 49 dias registrou a morte de 23 recém-nascidos, sendo que, 
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na maioria dos casos, essas mortes foram decorrentes de infecções 
causadas por bactérias;

3. Imagens que chocaram o país, “lixo hospitalar” misturado a todos os 
outros tipos de resíduos, e revirado por famílias inteiras que buscam seu 
sustento em um lixão a céu aberto, local de proliferação de doenças e 
de degradação do meio ambiente. Esses fatos são uma pequena amostra 
daquilo a que estamos sujeitos quando os riscos e perigos associados ao 
exercício da profissão são negligenciados. Na área da saúde, a proba-
bilidade de ocorrência desses acidentes é largamente ampliada, dado 
o grande número de riscos aos quais esses profissionais estão expostos. 
Uma prova disso esta no fato de ser a área da saúde a que apresenta os 
maiores índices de ocorrência de acidentes de trabalho.

A que podemos associar o fato citado anteriormente? Será causa disso 
a má formação e capacitação dos profissionais da saúde, as más condi-
ções de trabalho ou, ainda, a negligência às normas e procedimentos de 
segurança por parte desses trabalhadores no exercício de sua profissão?

Com base nessas primeiras impressões, podemos dizer que o desen-
volvimento do trabalho na área da saúde, seguindo as boas práticas 
profissionais, envolve aquilo que será o eixo principal de nossas discus-
sões ao longo dessa unidade, a biossegurança. Mas o que é isso, afinal?

Questões para reflexão

De acordo com Costa (2005), o termo biossegurança, etimologicamente, 
provém do radical grego bio, que significa vida, e da palavra segurança, ou 
seja, vida livre de perigo. Genericamente, pode ser considerada como as ações 
que contribuem para a segurança das pessoas. 

Nesse contexto, a biossegurança será tudo aquilo que for escrito, falado, 
transmitido e praticado entre os profissionais da saúde, de maneira a garantir que 
o trabalho seja desenvolvido dentro das boas praticas que preservem a saúde 
e a integridade desses trabalhadores, e, ainda, a proteção ao meio ambiente. 
No Brasil, a biossegurança está dividida em duas partes, sendo a primeira 
relacionada à engenharia genética, que, legalmente, está vinculada à Lei n. 
11.105, de 24 de março de 2005 (BRASIL, 2005b), que estabelece normas para 
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o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de 
organismos geneticamente modificados (OGMs) e autoriza o Poder Executivo 
a criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança (CTNBio). Essa lei e regulamentada pelo Decreto n. 5.591, de 
22 de novembro de 2005, que, em seu art.1, estabelece também:

[...] as normas de segurança e mecanismos de fiscalização 
sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, 
o transporte, a transferência, a importação, a exporta-
ção, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, 
o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte 
de organismos geneticamente modificados [...] e seus 
derivados, tendo como diretrizes o estimulo ao avanço 
cientifico na área de biossegurança e biotecnologia, a 
proteção a vida e a saúde humana, animal e vegetal, e a 
observância do principio da precaução para a proteção do 
meio ambiente, bem como normas para o uso mediante 
autorização de células-tronco embrionárias obtidas de 
embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e 
não utilizados no respectivo procedimento, para fins de 
pesquisa e terapia (BRASIL, 2005a, p. 1).

A segunda parte trata da chamada biossegurança praticada, ou seja, voltada 
à segurança de profissionais da área de saúde ou que lidam direta ou indireta-
mente com essa área e tem suas ações direcionadas também para os pacientes, 
o ambiente de trabalho e, ainda, a qualidade do meio ambiente. De acordo 
com Hoefel e Schneider (1997) e Queiroz (1998), biossegurança é o conjunto 
de normas e procedimentos considerados seguros e adequados à manutenção 
da saúde em atividades de risco de aquisição de doenças profissionais. De 
maneira mais abrangente, Hinrichsen (2004, p. 4) define biossegurança como: 

[...] um conjunto de ações voltadas para a prevenção, mi-
nimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades 
de pesquisa, produção ensino, desenvolvimento tecno-
lógico e prestação de serviços que possam comprometer 
a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a 
qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

Agora que verificamos o conceito de biossegurança, outras dúvidas podem 
estar surgindo, pois, quando lemos que consiste de um conjunto de ações, 
precisamos saber quais são essas ações, quem as criou e quem as desenvolve. 
Sabemos que esse tipo de trabalho requer uma ação organizada e que possua 
caráter legal, uma vez que o objetivo de sua criação e a proteção de um bem 
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comum, a saúde humana e a qualidade do meio ambiente. Sendo assim, deve 
ser estabelecida por instituições públicas com vistas a estabelecer procedi-
mentos padronizados, os quais possam ser implantados, desenvolvidos, moni-
torados e, principalmente, fiscalizados pelas instituições responsáveis por sua 
elaboração. Dessa forma, todas as instituições públicas envolvidas, tais como 
o Ministério do Trabalho e Emprego, da Saúde, da Previdência social, do Meio 
Ambiente, entre outras, desenvolveram um conjunto de normas, resoluções, 
decretos e leis que visam a regulamentar as questões abrangidas pelo conceito 
de biossegurança aplicada a saúde do trabalhador e a proteção do meio am-
biente, conforme veremos a seguir.

1.1 Histórico de biossegurança
Visando identificar a produção bibliográfica sobre biossegurança, outro 

grupo de pesquisadores analisou o material publicado em periódicos nacionais, 
buscando verificar como esse assunto tem sido tratado e como está inserido 
na educação e no exercício das profissões da área de saúde. Para isso, Pereira 
et al. (2010) analisaram as obras disponíveis no Portal da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS: BIREME). Os resultados quanto ao volume encontrado de artigos 
por subportais, por periódico. 

A respeito desse trabalho, Pereira et al. (2010) concluem que é grande a 
necessidade de ampliar os esforços para a educação quanto à biossegurança 
ainda no processo de formação de profissionais na área de saúde e que, para 
ampliar esse debate, deverá ser considerada a realidade social e cultural das 
comunidades nas quais estão inseridos os estabelecimentos de assistência à 
saúde. A pesquisa evidencia, ainda, que o volume de publicações é incipiente, 
sobretudo, considerando-se o número de artigos nas áreas de educação e prá-
ticas educacionais em biossegurança. Para esses pesquisadores:

[...] o processo de ensino da biossegurança deve abordar 
todas as possíveis conexões dos seus conteúdos, isto é, 
passar pelas imbricações históricas, humanas, sociais, 
éticas, econômicas, políticas, ambientais e técnicas, que 
a perpassam, tendo como pano de fundo exatamente as 
suas ideias centrais, ou seja, os seus conceitos estru-
turantes. O trabalhador, considerado como sujeito da 
aprendizagem deve ter uma postura crítica-reflexiva do 
seu ambiente ocupacional. Assim, é fundamental que o 
ensino de biossegurança esteja voltado para o exercício 
da cidadania, que exige o desenvolvimento não só das 
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habilidades para o saber fazer — conhecimento técnico 
e instrumental — mas o saber viver, que contempla prin-
cipalmente as questões éticas. Nesse contexto, o conhe-
cimento da produção acadêmica nesta área pode ser um 
ótimo suporte para o fortalecimento e aprimoramento 
dessas ações (PEREIRA et al., 2010, p. 299).

O trabalho desses autores nos traz uma pequena amostra da realidade a 
respeito das publicações sobre a biossegurança na área da saúde. Isso reflete 
que ainda há um vasto campo a ser explorado, na busca pela informação e na 
aplicação desse conhecimento junto ao profissional da área. Como vimos, não 
restam dúvidas a respeito da importância de se promover o ensino da biosse-
gurança logo nos primeiros passos do profissional da área de saúde, ou seja, 
ainda no ambiente acadêmico. Nesse sentido, também é tema para debate o 
conteúdo a ser ministrado e os métodos de ensino que garantam a sensibiliza-
ção e o aprendizado. Na sua experiência sobre o ensino da biossegurança na 
Fundação Oswaldo Cruz, Costa (2005) observou que o processo de ensino- 
-aprendizagem praticado em cursos de nível técnico da área de saúde ocorre 
de forma fragmentada, não observando as relações mútuas estabelecidas pela 
integração dos conceitos. A respeito disso, Moreira (2002) ressalta a relevância 
da articulação dos inúmeros conceitos para se explicar uma situação específica; 
essa ideia, conhecida por campo conceitual, compreende as relações entre 
os conceitos envolvidos, suas linguagens e as operações de pensamento que 
estão diretamente interconectados. Nesse sentido, é importante identificarmos 
os conceitos mais representativos sobre o tema e, através destes, desenvolver 
o conteúdo da disciplina. A definição desses conceitos, chamados estruturan-
tes, proporciona maior facilidade para o processo de ensino e aprendizagem, 
uma vez que expõe as conexões e imbricações dessa área do conhecimento, 
contribuindo, assim, para a retenção de seus significados (PEREIRA et al. apud 
MOREIRA, 2002).

Para conhecer estas e outras publicações sobre biossegurança na área da saúde, visite o site da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e seus subportais, acessando o link: <http://www.bireme.
br/php/index.php>. 

Para saber mais
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1.2 Princípios e aplicações da biossegurança
Com certa frequência, a rotina de trabalho no ambiente hospitalar pode 

gerar, em seus funcionários, um aumento de confiança em relação às áreas res-
tritas e aos procedimentos de biossegurança, razão pela qual tem se observado 
erros grosseiros sendo cometidos por profissionais experientes. De acordo com 
Brasil (2006c), essas situações ainda ocorrem, pois a educação em biossegu-
rança não foi inserida nas disposições legais de formação dos profissionais da 
área de saúde, existindo uma deficiência na formação profissional no que se 
refere à sua sensibilização para medidas práticas de prevenção. Para Frisso e 
Soares (2010, p. 91):

 [...] a implantação de uma adequada política de bios-
segurança numa unidade de saúde se inicia com a sen-
sibilização dos profissionais, para que eles se conscien-
tizem da importância do conhecimento do trabalho que 
realizam, bem como percebam os riscos físicos, químicos 
e/ou biológicos a que estão expostos no seu dia a dia. 
Uma vez os riscos sendo conhecidos, os profissionais 
podem minimizá-los, estabelecendo, assim, uma rotina 
mais segura para seu ambiente de trabalho e para o meio 
ambiente.

Considerando essas informações e aquelas apresentadas e discutidas no 
início desta unidade, devemos refletir sobre uma questão primordial para con-
tinuarmos nosso estudo: a sensibilização em biossegurança. Mas, o que vem 
a ser essa sensibilização?

Você deve ter notado que a biossegurança que tratamos na Seção 1 era pre-
vista em lei, e que sua prática deve ser exercida por pessoas para sua proteção, 
para a proteção de outras pessoas, dos animais e do meio ambiente. Sendo 
assim, não podemos pensar em fazer sem saber fazer. Como agir de modo se-
guro e preventivo sem conhecer as técnicas, métodos e orientações para isso? 
A aplicação dessa filosofia de trabalho requer a capacitação dos profissionais. 
Mas, capacitar não é a garantia de se fazer entender a importância de agir sob 
a perspectiva da biossegurança. O que fazer então?

Para ensinar, treinar ou capacitar sobre a biossegurança é preciso fazer a 
pessoa sentir a importância da informação que recebe. Assim, criamos uma 
forma de transmitir essa informação de maneira mais significativa para quem 
aprende, tornamos essa pessoa sensível ao conhecimento recebido. Portanto, 
a sensibilizamos. Para Neves, Cortez e Moreira (2006), a biossegurança deve 
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ser percebida como uma ação educativa, que busca a preservação da vida, e, 
não deve ser minimizada a um treinamento e introjeção de normas, pois esse 
entendimento gera consequências significativas para a saúde do trabalhador, 
visto que considera os agentes reais sujeitos da aprendizagem. Agora você per-
cebe a diferença entre ensinar e sensibilizar? Pois então, enquanto profissional 
e gestor hospitalar, você irá zelar pela aplicação dos conhecimentos relaciona-
dos à prática da biossegurança e muitas vezes será o responsável por criar esse 
ambiente para a sensibilização dos colaboradores no seu local de trabalho. 
Sendo assim, buscaremos nesta seção apresentar a relevância relacionada ao 
tema e também algumas ferramentas utilizadas para auxiliá-lo nesse processo. 
Mas, antes de começarmos, você deverá sentir-se “sensibilizado” quanto à 
importância da biossegurança para o exercício de sua futura profissão!

1.3 Noções sobre microbiologia
Para a classificação dos riscos biológicos, uma série de fatores deverá ser 

considerada, como o modo de transmissão mencionado nos parágrafos ante-
riores, a virulência, concentração e volume do patógeno, disponibilidade de 
profilaxia pós -exposição e tratamento, entre outros. 

A virulência do agente biológico para o homem e para os animais é um 
dos critérios de maior importância. Uma das formas de mensurá-la é a taxa de 
fatalidade do agravo causado pelo agente patogênico, que pode causar morte 
ou incapacidade em longo prazo. Segundo esse critério, a tuberculose, as ence-
falites virais e a coriomeningite linfocítica (LCM) são bons exemplos de doenças 
cujos agentes biológicos causadores possuem alta virulência e, portanto, alto 
risco. O Staphilococcus aureus, que raramente provoca uma doença grave ou 
fatal em um indivíduo contaminado, é classificado como de risco baixo.

1.3.1 Modo de transmissão

O conhecimento do modo de transmissão do agente biológico manipulado 
é de fundamental importância para a aplicação de medidas que visem conter a 
disseminação de doenças, pois cada uma terá uma forma diferente de controle.

1.3.2 Estabilidade

É a capacidade de sobrevivência de um agente biológico no meio ambiente. 
Informações sobre sua sobrevivência quando exposto à luz solar ou ultravioleta, 
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a determinadas temperaturas e teores de umidade, exposições a desinfetantes 
químicos ou à dissecação devem ser consideradas.

1.3.3 Concentração e volume

É o número de agentes biológicos patogênicos por unidade de volume, 
portanto, quanto maior a concentração, maior o risco. O volume do agente a 
ser manipulado também é importante. Na maioria dos casos, os fatores de risco 
aumentam devido a um volume maior manipulado.

1.3.4 Origem do agente biológico potencialmente patogênico

Esse dado está associado não só à origem do hospedeiro do agente biológico 
(humano ou animal, infectado ou não), mas também, à localização geográfica 
(áreas endêmicas etc.).

1.3.5 Dose infectante

A dose infectante do agente biológico é um fator que deve ser levado em 
consideração, pois aponta o risco do agente patogênico a ser manipulado. A 
classificação dos agentes biológicos, conforme a NR-32.

 Você, enquanto profissional da saúde, sofreu exposição ocupacional a 
agentes biológicos?

 Quais são as suas chances de contrair o vírus da hepatite C?

 A terapia ocupacional ao HIV é totalmente eficaz?

 O seu risco de adquirir tuberculose ocupacional na sua unidade de tra-
balho é possível? 

 Quais são as medidas de prevenção utilizadas pela instituição em que 
trabalha?

 Sua empresa utiliza como exame admissional o Derivado Proteico Puri-
ficado (PPD) com periodicidade anual?

1.4 Noções sobre doenças infectocontagiosas
A tríade das infecções ocupacionais é representada pelo agente, o hos-

pedeiro e o meio ambiente. Portanto, essas três dimensões estão implicadas 
na ocorrência dessas infecções. As fontes de infecção no ambiente hospitalar 
podem ser representadas pelo próprio paciente, visitantes, além do profissio-
nal de saúde doentes, colonizados ou com a doença na fase de incubação.
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A fonte de infecção não necessariamente deverá ser humana; muitas infecções 
poderão ocorrer por veículo comum, como exemplo, podemos citar a água 
contaminada, alimentos, ou seja, tudo aquilo que várias pessoas se utilizam 
concomitantemente.

Existem distintas formas de transmissão desses patógenos, quer por contato 
direto ou indireto, por gotículas e por aerossóis, as quais estão implicadas na 
possibilidade de aquisição de doenças ocupacionais pelos profissionais de 
saúde. Esporos de fungos ambientais são disseminados no ambiente e podem 
causar doença em pacientes imunocomprometidos que inalam os esporos libe-
rados no ar ambiental, e relacionamos o fato às reformas nas unidades de saúde. 
Um importante agente a ser considerado é o Aspergillus spp. Outro agente de 
contaminação ambiental que pode causar doença respiratória é a Legionella, 
relacionada na literatura como contaminante de sistemas de refrigeração.

Você tem a compreensão dos diferentes aspectos que envolvem as 
doenças de transmissão respiratória?

Questões para reflexão

A possibilidade da aquisição das doenças de transmissão respiratória é 
fato, principalmente no manejo inadequado dos pacientes na prática do tra-
balho. A transmissão de algumas doenças por via respiratória pode se dar até 
mesmo antes do aparecimento dos sinais e sintomas. As doenças de transmis-
são por via respiratória se subdividem naquelas de transmissão por gotículas 
e aerossóis. Dentre as doenças de transmissão por aerossóis nos serviços de 
saúde, destacam-se a varicela, a tuberculose pulmonar e laríngea, ambas têm 
sua disseminação entre profissionais facilitada pelo seu diâmetro, ou seja, a 
facilidade de contágio está em considerar que tanto o vírus varicela-zóster 
como o Mycobacterium tuberculoses são inferiores a cinco micras. O agente 
etiológico da tuberculose pode permanecer no ar ambiental por aproximada-
mente nove horas, fato este que facilita sua transmissão em unidades de saúde, 
principalmente naquelas em que um programa efetivo de saúde ocupacional, 
com medidas administrativas, ambientais e de prevenção respiratória seja 
inexistente. Por outro lado, as doenças de transmissão por gotículas tem sua 
transmissão no ambiente de trabalho limitadas, pelo fato de serem partículas 
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superiores a cinco micras. Uma vez o paciente falando, tossindo ou expirando 
eliminará partículas maiores para o ambiente que rapidamente se depositam em 
superfícies, não oferecendo risco de contágio aos profissionais de saúde. Temos 
como exemplo as meningites bacterianas, o H1N1 e o vírus da caxumba. Se o 
profissional de saúde entrar em contato com um paciente com meningite por 
Neisseria meningites permanecendo a uma distância superior a dois metros, 
sua mucosa ocular, nasal e oral não entrarão em contato com os respectivos 
microrganismos.

Na atualidade, a transmissão da doença nas Unidades de Saúde está bem 
documentada. Em áreas com elevada prevalência de doentes, além de locais 
com elevado índice de pacientes com HIV/AIDS. Os profissionais com maior 
risco de infecção são aqueles que desenvolvem atividades laborais em unidades 
de moléstias infecciosas, pronto-socorro, tisiologia, salas de broncoscopia e 
profissionais que realizam atividades de necrópsias. Nas unidades de saúde, 
as medidas efetivas para a prevenção da transmissão da doença devem ser 
classificadas em medidas administrativas, ambientais e proteção respiratória. 
Medidas administrativas — são representadas por várias ações, desde a detec-
ção precoce dos casos, intermediado por um rápido diagnóstico e início da 
terapêutica instituída. Soma-se a essas ações o monitoramento dos profissionais 
expostos e a capacitação (treinamentos) deles.

 1. Segundo o que foi explanado até o momento, defina o termo 
biossegurança.

 2. Ultimamente têm sido observado erros grosseiros sendo cometidos 
por experientes profissionais da área da saúde. Com poderíamos 
justificar tais falhas?

Atividades de aprendizagem
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Seção 2 Ferramenta de qualidade de 
biossegurança

Um dos fatores mais relevantes na prevenção de acidentes está relacionado 
à postura adotada por cada pessoa no desempenho de suas atividades laborais, 
sendo essa uma consequência do processo educacional. Em consequência 
disso, devemos questionar sobre a importância e a qualidade da formação 
profissional e da capacitação oferecida nos estabelecimentos de assistência à 
saúde sobre biossegurança:

[...] a biossegurança deve ser ensinada em um contexto ci-
dadão, incluindo não apenas o saber fazer, mas também o 
saber ser e o saber aprender. Para tanto, é primordial que o 
aluno ou o trabalhador não seja um mero reprodutor, mas 
sim um agente participativo-transformador no seu am-
biente ocupacional. O processo educativo envolve uma 
ação de reflexão, e deve ultrapassar a ideia da simples 
normatização, e abranger, inclusive, aspectos relativos à 
ética, já que ela está implícita em praticamente todas as 
ações da biossegurança (COSTA; COSTA, 2007, p. 253).

Atualmente, inúmeras instituições públicas e privadas têm trabalhado a ques-
tão do ensino da biossegurança nos diferentes níveis de formação, sob as mais 
variadas perspectivas de abordagem. Nesse sentido, podemos considerar que 
por mais básica que seja a informação transmitida aos alunos, ainda nos cursos 
de formação profissional da área de saúde, cria-se nesse profissional outra per-
cepção a respeito do tema. Nesse caso, essa informação estará vinculada a um 
ensinamento acadêmico e, portanto, deverá proporcionar melhores resultados 
quando consideramos o aproveitamento e a aplicação do aprendizado. Em outro 
plano, um profissional que traz alguma “bagagem“ a respeito de um determi-
nado assunto, possui vantagens sobre aquele que é leigo, sobretudo quando 
consideramos a importância desse conhecimento para o ambiente de trabalho. 
Considerando essas colocações, percebemos a importância de se trabalhar esse 
assunto ainda na fase de formação dos profissionais, isso otimiza todo o processo 
de capacitação desenvolvido dentro de uma empresa. Aprile e Barone (2006), 
colocam ainda, que atualmente o mercado de trabalho tem exigido profissionais 
mais preparados e qualificados, esse fato desperta para a responsabilidade, tanto 
da formação, quanto da incorporação de novos requisitos profissionais, amparada 
numa educação básica e na ampliação de conhecimento científico e tecnológico. 
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Portanto, o conhecimento e compreensão dos processos de ensino da biosse-
gurança revelam -se uma ferramenta estratégica e pedagógica fundamental, 
considerando -se a discrepância atual entre o ambiente de ensino e o de tra-
balho, no que se refere à biossegurança. Esse fato influencia significativamente 
a formação profissional nessa área e com impactos expressivos no mercado de 
trabalho (COSTA, 2005). Vejamos a seguir os esforços realizados na produção 
de informação a respeito do tema, lembrando que a produção científica e aca-
dêmica reflete claramente qual nível de importância foi dado ao assunto num 
determinado período. Com o objetivo de fazer esse tipo de análise, Andrade e 
Sanna (2007) desenvolveram uma pesquisa bibliográfica para o levantamento 
e análise das publicações sobre biossegurança direcionadas à formação de 
enfermeiros no Brasil; esse trabalho foi realizado considerando-se o período de 
1944 até 2006, e as publicações feitas em bases de dados relevantes para a área 
em questão (LILACS, SCIELO, MEDLINE, BDENF, DEDALUS/USP, e PERIENF/
EEUSP). Essas autoras revelaram que, apesar de a busca haver se iniciado em 
1944, a primeira publicação surge em 1995, ocorrendo um crescente aumento 
a partir dessa data, colocando em evidência a importância que biossegurança 
vem ganhando para a enfermagem, as autores concluem, ainda, que:

Os resultados obtidos apontam para a predominância de enfermeiros docen-
tes como pesquisadores, vinculados à academia. Chamou a atenção o fato dos 
artigos, em sua quase totalidade, abordarem com maior ênfase o risco biológico 
e a AIDS. Considerou-se que isto se dê, talvez, porque os profissionais de saúde 
são responsáveis pela assistência e estão constantemente em contato com este 
risco, embora outras doenças transmissíveis e outros riscos façam parte da vida 
profissional da enfermagem. É também marcante o destaque dado para a edu-
cação em biossegurança, que aparece em quase metade dos artigos, enfocando 
a importância da educação permanente com relação a este tema; além deste 
aspecto, dois artigos enfocam que biossegurança é um tema indispensável na 
formação do profissional enfermeiro, mas que até o momento parece não ter 
sido incorporado em seus currículos. A partir deste levantamento, esperamos 
contribuir para outras pesquisas, visto que, a partir deste conhecimento, o en-
fermeiro é responsável pela segurança ocupacional de toda a equipe de saúde 
de um determinado setor (ANDRADE; SANNA, 2007, p. 572).
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2.1 Níveis de biossegurança e saúde
Para o desenvolvimento de estratégias de sensibilização em biossegurança, 

muitos profissionais têm buscado estabelecer um ponto de partida que, na 
maioria das vezes, visa conhecer o nível de percepção dos colaboradores 
sobre o assunto, no ambiente de trabalho. Assim, vários autores têm proposto 
e experimentado uma série de métodos que vão do lúdico ao científico, para 
realizar a coleta, análise e interpretação de dados. Esse trabalho inicial é 
extremamente relevante, pois fornece, ao responsável pela tarefa de sensibi-
lizar, informações preciosas para a construção da estratégia de abordagem. 
Para ilustrarmos essas considerações, imagine que após uma avaliação para 
o diagnóstico da percepção de seus colegas, quanto às práticas de biosse-
gurança, você percebe que todos conhecem perfeitamente normas e regras 
referentes ao assunto, apesar disso, nota que essas regras têm sido negligen-
ciadas pelos mesmos colaboradores, no desenvolvimento de suas atividades 
laborais. Como agir nesse caso?

a) você realizaria um curso completo sobre norma e regras de biossegurança;

b) você conversaria com cada colaborador em particular para saber o que 
está acontecendo;

c) você organizaria uma atividade buscando enfatizar a importância da 
observação de normas, talvez até propondo uma gincana para o cum-
primento de metas.

Note que, se optar pela alternativa “a”, poderá piorar a percepção de seus 
colaboradores, uma vez que apresentará uma informação que já é de domínio 
de todos, tornando-a redundante e enfadonha, e sabemos o que acontece se 
trilharmos por esse caminho: a raríssima participação daqueles que julgam a 
prática de regras um verdadeiro “aborrecimento”. A conversa em particular 
pode gerar “mal-estar” entre você e o colaborador, pois, certamente, este levará 
o assunto para o lado pessoal. Sabemos que, se o problema é coletivo, deve 
ser tratado de forma igual para todos. Resta nos então a opção “c”. Seria essa 
a mais adequada? Sob o ponto de vista de fazer sentir, provavelmente essa 
seria a melhor forma de se trabalhar a informação. E se você ainda realiza 
uma atividade que promova até diversão para os colaboradores, associa-se à 
prática das normas e regras um sentimento bom, tornando mais prazerosa a 
sua observação. Você percebeu que sem um diagnóstico do nível de percepção 
dos colaboradores fica difícil estabelecer uma estratégia para se promover a 
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sensibilização deles? Mas, infelizmente, é isso que tem acontecido na prática. 
Muitas vezes, o trabalho de sensibilização torna-se uma atividade tediosa e, 
consequentemente, pouco produtiva, que é repetida anualmente.

Portanto, esteja atento a esse fato! Não perca esse foco de vista, pois o 
sucesso de um programa de gestão de biossegurança pode residir no fato da 
aprendizagem, ou não, de novas condutas, e ainda, na velocidade e na quali-
dade com que esse aprendizado se processa (PEREIRA, 2010).

No sentido de ilustrar essa discussão, vejamos os resultados conseguidos 
por alguns autores na aplicação de diferentes técnicas para se conhecer a per-
cepção de profissionais e alunos da área de saúde sobre o tema biossegurança. 
Para se entender como a percepção sobre biossegurança influencia a prática e a 
qualidade da assistência prestada por um grupo de profissionais de um serviço 
de emergência, Valle et al. (2008) utilizou e analisou as representações sociais 
da biossegurança elaboradas por esse grupo. De maneira a entender melhor 
esse trabalho, vejamos quais definições de representações sociais esses autores 
utilizaram em seu trabalho:

A representação social (RS) é definida como uma forma de conhecimento 
do senso comum. Ela está diretamente relacionada à maneira como as pes-
soas entendem e introjetam as informações de acordo com os referenciais 
que possuem; os indivíduos irão reelaborar o saber científico segundo sua 
própria conveniência, ou seja, de acordo com os meios e recursos que têm. As 
representações sociais podem ser também compreendidas como uma forma 
de conhecimento, socialmente elaborado e partilhado, tendo uma intenção 
prática e concorrendo à construção de uma realidade comum a um conjunto 
social. Elas se manifestam em palavras, sentimentos e condutas e se institucio-
nalizam. Portanto, podem e devem ser analisadas a partir da compreensão das 
estruturas e dos comportamentos sociais. Sua mediação privilegiada, porém, 
é a linguagem, tomada como forma de conhecimento e de interação social 
(VALLE et al., 2008, p. 306).

Nesse trabalho, Valle et al. (2008) concluíram que os profissionais do grupo 
analisado apresentaram um comportamento contraditório, pois, ao mesmo 
tempo que mostraram conhecimento sobre o assunto, reconhecendo a im-
portância e os valores das normas de biossegurança, absorveram apenas parte 
do conteúdo que determina o Programa de Prevenção de Infecção Hospitalar 
relacionado com biossegurança. Assim, de acordo com as conclusões desses 
autores: 
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[...] a biossegurança não foi ainda incorporada como um 
conjunto de medidas necessárias ao controle da infec-
ção hospitalar, mas representada de forma fragmentada, 
conforme se mostra nos conceitos, valores, preconceitos 
e imagens, na medida em que predomina apenas parte 
das normas de proteção individual e coletiva, ficando de 
fora todas as outras medidas necessárias e fundamentais a 
quebra da cadeia de infecção (VALLE et al., 2008, p. 309).

Nesse sentido, os autores recomendam que a concepção de programas de 
controle de infecção hospitalar deve considerar as determinantes da prática de 
biossegurança que estão vinculadas às crenças, valores, normas sociais, dentre 
outros (VALLE et al., 2008). Pensando, ainda, nas várias possibilidades de se 
conhecer a percepção de um grupo de pessoas a respeito da biossegurança, 
Costa (2005) analisou as técnicas utilizadas para ministrar o conteúdo de bios-
segurança no ensino médio, na área de saúde. Dentre outras conclusões, esse 
autor verificou que em nenhum dos casos estudados foi aplicada a técnica do 
desenho livre. Buscando preencher essa lacuna, Costa et al. (2007) estudou 
os discursos implícitos nos desenhos envolvendo a biossegurança de quatorze 
alunos de um curso de nível técnico da área de saúde. Nesse trabalho, os au-
tores concluíram que a realidade da biossegurança, reproduzida pelos alunos 
em seus desenhos, apresentou uma forte influência da mídia, apesar das es-
pecificidades de cada um. Esses autores verificaram também que os desenhos 
apresentavam, de maneira simultânea, vários significados, diferenciando-se da 
fala e da escrita. Sobre essa verificação os autores recomendam aos professores 
que o uso dessa técnica deve ser feito de forma criteriosa, pois “essas imagens 
podem revelar dificuldades na elaboração de alguns conceitos, como também 
valores e ideologias associados à biossegurança” (COSTA et al., 2007, p. 30). 
De forma conclusiva estes autores relatam:

O uso dessa linguagem gráfica (desenho) nos processos de ensino da biossegu-
rança em cursos de nível médio da área de saúde pode, portanto, facilitar, como 
sugere a pesquisa, a compreensão dos seus conceitos básicos, possibilitando ao 
aluno formular suas próprias questões, e compreender a realidade social e a diver-
sidade temática que cercam esta disciplina em todas as suas dimensões, e, além 
disso, pode propiciar ao professor a oportunidade de incluir, de forma gradativa, 
o discurso científico nas suas ações de sala de aula, visto as oportunidades peda-
gógicas que se apresentam, principalmente porque é uma estratégia que atrai a 
atenção do aluno, auxilia na reflexão crítica e associa facilmente [...]. Dando conti-
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nuidade aos estudos desenvolvidos por Costa et al. (2007), Pereira, Costa e Carvalho 
(2008) aplicaram o mesmo método em 13 alunos de um curso de especialização 
técnica em boas praticas de laboratório de saúde pública, objetivando analisar as 
percepções desses alunos sobre o conceito de biossegurança, expressadas através 
da linguagem do desenho. Por meio desse trabalho, os autores confirmaram as 
observações feitas por Costa et al. (2007), e concluíram que:

[...] o uso do desenho como estratégia de aprendizado é 
simples e fácil de ser implementado, o que possibilita o 
engajamento dos alunos, oferecendo a possibilidade de 
trabalhar suas ações motoras, verbais, mentais e afetivas, 
além de proporcionar o espaço e o tempo para sistema-
tização coletiva, viabilizando uma melhor compreensão 
do conceito de biossegurança (PEREIRA; COSTA; CAR-
VALHO, 2008, p. 1).

Retomando nossa discussão inicial, verificamos através do trabalho desses 
pesquisadores algumas ferramentas que poderão nos auxiliar a conhecer, num 
grupo de alunos ou profissionais da saúde, qual a sua percepção sobre o tema 
biossegurança e, com base nesse conhecimento, traçar as estratégias que nos 
permitirão maior eficiência no desenvolvimento das ações de sensibilização.

Moacir Scliar, em um dos seus livros, História do conceito da saúde, discute como o conceito 
de saúde reflete a conjuntura social, econômica, política e cultural, ou seja, saúde não representa 
a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe social. Resultará 
de valores individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas, filosóficas.

Ele descreve que uma doença era sinal de desobediência ao mandamento divino. A enfermidade 
proclamava o pecado, quase sempre em forma visível, como no caso da lepra. Trata-se de 
doença contagiosa, que sugere, portanto, contato entre corpos humanos, contato que pode 
ter evidentes conotações pecaminosas.

Moacir Scliar também cita que a Constituição Federal do Brasil de 1988, artigo 196, evita discutir 
o conceito de saúde, mas diz que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 
recuperação”. Este é o princípio que norteia o SUS, Sistema Único de Saúde. 

Acesse este texto na íntegra: SCLIAR, M. História do conceito de saúde. PHYSIS: Rev. Saúde 
coletiva, Rio de Janeiro, 17(1): 29-41, 2007.

Para saber mais
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2.2 Processamento de artigos e equipamentos
A fonte de infecção pode ser também representada pelos equipamentos 

médico-hospitalares reprocessados de forma inadequada, produtos farmacêuti-
cos, soluções antissépticas contaminadas e, finalmente, até os vetores poderão 
ser implicados nesse contexto, surtos de hantavirose foram descritos na literatura 
em unidades de saúde.

Em 1996, o Centro de Controle de Doenças (CDC — EUA) publicou uma 
atualização das práticas de controle de infecção hospitalar utilizando-se de um 
novo conceito denominado precauções-padrão. Esse conceito, utilizado até 
hoje, apregoa o uso de equipamentos de proteção individual a partir do mo-
mento em que se manipule sangue, fluidos corpóreos, pele lesada e membranas, 
orientações estas a ser utilizadas com qualquer paciente, independentemente 
do seu diagnóstico, além de serem utilizadas frente ao manejo de pacientes 
com doenças infectocontagiosas veiculadas por sangue.

Várias doenças têm sua transmissão somente no contato com sangue ou 
outros fluidos potencialmente contaminantes como o líquido pleural, amnió-
tico, peritoneal, secreção vaginal e esperma, como é o caso do vírus HIV. Para 
as hepatites virais B e C, o contato com o sangue, definitivamente, é o mais 
relevante. Tem-se o relato de que em torno de 20 diferentes doenças que podem 
ser transmitidas via sangue. É importante lembrar que urina e fezes contêm os 
agentes etiológicos do HIV e das hepatites B e C, mas em quantidades peque-
nas, incapazes de causar infecção. A saliva acaba sendo importante fluido na 
odontologia.

As exposições ocupacionais a material biológico por acidentes com objetos 
perfuro cortantes são, indiscutivelmente, os responsáveis pela maioria das soro-
conversões dos profissionais de saúde as infecções pelo HIV e hepatites B e C. 
É importante lembrar que a confecção das sorologias específicas com o sangue 
do paciente fonte para essas três doenças só ocorreu após consentimento por 
escrito do paciente fonte ou responsável.

Seguem abaixo, segundo o Ministério da Saúde, os diferentes tipos de expo-
sição que favorecem infecção pelo HIV e as hepatites B e C (BRASIL, 2009, p. 6):

Percutâneas: lesões provocadas por instrumentos perfurantes e cortantes, 
como, por exemplo, agulhas, bisturi, vidrarias;

 Mucosas: por exemplo, quando ha respingos envolvendo olho, nariz, boca 
ou genitália; 
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Cutâneas: por exemplo, contato com pele não integra, como no caso de 
dermatites ou feridas abertas;

Por mordeduras humanas: consideradas como exposição de risco quando 
envolvem a presença de sangue. Devem ser avaliadas tanto para o indivíduo 
que provocou a lesão quanto para aquele que tenha sido exposto.

Diante desse contexto, fica fácil entender a necessidade do uso dos equi-
pamentos de proteção individual e coletivos na prática assistencial?

Você sabia que cabe ao Serviço Especializado em Engenharia de Se-
gurança e em Medicina do Trabalho (SESMET), CIPA e trabalhadores 
recomendarem ao empregador o EPI adequado ao risco existente em 
determinada atividade?

Questões para reflexão

Nas instituições de saúde desobrigadas a constituir o SESMET, é de respon-
sabilidade do empregador selecionar o EPI adequado ao risco ao qual o traba-
lhador está exposto, por meio de orientação de profissional técnico habilitado, 
após ouvida a CIPA.

Norma regulamentadora:

 NR 6: Equipamento de Proteção Individual (EPI). Portaria n. 25, de 15 de outubro de 2001 
(BRASIL, 2001).

Para saber mais

2.3 Higiene e profilaxia
Disponibilidade de medidas profiláticas eficazes e avaliação de risco 

inclui a disponibilidade de compostos imunoprofiláticos eficazes. Quando 
estão disponíveis, o risco é drasticamente reduzido.  Disponibilidade de 
tratamento eficaz. Esse dado refere-se à disponibilidade de tratamento 
eficaz, capaz de proporcionar a cura ou a contenção do agravamento da 
doença causada pela exposição ao agente biológico. Também se torna um 
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fator de redução do risco. É importante ressaltar que, durante a avaliação 
de risco, tanto a disponibilidade de imunização quanto de tratamento são 
somente medidas adicionais de proteção, não prescindindo de outros fatores 
a serem considerados, como o controle das condições do ambiente onde 
a atividade de risco será realizada (controles de engenharia), as práticas 
e procedimentos-padrão aplicados e o uso de equipamentos de proteção 
(individual e/ou coletivo). 

Se o acidente ocorreu com objetos perfurocortantes ou em pele lesada na 
lavagem local com água e sabão é fundamental, além da proteção do feri-
mento. O uso de solução antisséptica é secundário. Caso o acidente ocorra 
por respingos em mucosas, irrigar o local abundantemente com solução 
salina a 0,9% é recomendado. O uso de pomadas, soluções detergentes ou 
qualquer outro produto que cause danos ao tecido tem seu uso proibido. A 
profilaxia pós-exposição do profissional de saúde a pacientes com hepatite 
B baseia-se, a priori, na sorologia do paciente-fonte e no estado vacinal do 
acidentado.

Portanto, se o profissional de saúde é não vacinado no momento da ex-
posição ou apresenta vacinação incompleta, vai depender da sorologia da 
fonte para se determinar no pós-exposição à melhor conduta frente à saúde 
do trabalhador.

Observação:

Para profissionais soronegativos que só realizaram teste sorológico muitos 
anos após a série vacinal original, uma dose adicional de vacina deve ser admi-
nistrada e seguida de retestagem quatro a oito semanas depois. Se a sorologia for 
positiva, o profissional será considerado imune; se negativa, deverá completar 
o esquema com mais duas doses de vacina.

As precauções por gotículas — utilizadas no manejo dos pacientes com 
diagnóstico de doenças por transmissão por gotículas, independentes de serem 
vírus ou bactérias, a Figura 3.1 exemplifica algumas doenças que utilizaríamos 
a precaução por gotículas e vamos nos ater à doença meningocócica, por ser 
dentre estas a que causa muitos transtornos tanto ao profissional e serviço. 
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Figura 3.1 Transmissão de doenças por gotículas salivares

Fonte: Darwin Cen/123RF (2014).

Lembramos que o Programa Nacional de Imunização contempla a vacina 
contra o H.influenzae desde a década passada, fato este responsável pelo de-
créscimo do número de casos de meningite por essa bactéria. Alguns estudos 
divulgam que cerca de mais de 90% dos bebês que recebem três doses da 
vacina Hib. adquirem proteção por longo tempo contra doenças causadas por 
esse patógeno. Essas doenças incluem cerca de 12.000 casos de meningite a 
cada ano, 5% dos quais demonstram ser fatais e cerca de 25% dos quais podem 
resultar em dano cerebral permanente, além de causar outras doenças, como 
pneumonia, entre outras. A ocorrência da doença meningocócica em torno 
de 45% está relacionada aos sorotipos B e C e os sorotipos A, Y e W -135 pelo 
restante dos casos. A transmissão do agente no âmbito da saúde é incomum, 
e somente pode ocorrer quando as normas de biossegurança pelo trabalhador 
não forem respeitadas. A doença tem sua transmissão por gotículas e com 24h 
de terapia antibiótica o paciente para de transmitir o agente. Nesse período 
de transmissibilidade, o uso da máscara comum, associada ou não a outros 
EPIs, quando se fizerem necessários, é o suficiente como meio de proteção. É 
recomendado o uso de profilaxia contra o meningococo o mais rápido possível, 
preferencialmente dentro dos primeiros 7 dias após o contato. Cerca de três 
diferentes antibióticos podem ser utilizados: a rifampicina (600 mg 12 em 12h 
por 48h); ceftriaxona (250 mg IM) e ciprofloxacina (500 mg VO) em regime de 
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dose única. A vacina polissacarídica quadrivalente tem sido usada para controlar 
surtos na comunidade, mas não tem indicação pós-exposição. A vacina teria 
indicação na pré-exposição para profissionais de laboratório que manipulem 
preparados de N. meningites. O profissional com teste tuberculínico não reator 
deverá ser incluído no programa de testagem periódica com o PPD (Derivado 
Proteico Purificado). A periodicidade indicada para o teste deve ser anual. Todo 
profissional com teste tuberculínico não reator significa estar infectado pelo 
bacilo BK. O trabalhador da saúde com PPD não reator e que apresenta viragem 
tuberculínica de um teste para o outro (intervalo de um ano) significa infecção 
recente. Essa viragem tuberculínica obriga a instituição a oferecer ao profissio-
nal de saúde quimioprofilaxia com isoniazida 300 mg via oral por um período 
de 6 meses. Para os profissionais que apresentem sinais e sintomas sugestivos 
da doença, associados a achado radiológico, indica -se tratamento, pois eles 
são considerados doentes e não infectados. A recomendação nessas situações 
será o afastamento do trabalhador até a interrupção da transmissibilidade do 
patógeno, no mínimo quinze dias de esquema terapêutico recomendado ou 
até baciloscopia negativa, recomendações estas instituídas pelo Ministério da 
Saúde.  Enquanto gestor, é fundamental que você saiba que o PCMSO deve 
assegurar que haja um menor risco de exposição ocupacional pelo profissional 
de saúde, e uma das principais ações é por meio da oferta de um programa 
de vacinação voltado aos riscos inerentes a cada trabalhador. A implementa-
ção de campanhas educacionais para profissionais de saúde sobre prevenção 
de doenças de transmissão nosocomial (vacinação, uso de equipamentos de 
proteção individual) seria fundamental para diminuir o risco de aquisição e 
transmissão de certas doenças infecciosas. Além das vacinas ordinariamente 
recomendadas aos profissionais de saúde (contra hepatite B, sarampo, rubéola, 
caxumba, influenza, tétano e difteria), deve-se avaliar a indicação de outras 
vacinas segundo a prevalência local de doenças e os riscos individuais de ex-
posição e morbidade, obviamente que estabelecidas pelo PCMSO.

Uma das ações imprescindíveis para o serviço de saúde ocupacional é a 
vacina dos trabalhadores. Ela se constitui como uma importante ferramenta para 
a saúde dos trabalhadores, pois tem contribuído de forma significativa na queda 
do absenteísmo, bem como no presenteísmo, além de trazer vários benefícios 
para a empresa devido ao seu caráter preventivo, consequentemente, evitando 
o surgimento de várias doenças imunopreveníveis que podem ter impacto direto 
na saúde dos trabalhadores e também no desenvolvimento organizacional. A 
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vacinação adequada visa assegurar e manter a imunidade, diminuindo o risco 
desses profissionais adquirirem ou transmitirem doenças imunopreviníveis e 
deve ser, portanto, parte essencial de programas de prevenção e controle de 
infecção. Outro fato de relevância para justificar a maior preocupação quanto 
à vacinação de profissionais de saúde é o risco de reintrodução de patógenos 
com baixa prevalência em uma comunidade a partir de grupos populacionais 
suscetíveis com maior risco de exposição a doenças transmissíveis, como pro-
fissionais de saúde. A recomendação de vacina segue o mesmo recomendado 
pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) para adultos e Idosos. A comple-
mentação de outras vacinas específicas devem ser contempladas no Programa 
de Controle Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO), de responsabilidade do 
Médico do Trabalho que definirá quais vacinas devem ser recomendadas aos 
trabalhadores, considerando a avaliação de risco identificada pelo Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o qual discriminará o grau de risco 
para doenças infectocontagiosas preveníveis por vacinas.

Você sabia que é obrigatório o registro da vacina realizada ao profissio-
nal no seu prontuário clínico previsto na NR-7 e fornecido no mesmo 
comprovante das vacinas realizadas?

Questões para reflexão

 1. Com relação às infecções hospitalares, descreva algumas fontes res-
ponsáveis por tais fatos.

 2. Várias doenças têm sua transmissão somente no contato com sangue 
ou outros fluidos potencialmente contaminantes, como o líquido 
pleural, amniótico, peritoneal, secreção vaginal e esperma. Cite dois 
exemplos.

Atividades de aprendizagem
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Seção 3 Risco ocupacional de transmissão 
de microrganismos

Nesta seção, iremos nos aproximar dos riscos ocupacionais aos quais os 
profissionais de saúde estão expostos; relataremos medidas de prevenção e 
controle no que tange aos acidentes ocupacionais; descreveremos as interven-
ções preconizadas após exposição ocupacional aos profissionais de saúde. Esta 
seção está estruturada em duas partes, facilitando a compreensão de aspectos 
relevantes para a construção de seu aprendizado.

É fato que os profissionais de saúde estão expostos cotidianamente a riscos 
ambientais, e estes compreendem contatos com os agentes físicos, químicos 
e biológicos, sendo capazes de causar danos à saúde do trabalhador depen-
dendo da sua natureza, concentração e, finalmente, do tempo de exposição do 
profissional. Embora sejam abordados nessa unidade todos os riscos inerentes 
aos diferentes grupos de profissionais de saúde no âmbito do trabalho, teremos 
como foco o reconhecimento do risco biológico, ou seja, dos diferentes agentes 
biológicos passíveis de causar danos a esses sujeitos.

O reconhecimento da virulência e patogenicidade desses microrganismos 
favorece a subdivisão deles em classes de risco, oportunizando, dessa forma, 
medidas de prevenção e controle bastante particulares. Dependendo da natu-
reza do trabalho do profissional de saúde, está sujeito à possibilidade de contato 
com determinados microrganismos em detrimento de outros. Os trabalhadores 
de unidades de Hemodiálise e centro cirúrgico estão muito mais expostos ao 
contado com agentes veiculados por sangue, em contrapartida, o profissional 
em unidade de tisiologia, a agente veiculado por via aérea. É importante que 
a unidade de saúde esteja atenta aos riscos, de acordo com a função desem-
penhada do profissional, fato este que contribui para ações efetivas e precoces 
no âmbito intervencionista.

São descritos, em nosso meio, inúmeros casos de profissionais de saúde 
que adquiriram doenças ocupacionais por contato com diferentes patógenos. 
Essas ocorrências podem ser somadas a um inadequado Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e a um Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA), além da inobservância do trabalhador às práticas de 
segurança, ou seja, ao não uso correto das medidas de biossegurança.

Avanços são notórios em nosso meio no que tange à saúde do trabalha-
dor. Um desses bons exemplos é encontrado na Norma Regulamentadora 
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n. 32 do Ministério do Trabalho e Emprego, instituída pela Portaria n. 485, 
de 11 de novembro de 2005, tendo como objetivo estabelecer medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, 
obrigando o empregador a uma série de adequações no âmbito administra-
tivo, medidas de engenharia e aquisições de artigos médico-hospitalares 
com dispositivos de segurança. Nesta seção você poderá encontrar subsídio 
teórico para a compreensão dos diferentes aspectos aqui mencionados, 
reconhecendo, a priori, a importância desse conhecimento para a sua prática 
de gestão.

Qualquer situação que ameace a saúde do 
trabalhador, de forma a causar danos a ele, é 
denominado risco ocupacional. Esses riscos, 
como mencionamos anteriormente, são inú-
meros e estão descritos de forma sucinta para 
sua compreensão. O Ministério do Trabalho, 
por meio das NRs, visa a eliminar ou controlar 
tais riscos ocupacionais, dentre elas, encontramos algumas de extrema rele-
vância para os trabalhadores da saúde, com destaque:

 NR-4 — Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho (SESMT).

 NR-5 — Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

 NR-6 — Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

 NR-7 — Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
(BRASIL, 1994a).

 NR-9 — Programa de Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA (BRASIL, 
1994b).

 NR-17 — Ergonomia.

 NR-32 — Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assis-
tência à Saúde.

 A NR-9 — Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do MTE de 
1978 e revisada em 1994 (BRASIL, 1994c), define em seus parágrafos 
a classificação desses diferentes riscos que especificaremos a seguir no 
texto. Essa norma regulamenta os riscos no ambiente de trabalho com 
as classificações que se seguem.

Acesse: <http://portal.mte.gov.br/
legislacao/normas-
regulamentadoras-1.htm>.

Para saber mais
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É descrito na literatura que a exposição aos riscos biológicos se dá por di-
ferentes microrganismos que, quando em contato com o trabalhador, podem 
desencadear inúmeras doenças. Esse contato se dá por via direta (pessoa a 
pessoa) e via indireta (pelo contato com fômites). Os riscos biológicos em la-
boratórios podem estar relacionados com a manipulação do material humano 
contendo microrganismos. São agentes de risco biológico os vírus, bactérias, 
fungos e parasitas e protozoários, entre outros. A NR-32 do MTE define como 
agentes biológicos como risco a saúde do trabalhador: “os microrganismos, ge-
neticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas 
e os príons” (BRASIL, 2010b). Somente com o surgimento do HIV/AIDS houve 
o despertar prevencionista por parte dos trabalhadores da saúde. Até meados 
da década de 1940 somente os profissionais lotados em unidades laboratoriais 
eram vistos como trabalhadores expostos a esses riscos.

Um número importante de agentes pode ser transmitido aos trabalhadores 
de saúde e, consequentemente, causar doenças ocupacionais, como é o caso 
da tuberculose, do vírus varicela/zóster, entre outros patógenos. A exposição 
a sangue e fluidos orgânicos expõe o trabalhador às doenças veiculadas por 
sangue, como é o caso do vírus HIV e das hepatites B e C. Para maior aprofun-
damento, indica-se a leitura do Manual do Ministério da Saúde: Abordagem 
da exposição ocupacional a materiais biológicos: HIV e hepatites B e C, 2010 
(BRASIL, 2010b) e ao Curso de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde — 
IRAS, Módulo 5 — Risco Ocupacional e Medidas de Precauções e Isolamento 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2004 (BRASIL, 2004a).

3.1 Manipulação de perfurocortantes
O risco de transmissão do HIV após exposição ocupacional mucocutânea 

ou mucosa é estimado em 0,03%. Vale lembrar que desde 1996 o Ministério 
da Saúde estabelece recomendações frente à exposição ocupacional ao HIV, 
baseando-se em evidências científicas. A partir dessa data, sucessivas atualiza-
ções foram elaboradas, a mais recente em 2010 (BRASIL, 2010c).

A indicação da profilaxia relaciona-se ao risco, o que inclui definir o tipo 
de material biológico envolvido; a gravidade e o tipo da exposição e a identifi-
cação do paciente-fonte e de sua condição sorológica anti-HIV. A quimioprofi-
laxia (QP) pós-exposição ao HIV aos profissionais de saúde será recomendada 
aqueles em que o acidente indicar risco significativo de transmissão do vírus. 
Para exposições com menor risco, a quimioprofilaxia será sugerida se a carga 
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viral do paciente-fonte for elevada. Vale ressaltar que a QP pode não se justi-
ficar naquelas situações que a toxicidade dos medicamentos supera o risco da 
transmissão do HIV. Os critérios de gravidade na avaliação do risco do acidente 
estão associados ao volume de sangue e a carga viral. Os acidentes mais gra-
ves são aqueles que envolvem: tipo de exposição (exemplo: lesões profundas 
por objetos perfurocortantes); calibre da agulha; presença de sangue visível 
no objeto perfurocortante; material perfurante proveniente de veia ou artéria; 
carga viral da fonte elevada (paciente-fonte com doença avançada pelo HIV 
ou infecção aguda pelo HIV [primoinfecção]).

O profissional envolvido deverá ser orientado quanto ao seu acidente, as 
possíveis chances de soroconversão, aos efeitos colaterais dos medicamentos, 
da necessidade de comunicar o serviço de medicina ocupacional qualquer 
sinal e sintoma de possível soroconversão, se comprometer ao uso correto 
dos quimioprofiláticos e da necessidade de seu monitoramento sorológico por 
uma periodicidade de seis meses. É importante esclarecer que o profissional 
de saúde tem o direito a recusar o uso dos quimioterápicos, além dos outros 
procedimentos indicados como coleta de exames laboratoriais e sorológicos. 
Nesses casos, sugere -se o registro em prontuário da recusa, explicitando que no 
atendimento foram fornecidas todas as informações pertinentes sobre os riscos 
da exposição, assim como a relação entre o risco e o beneficio da profilaxia. 
A profilaxia pós-exposição está indicada preferencialmente até as primeiras 2h 
de exposição, não tendo a mesma efetividade quando iniciada após 24h, 36h da 
exposição. O Ministério refere que até 72h existe indicação e a partir daí não 
teria mais efetividade.

Você concorda que quando um profissional contamina-se durante sua 
atividade profissional, tem o direito de recusar alguns procedimentos 
indicados para o seu tratamento? 
Ou esse quesito deveria ser obrigatório?

Questões para reflexão
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 1. Com relação ao risco de transmissão do HIV após exposição ocupa-
cional mucocutânea ou mucosa, estimado em 0,03%, qual a reco-
mendação do Ministério da Saúde?

 2. O Ministério do Trabalho, por meio das NRs, visa a eliminar ou con-
trolar tais riscos ocupacionais, dentre elas, encontramos algumas de 
extrema relevância para os trabalhadores da saúde. Neste contexto, 
apresente a NR-4.

Atividades de aprendizagem

Nesta unidade, pudemos verificar a importância do tema biossegurança 
para o desenvolvimento do trabalho de gestão em qualquer que seja o 
estabelecimento de assistência à saúde. Percebemos que a qualidade na 
prestação desses serviços somente poderá ser alcançada se considerarmos 
o atendimento à legislação sobre o assunto. Acima de tudo, percebemos 
que o estabelecimento de normas, leis, regimentos internos ou, até mesmo, 
a adoção voluntária das normas para a certificação da qualidade, tudo 
isso não significa nada se a equipe que colocará esse trabalho em prática 
não estiver devidamente treinada e capacitada, daí a importância de se 
trabalhar a sensibilização em biossegurança.

Foi possível perceber, no conteúdo apresentado nesta unidade, o 
quanto é importante o conhecimento do gestor diante dos riscos ocu-
pacionais e das medidas de prevenção. É fundamental, enquanto gestor, 
entender que um programa de controle médico e saúde ocupacional 
precisa contemplar as necessidades reais dos trabalhadores contemplando 
os diferentes riscos e que as medidas de prevenção e controle precisam 
ser específicas. E para que isso ocorra precisamos contar com técnicos 
capacitados continuadamente, visando buscar novas estratégias de enfren-
tamento. Fazer cumprir as determinações legais deverá ser considerada 
meta constante, pois essas estratégias amparam legalmente a instituição 

Fique ligado!
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de ações trabalhistas indesejáveis e prioritariamente minimiza danos a 
saúde de seus trabalhadores.

É fundamental entender que a qualidade assistencial está intrinsecamente 
relacionada à saúde do trabalhador, ou seja, quando a instituição se preo-
cupa com o trabalhador, impreterivelmente as ações assistências prestadas 
à clientela são de maior qualidade, respondendo as exigências mínimas 
pleiteadas pelos organismos de fiscalização e controle.

Devemos sempre nos lembrar de que as informações relacionadas à 
biossegurança não são estáticas. Conforme pudemos verificar, as normas 
e leis que tratam o assunto se desenvolvem de acordo com a consciên-
cia sobre ele e, consequentemente, com a necessidade. Dessa forma, 
ressaltamos que esse não é um trabalho que chegou ao fim, na verdade 
deve ser encarado como uma ciência dinâmica, que necessita da atenção 
constante para o progresso do conhecimento, das questões ambientais, 
do surgimento de novas enfermidades e acima de tudo da evolução da 
sociedade e das suas interrelações. Dessa forma, podemos concluir que 
o exercício da profissão de gestão requer uma atenção constante do pro-
fissional a essas mudanças, de modo a garantir que o trabalho executado 
seja sempre atual.

Para concluir o estudo da unidade

 1. Conceitue OMS e cite suas ações pontuais na melhoria da implemen-
tação da biossegurança.

 2. Destaque três áreas de atuação da biossegurança.

 3. A imunização dos profissionais, funcionários e alunos de instituições 
que estejam sob o risco de se expor a sangue, saliva ou a outro tipo 
de secreção humana, torna-se indispensável para que se mantenha a 
proteção destes colaboradores. Quais são as vacinas recomendadas?

Atividades de aprendizagem da unidade
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 4. O que compreende a vigilância em saúde?

 5. Cite alguns equipamentos de proteção individual.
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Objetivos de aprendizagem: Nesta unidade, você será levado a 
verificar a importância de se realizar o gerenciamento dos resíduos 
produzidos nos ambientes de saúde, visto que eles podem ser um 
veículo para a disseminação de moléstias afetando a qualidade de 
vida do homem e causando graves impactos ao meio ambiente. 
Conhecerá a medidas de prevenção que devem ser adotadas nas 
Instituições de Saúde para evitar o contágio de seus trabalhadores 
por infecções e doenças transmissíveis. 
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Unidade 4

 Seção 1:  Gerenciamento do descarte dos resíduos 
de serviço de saúde

Atualmente, a geração de resíduos pelas diversas ativi-
dades humanas está gerando um grande desafio que 
as administrações em geral estão tendo que enfrentar. 
O descarte inadequado de resíduos tem produzido 
passivos ambientais capazes de colocar em risco e 
comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida 
das atuais e futuras gerações.  Os Resíduos dos Serviços 
de Saúde (RSS) se inserem dentro dessa problemática e 
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vêm assumindo grande relevância nos últimos anos, 
por isso, a importância de conhecermos o gerencia-
mento do descarte dos RSS.

 Seção 2:  Ações de prevenção

O profissional da área da saúde está exposto a riscos 
ocupacionais significantes, porém, muitos deles não 
dão à devida atenção. Na tentativa de minimizar os 
riscos, foram criadas ações de prevenção e algumas 
diretrizes que funcionam como barreiras no intuito de 
neutralizar as contaminações. Esta seção trará algumas 
destas ações e diretrizes para que você possa entender 
um pouco mais o funcionamento de cada uma.

 Seção 3:  Controle de vetores e zoonoses

Nesta seção, você entenderá a importância da vigi-
lância sanitária no controle de vetores e zoonoses. 
Conhecerá a classificação das doenças quanto ao 
sentido e as vias de transmissão e os ciclos de manu-
tenção do agente etiológico, além de conhecer como 
realizar o controle destas doenças e seus vetores.

 Seção 4:  Legislação envolvendo a Biossegurança

Observa-se que a descoberta de novas tecnologias pode 
interferir em nosso futuro e, atualmente, geram inúme-
ras polêmicas ao redor destes avanços. A biotecnologia 
vem avançando em ritmo acelerado e considerando 
ser um processo contínuo e sem volta, é fundamental 
que se conheça os limites éticos e legais, para garantir 
que o progresso da ciência não afete o ser humano de 
forma geral, tampouco da qualidade ambiental. Esta 
seção é apresentada para que você conheça algumas 
das legislações envolvidas neste processo.
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Introdução ao estudo

Muitos de nós que transitamos em hospitais, clínicas, consultórios, labora-
tórios e outros ambientes que prestam serviços de saúde já nos deparamos com 
diversos tipos de coletores de “lixo” com símbolos e cores que, na maioria das 
vezes, podem causar até mesmo confusão aos desavisados. Essa situação logo 
nos faz refletir a respeito da questão do porquê de tudo aquilo.

É fato que, quando usamos qualquer serviço de saúde, fazemos questão 
de tudo muito limpo e organizado, e qualquer sinal de falta de cuidado com 
a limpeza nos faz questionar a respeito da idoneidade do serviço prestado, e 
a primeira sensação que sentimos é de rejeição, pois nos preocupamos com 
nossa saúde. Dessa forma, concluímos que todos os cuidados com a limpeza 
e os vários tipos de cores e formas de coletores que se encontram espalhados 
num hospital, por exemplo, refletem uma preocupação com a segurança à saúde 
de pacientes, funcionários e também de visitantes, conforme evidenciamos nas 
unidades anteriores.

O trabalho de gerenciamento de resíduos nada mais é que mais um dos 
procedimentos desenvolvidos nos ambientes de serviços de saúde, que garante 
a manutenção dos riscos de infecção a níveis aceitáveis. Não devemos esquecer 
que todos os resíduos do serviço de saúde gerados deverão ser acondicionados, 
armazenados, coletados, tratados e destinados de forma a atender as normas 
de segurança no trabalho e a legislação vigente a respeito desse assunto. Não 
é difícil recordar de vários fatos apresentados pela mídia a respeito de situa-
ções polêmicas relacionadas à destinação incorreta, inadequada, e até mesmo 
criminosa desses resíduos, provocando impactos significativos nos locais onde 
foram dispostos.

Para iniciarmos nossa discussão, lembraremos da complexidade que o tra-
balho de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde representa, haja vista 
a natureza diversa desses materiais, em que podemos encontrar desde resíduos 
vegetais produzidos pela cozinha, resíduos de sanitários, material gerado pelo 
setor administrativo, até agulhas infectadas com sangue contaminado, peças 
anatômicas, fetos, entre outros. Sendo assim, devemos estar preparados para 
lidar com as mais diversas situações que poderão até envolver questões legais 
e culturais a respeito da destinação de alguns desses resíduos.
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Seção 1 Gerenciamento do descarte dos 
resíduos de serviço de saúde

1.1 Os resíduos do serviço de saúde
Quando pensamos nos resíduos do serviço de saúde (RSS), devemos lembrar 

que seu gerenciamento deve ser realizado com vistas a atender as regulamen-
tações estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Podemos citar a Resolução RDC Anvisa n. 306/2004 de 7 de dezembro de 2004, 
que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento dos resíduos 
de serviço de saúde e pela Resolução Conama n. 358/2005, que dispõe sobre 
o tratamento e disposição final desses resíduos. 

Antes de falarmos sobre o gerenciamento propriamente dito, é preciso 
saber quem são os geradores que deverão atender às diretrizes dispostas pela 
legislação:

[...] definem-se como geradores de RSS todos os serviços 
relacionados com o atendimento à saúde humana ou 
animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e 
de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produ-
tos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se 
realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e 
somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias 
e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos 
de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle 
de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, 
importadores, distribuidores e produtores de materiais e 
controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de 
atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de 
tatuagem, dentre outros similares (BRASIL, 2004b, p. 2).

Logo, conforme Resolução Conama n. 358/05, os resíduos de serviço de 
saúde (RSS) são resultantes de atividades exercidas por estabelecimentos gera-
dores que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em 
seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final.

Sendo assim, falaremos agora sobre a classificação dos RSS que de acordo 
com Brasil (2003, p. 6), “[...] objetiva destacar a composição desses resíduos 
segundo as suas características biológicas, físicas, químicas, estado da matéria 
e origem, para o seu manejo seguro”.

Buscando aplicar os sistemas de classificação propostas em normas e re-
soluções já em vigor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para fins de 
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elaboração do PGRSS propôs uma classificação desses resíduos, baseando-se 
na Resolução Conama, 358/2005, Resolução Conama 283/2001, na NBR 
10004 da ABNT, na NBR 12808 da ABNT. Dessa forma, de acordo com a 
Conama 358/2005 (Brasil, 2004b, p. 21) os resíduos do serviço de saúde são 
classificados como:

I. GRUPO A: resíduos com a possível presença de agentes 
biológicos que, por suas características de maior virulên-
cia ou concentração, podem apresentar risco de infecção.

a) A1
1. Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de 

fabricação de produtos biológicos, exceto os hemo-
derivados; descarte de vacinas de microrganismos 
vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais 
utilizados para transferência, inoculação ou mistura 
de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação 
genética.

2. Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos 
ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação 
biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos 
com relevância epidemiológica e risco de dissemina-
ção ou causador de doença emergente que se torne 
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo 
de transmissão seja desconhecido.

3. Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocom-
ponentes rejeitadas por contaminação ou por má 
conservação, ou com prazo de validade vencido, e 
aquelas oriundas de coleta incompleta.

4. Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou 
líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes 
do processo de assistência à saúde, contendo sangue 
ou líquidos corpóreos na forma livre.

b) A2
1. Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais submetidos a processos de 
experimentação com inoculação de microrganismos, 
bem como suas forrações, e os cadáveres de animais 
suspeitos de serem portadores de microrganismos de 
relevância epidemiológica e com risco de dissemina-
ção, que foram submetidos ou não a estudo anátomo-
-patológico ou confirmação diagnóstica. 
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c) A3
1. Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto 

de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 
500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou 
idade gestacional menor que 20 semanas, que não 
tenham valor científico ou legal e não tenha havido 
requisição pelo paciente ou pelos familiares.

d) A4
1. Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, 

quando descartados.
2. Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; 

membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar 
e de pesquisa, entre outros similares.

3. Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes 
contendo fezes, urina e secreções, provenientes de 
pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos 
de conter agentes classe de risco 4, e nem apresentem 
relevância epidemiológica e risco de disseminação, 
ou microrganismo causador de doença emergente 
que se torne epidemiologicamente importante ou cujo 
mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com 
suspeita de contaminação com príons.

4. Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspira-
ção, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia 
plástica que gere este tipo de resíduo.

5. Recipientes e materiais resultantes do processo de 
assistência à saúde, que não contenha sangue ou lí-
quidos corpóreos na forma livre.

6. Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resí-
duos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou 
de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação 
diagnóstica

7. Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 
provenientes de animais não submetidos a processos 
de experimentação com inoculação de microrganis-
mos, bem como suas forrações.

8. Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual 
pós-transfusão.

e) A5
1. Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocor-

tantes ou escarificantes e demais materiais resultantes 
da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 
suspeita ou certeza de contaminação com príons.

II. GRUPO B: resíduos contendo substâncias químicas 
que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 
meio ambiente, dependendo de suas característi-
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cas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 
toxicidade.

a) Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; ci-
tostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digi-
tálicos; imunomoduladores; antirretrovirais, quando 
descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias 
e distribuidores de medicamentos ou apreendidos 
e os resíduos e insumos farmacêuticos dos medica-
mentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas 
atualizações.

b) Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; 
resíduos contendo metais pesados; reagentes para la-
boratório, inclusive os recipientes contaminados por 
estes.

c) Efluentes de processadores de imagem (reveladores e 
fixadores). 

d) Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados 
em análises clínicas.

e) Demais produtos considerados perigosos, conforme 
classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, cor-
rosivos, inflamáveis e reativos).

III. GRUPO C: quaisquer materiais resultantes de atividades 
humanas que contenham radionuclídeos em quantida-
des superiores aos limites de eliminação especificados 
nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN) e para os quais a reutilização é imprópria ou 
não prevista. a) Enquadram-se neste grupo quaisquer 
materiais resultantes de laboratórios de pesquisa e 
ensino na área de saúde, laboratórios de análises clíni-
cas e serviços de medicina nuclear e radioterapia que 
contenham radionuclídeos em quantidade superior aos 
limites de eliminação.

IV. GRUPO D: resíduos que não apresentem risco bio-
lógico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio 
ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 
domiciliares.

a) papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, 
peças descartáveis de vestuário, resto alimentar de pa-
ciente, material utilizado em antissepsia e hemostasia 
de venóclises, equipo de soro e outros similares não 
classificados como A1;

b) sobras de alimentos e do preparo de alimentos;
c) resto alimentar de refeitório;
d) resíduos provenientes das áreas administrativas;
e) resíduos de varrição, flores, podas e jardins;
f) resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.
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V. GRUPO E: materiais perfurocortantes ou escarifican-
tes, tais como: Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, 
ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 
diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capi-
lares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e 
todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório 
(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) 
e outros similares.

1.2 Gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde 
em etapas

Na concepção de gerenciamento de um problema, devemos entender que 
para resolvê-lo é preciso conhecer a fundo suas características, e principal-
mente, a sua fonte. Podemos dizer que os resíduos gerados pelo serviço de 
saúde são um problema dentro e fora da unidade que o gerou e, portanto, para 
que possamos estabelecer medidas eficazes que atendam as premissas estabe-
lecidas para o gerenciamento desses resíduos, devemos saber:

 O que é gerado? 

 Quanto é gerado? 

 Onde é gerado?

Essas são informações básicas que permitem um dimensionamento ade-
quado de todas as ações que serão implementadas para a remoção desses 
resíduos do interior das unidades de saúde, até o transporte às unidades de 
destinação final desses materiais.

Em primeiro lugar, devemos entender que gerenciar os resíduos do serviço 
de saúde significa realizar um conjunto de ações de gestão, que devem ser 
planejados e aplicados, visando os princípios de minimização da geração de 
resíduos e de garantia da destinação adequada e segura dos resíduos gerados. 
Tudo deve ser realizado dentro dos padrões de eficiência e assegurando a pro-
teção dos trabalhadores, preservação da saúde pública e do meio ambiente.

Considerando esses princípios, o primeiro passo é a sensibilização de todos 
para que possamos ter êxito neste gerenciamento. Essa sensibilização é realizada 
através da educação, capacitação, treinamento de funcionários e população 
com a finalidade de reduzir a geração. Se reduzirmos o volume de resíduos a 
ser gerenciado numa unidade de serviço de saúde, reduziremos também, de 
maneira significativa, o trabalho para o acondicionamento, armazenamento, 
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tratamento e destinação. Com isso, reduziremos os custos e, mais do que isso, 
diminuiremos os diferentes riscos relacionados a esse trabalho. 

A realização do gerenciamento dos RSS deve ser feita seguindo um plane-
jamento, o qual precisa ser previamente estabelecido e aprovado, em acordo 
com a legislação vigente. Desta forma, o trabalho se inicia pela elaboração de 
um Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS). Esse 
documento deve apresentar todos os recursos físicos e materiais necessários, 
além dos mecanismos de capacitação dos recursos humanos ligados a essas 
atividades. O PGRSS deve ser concebido considerando-se os atributos e quan-
tidade dos resíduos gerados dentro da unidade de saúde responsável por sua 
elaboração.

E, já que falamos de responsabilidades, precisamos deixar claro que os 
administradores das unidades de saúde geradoras de RSS são os responsáveis 
por definir o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
(PGRSS), designar os profissionais competentes e habilitados para elaborar 
e executar o trabalho previsto nesse plano, além daqueles profissionais que 
trabalharão diretamente com cada um dos tipos de resíduos gerados dentro do 
estabelecimento de saúde. Também é de responsabilidade dos dirigentes da 
unidade estabelecer um programa de instrução contínua com vistas a capacitar 
e treinar os colaboradores que direta ou indiretamente estarão envolvidos no 
gerenciamento do RSS.

O plano de gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde necessitará 
instruir os direcionamentos para o manejo desses resíduos. No PGRSS, deverão 
ser descritas e caracterizadas todas as ações a serem implementadas e desen-
volvidas para a realização da segregação, acondicionamento, identificação, 
transporte interno, armazenamento temporário, tratamento, armazenamento 
externo, coleta e transporte externos e disposição final dos resíduos gerados.

Sabendo que todo PGRSS deverá contemplar todas essas etapas para o 
manejo desses resíduos, devemos saber exatamente qual a definição de cada 
um desses itens. Sendo assim, apresentamos a seguir a definição dessas etapas 
de acordo com o estabelecido pela RDC n. 306/2004 (BRASIL, 2004b, p. 3):

1 — Manejo: o manejo dos RSS é entendido como a ação 
de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra-
-estabelecimento, desde a geração até a disposição final, 
incluindo as seguintes etapas:
1.1 — Segregação — Consiste na separação dos resíduos 
no momento e local de sua geração, de acordo com as 
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características físicas, químicas, biológicas, o seu estado 
físico e os riscos envolvidos.
1.2 — Acondicionamento — Consiste no ato de embalar 
os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que 
evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e 
ruptura. A capacidade dos recipientes de acondiciona-
mento deve ser compatível com a geração diária de cada 
tipo de resíduo.
1.3 — Identificação — Consiste no conjunto de medidas 
que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos 
sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto 
manejo dos RSS.
1.4 — Transporte interno — Consiste no traslado dos 
resíduos dos pontos de geração até local destinado ao 
armazenamento temporário ou armazenamento externo 
com a finalidade de apresentação para a coleta.
1.5 — Armazenamento temporário — Consiste na guarda 
temporária dos recipientes contendo os resíduos já acon-
dicionados, em local próximo aos pontos de geração, 
visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e 
otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o 
ponto destinado à apresentação para coleta externa. Não 
poderá ser feito armazenamento temporário com disposi-
ção direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a con-
servação dos sacos em recipientes de acondicionamento.
1.6 — Tratamento — Consiste na aplicação de método, 
técnica ou processo que modifique as características dos 
riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando 
o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou 
de dano ao meio ambiente. O tratamento pode ser apli-
cado no próprio estabelecimento gerador ou em outro 
estabelecimento, observadas nestes casos, as condições 
de segurança para o transporte entre o estabelecimento 
gerador e o local do tratamento. Os sistemas para trata-
mento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto 
de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução 
Conama n. 237/1997 e são passíveis de fiscalização e de 
controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio 
ambiente.
1.7 — Armazenamento externo — Consiste na guarda dos 
recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta 
externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado 
para os veículos coletores.
1.8 — Coleta e transporte externos — Consistem na re-
moção dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento 
externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, 
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utilizando-se técnicas que garantam a preservação das 
condições de acondicionamento e a integridade dos 
trabalhadores, da população e do meio ambiente, de-
vendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de 
limpeza urbana.
1.9 — Disposição final — Consiste na disposição de re-
síduos no solo, previamente preparado para recebê-los, 
obedecendo a critérios técnicos de construção e opera-
ção, e com licenciamento ambiental de acordo com a 
Resolução Conama n. 237/97.

Além do caminho a ser percorrido pelos resíduos gerados nos vários setores 
dentro de um estabelecimento de saúde, segundo a RDC n. 306/2004 (BRASIL, 
2004b, p. 5), o PGRSS deverá contemplar também:

1. Caso adote a reciclagem de resíduos para os Grupos B 
ou D, a elaboração, o desenvolvimento e a implantação 
de práticas, de acordo com as normas dos órgãos ambien-
tais e demais critérios estabelecidos neste Regulamento.
2. Caso possua instalação radiativa, o atendimento às 
disposições contidas na norma CNEN-NE 6.05, de acordo 
com a especificidade do serviço.
3. As medidas preventivas e corretivas de controle inte-
grado de insetos e roedores.
4. As rotinas e processos de higienização e limpeza em 
vigor no serviço, definidos pela Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar — CCIH ou por setor específico.
5. O atendimento às orientações e regulamentações esta-
duais, municipais ou do Distrito Federal, no que diz res-
peito ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
6. As ações a serem adotadas em situações de emergência 
e acidentes.
7. As ações referentes aos processos de prevenção de 
saúde do trabalhador.
8. Para serviços com sistema próprio de tratamento de 
RSS, o registro das informações relativas ao monitora-
mento destes resíduos, de acordo com a periodicidade 
definida no licenciamento ambiental. Os resultados de-
vem ser registrados em documento próprio e mantidos 
em local seguro durante cinco anos.
9. O desenvolvimento e a implantação de programas de 
capacitação abrangendo todos os setores geradores de 
RSS, os setores de higienização e limpeza, a Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar — CCIH, Comissões 
Internas de Biossegurança, os Serviços de Engenharia de 
Segurança e Medicina no Trabalho — SESMT, Comissão 
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Interna de Prevenção de Acidentes — CIPA, em consonân-
cia com o item 18 deste Regulamento e com as legislações 
de saúde, ambiental e de normas da CNEN, vigentes. 

É possível dizer que, independentemente do tipo de estabelecimento 
de saúde, todos os planos de gerenciamento de resíduos do serviço 
de saúde deverão conter as mesmas informações?

Questões para reflexão

Você pode checar algumas informações bastante interessantes a respeito da elaboração e im-
plantação de um plano de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde, acesse o link: <http://
www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_gerenciamento_residuos.pdf>.

Para saber mais

 1. Como os resíduos são classificados segundo a Resolução Conama 
n. 358/05? 

 2. Quais são as fontes geradoras de resíduos de serviços de saúde?

Atividades de aprendizagem
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Seção 2 Ações de prevenção 

2.1 Precauções universais de biossegurança
As precauções universais de biossegurança têm como objetivo principal a 

prevenção através de medidas para que não haja a transmissão de microrga-
nismos entre pacientes ou entre um profissional da saúde e o paciente. 

Em 1996, o Centers for Disease Control and Prevention publicou o sistema 
de precauções e isolamentos, o qual contempla três tipos de precauções:

Precauções-padrão: aplicadas a todos os pacientes cuja existência de risco 
de contato com fluidos corpóreos (sangue, secreções e excreções (exceto 
suor)) e mucosas.

Precauções específicas: são determinadas a partir do mecanismo de trans-
missão das patologias. Baseia-se nas três principais vias de transmissão: por 
contato, aérea por gotículas e aérea por aerossóis. São utilizadas em pacientes 
suspeitos ou sabidamente infectados ou colonizados.

Precauções empíricas: são indicadas em síndromes clínicas de importância 
epidemiológica sem a confirmação da etiologia.

2.1.1 Precauções-padrão

A fim de prevenir o contato com fluidos corpóreos e aerossóis na pele e 
mucosas provenientes do trabalho na área da saúde, todo trabalhador deve 
utilizar as barreiras apropriadas para esta prevenção. Essas medidas devem ser 
utilizadas independentemente da comprovação de uma doença transmissível 
e de modo rotineiro.

Na área de atendimento a pacientes e trabalho laboratorial, deve ser 
mantido o uso das precauções universais de biossegurança. Essas precauções 
compreendem orientações relacionadas à higiene, à higienização das mãos e 
ao uso de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC (Equipamentos de 
Proteção Coletiva).

2.1.1.1 Higiene

As precauções universais de higiene compreendem:

 Não comer, beber, aplicar cosméticos, pentear os cabelos, fumar e mascar 
chicletes no ambiente de trabalho.
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 Evitar o uso de calçados que deixem os artelhos à vista.

 Manter as unhas cortadas e limpas.

 Não usar anéis, pulseiras, relógios e cordões longos durante as atividades 
do trabalho.

 Não colocar objetos (como canetas, por exemplo) na boca.

 Usar roupas de proteção adequadas ao ambiente de trabalho.

 Não utilizar geladeira, freezer ou estufa para guardar ou aquecer alimentos.

 Manter a higiene pessoal.

 Manter o ambiente de trabalho em ordem e limpo.

2.1.1.2 Higienização das mãos

 Lavar as mãos antes e após o contato físico com o paciente e/ou o uso 
de luvas. 

 Depois de manusear material infectante, mesmo quando luvas tenham 
sido usadas. 

 Antes de comer, beber, manusear alimentos e fumar.

 Depois de usar o toalete, coçar o nariz, cobrir a boca para expirar, pentear 
os cabelos.

 Mãos e antebraços devem ser lavados cuidadosamente. 

 Manter líquidos antissépticos para uso, caso não exista lavatório no local.

A seguir um exemplo de como higienizar as mão corretamente.
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Figura 4.1 Higienização das mãos: salvar vidas

Fonte: Anvisa (2007).
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Luvas

 Usar luvas limpas, não estéreis, quando existir possibilidade de contato 
com sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, membranas mu-
cosas, pele não íntegra e qualquer item contaminado;

 Mudar de luvas entre duas tarefas e entre procedimentos no mesmo 
paciente; retirar e descartar as luvas depois do uso, entre um paciente e 
outro e antes de tocar itens não contaminados e superfícies ambientais. 
A lavagem das mãos após a retirada das luvas é obrigatória.

Máscara, protetor de olhos, protetor de face

 É uma proteção individual recomendada em situações nas quais possam 
ocorrer respingos e espirros de sangue ou secreções nos funcionários. 

Avental
 Usar avental limpo, não estéril, para proteger roupas e superfícies cor-
porais sempre que houver possibilidade de ocorrer contaminação por 
líquidos corporais e sangue;

 Escolher o avental apropriado para atividade e a quantidade de fluido ou 
sangue encontrado;

 Sempre que o avental estiver visivelmente sujo, sua retirada deve ser feita 
o mais breve possível, com posterior lavagem das mãos.

Equipamentos de cuidados ao paciente

 Devem ser manuseados com proteção se sujos de sangue ou fluidos 
corpóreos, secreções e excreções e sua reutilização em outros pacientes 
deve ser precedida de limpeza e ou desinfecção;

 Realizar a limpeza e desinfecção de acordo com a classificação do artigo, 
após o uso entre pacientes;

 Assegurar-se que os itens de uso único sejam descartados em local 
apropriado.

2.1.1.3 Controle ambiental

 Estabelecer e garantir procedimentos de rotina adequados para a limpeza 
e desinfecção das superfícies ambientais, camas, equipamentos de cabe-
ceira e outras superfícies tocadas frequentemente.

Roupas

 Manipular, transportar e processar as roupas usadas, sujas de sangue, 
fluidos corpóreos, secreções e excreções de forma a prevenir a exposi-
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ção da pele e mucosa, e a contaminação de roupas pessoais, evitando a 
transferência de microrganismos para outros pacientes e para o ambiente.

 Ensacar as roupas usadas e contaminadas com material biológico de 
forma a prevenir exposição. 

Saúde ocupacional e patógenos veiculados por sangue

 Prevenção de acidentes perfurocortantes: atenção com o uso, manipu-
lação, limpeza e descarte de agulhas, bisturis e outros materiais perfuro-
-cortantes. Não retirar agulhas usadas das seringas descartáveis, não 
dobrá-las e não reencapá-las. O descarte desses materiais deve ser feito 
em caixas apropriadas e de paredes resistentes;

 Usar dispositivos bucais, conjunto de ressuscitação e outros dispositivos 
de ventilação quando houver necessidade de ressuscitação.

Local de internação do paciente

 Alocação do paciente é um componente importante da precaução de 
isolamento;

 Quando possível, pacientes com microrganismos altamente transmissíveis 
e/ou epidemiologicamente importantes devem ser colocados em quartos 
privativos com banheiro e pia próprios;

 Quando um quarto privativo não estiver disponível, pacientes infecta-
dos devem ser alocados com companheiros de quarto infectados com o 
mesmo microrganismo e com possibilidade mínima de infecção;

 Conforme indicação da CCIH, nos casos em que o paciente não tem 
controle das eliminações de fezes ou urina, este deverá ficar em quarto 
privativo.

2.1.2 Precaução por modo de transmissão

Conforme vimos, a transmissão de microrganismos pode ocorrer basica-
mente por três vias: por contato direto ou indireto, por via áerea, a através de 
gotículas, ou por via aérea através de aerossóis. Sendo assim, as precauções 
baseadas nas vias de transmissão deverão ser aplicadas quando a transmissão 
não pode ser cessada pela aplicação das precauções-padrão. Devemos lembrar 
que alguns agentes infecciosos poderão ser transmitidos por mais de uma via e, 
nesses casos, deverão ser adotados dois ou mais tipos de precauções. A literatura 
sobre o assunto tem apresentado tabelas de recomendações de precauções em 
função do tipo de infecção.
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2.1.2.1 Precauções para transmissão através de contato

Sabemos que, para a transmissão através de contato ocorrer, é necessário 
que o hospedeiro suscetível entre em contato com a pele ou a mucosa de 
uma pessoa infectada, podendo isso acontecer de maneira direta ou indireta, 
conforme verificamos anteriormente. Nesses casos, deverão ser tomadas as 
seguintes precauções:

Higienização das mãos

 Esta ação é de extrema importância, utilizando, neste caso, antisséptico 
como o álcool gel ou soluções degermantes (clorexidina a 2% ou PVPI 
10%).

Quarto

 Deverá ser privativo ou comum para mesmo tipo de microrganismo.

Luvas e avental
 Utilizados em caso de contato com o paciente ou material infectante e 
trocada logo após.

 Deverão ser limpos, não necessariamente estéreis.

 Retirar as luvas e/ou o avental antes de deixar o quarto.

Transporte do paciente

 Deverá ser evitado.

 Quando necessário, o material infectante deverá estar contido com cura-
tivo, avental ou lençol, para evitar a contaminação de superfícies.

 O profissional que realizar o transporte deverá fazer uso das precauções-
-padrão e realizar a desinfecção das superfícies após utilização pelo 
paciente.

Artigos e equipamentos

 Deverão ser de uso exclusivo para cada paciente.

 Caso não seja possível, realizar desinfecção com álcool 70%.

Ambiente

 Tudo que tiver entrado em contato com o paciente infectado, deverão ser 
desinfetadas com álcool a 70% (ou produto compatível com a natureza 
da superfície) a cada plantão.

Visitas

 Restritas e reduzidas.
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A transmissão do HIV, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, malária, HTLV I e II, Treponema 
pallidum e Trypanossoma cruzii ocorre por exposição a sangue e outros fluidos corpóreos, 
quando contaminados e entram em contato com a pele não íntegra ou mucosa de pessoas sãs. 
É importante lembrar que o risco associado à transmissão dessas doenças varia em acordo com 
as peculiaridades do microrganismo e com o grau de gravidade da exposição.

Para saber mais

2.1.2.2 Precauções para transmissão por via aérea ou 
respiratória

Você deve se lembrar de que a transmissão por via aérea pode ocorrer de 
duas formas: por meio de gotículas ou por meio de aerossóis. Sendo assim, 
para a definição das medidas de precaução cabíveis em qualquer um dos ca-
sos, devemos considerar as diferenças entre essas vias de transmissão, como 
apresenta o Quadro 4.1 a seguir.

Quadro 4.1 Diferenças entre a transmissão por gotículas e por aerossóis

Características Gotículas Aerossóis

Tamanho da partícula. <5μ <5μ

Distância que a partícula pode 
percorrer a partir da fonte 
(paciente).

Até um metro
Pode alcançar até os ambien-
tes externos ao quarto do 
paciente

Tempo de permanência da 
partícula no ar.

Segundos Horas

Eficiência da máscara ci-
rúrgica na redução da eli-
minação de partículas pelo 
paciente-fonte.

Sim Sim

Eficiência da máscara cirúr-
gica para contactantes.

Sim Não

Fonte: Do autor (2014).

HIGTRAB.indb   161 6/25/14   6:32 PM



162  H I G I E N E  D O  T R A B A L H O

2.1.2.3 Precauções na transmissão por gotículas

Como vimos, está associada à disseminação de agentes infecciosos atra-
vés da fala, tosse, espirros e na realização de alguns procedimentos médicos. 
Como exemplo de doenças transmitidas por essa via, citamos a meningite, 
gripe, coqueluche, difteria, caxumba e rubéola. Nesses casos, recomendam-se 
as seguintes precauções:

Quarto

 É obrigatório o uso de quarto privativo ou comum para o mesmo tipo de 
microrganismo, mantendo-se a porta fechada.

Máscara

 É obrigatório o uso de máscara comum, durante o período de transmissi-
bilidade de cada doença, e para todas as pessoas que entrarem no quarto.

Transporte do paciente

 Deverá ser evitado, quando necessário o paciente deverá sair do quarto 
com uma máscara comum.

Artigos e equipamentos

 Deverão ser exclusivos para o paciente ou comum para pacientes infec-
tados pelo mesmo microrganismo.

2.1.2.4 Precauções na transmissão por aerossóis

Nesse caso, devemos lembrar que os aerossóis também são produzidos 
pela fala, tosse, espirros e que, devido ao seu tamanho muito reduzido, po-
dem permanecer por horas em suspensão no ar, podendo ser carreados pelas 
correntes de ar e, dessa forma, podem contaminar ambientes adjacentes ao de 
internação do paciente que os gerou. São exemplos de doenças transmitidas 
por aerossóis: a tuberculose, o sarampo e a varicela. Deverão ser tomadas as 
seguintes precauções para se evitar a transmissão por essa via:

Quarto

 Obrigatório, com porta fechada; idealmente, o quarto deverá dispor de 
sistema de ventilação com pressão negativa e seis trocas de ar por hora, 
com o uso do filtro HEPA.

Máscara

 É obrigatório o uso de máscara tipo N95 (possui capacidade de filtrar 
partículas menores que 3 mm de diâmetro) por todo profissional que 
prestar assistência ou realizar procedimento a pacientes com suspeita 
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ou confirmação das doenças supracitadas. Deverá ser colocada antes de 
entrar no quarto e retirada somente após a saída do local.

Transporte do paciente

 Deverá ser evitado; quando necessário, o paciente deverá sair do quarto 
com uma máscara comum.

Artigos e equipamentos

 Deverão ser exclusivos para o paciente ou comum para pacientes infec-
tados  pelo mesmo microrganismo.

O  Filtro  HEPA  (High Efficiency Particulate Air) é um sistema de filtragem instalado no sistema 
de exaustão que permite captar os contaminantes  no  ponto de geração e  lançá-los  no  meio  
externo,  após  filtragem de alta eficiência. São muito  utilizados em  estabelecimento  de  
assistência  à  saúde em área de isolamento, eliminando  os  contaminantes biológicos  do  ar  
exaurido,  normalmente.

Para saber mais

2.2 Uso empírico das precauções
Sabemos que, antes do diagnóstico, o risco potencial de transmissão de 

doenças, seja por qualquer via, já existe. Muitas vezes, a confirmação de um 
diagnóstico depende dos resultados de análises laboratoriais, os quais podem 
levar dias para ficar prontos. Por esse motivo, os profissionais que prestam assis-
tência à saúde devem se prevenir, mesmo não conhecendo qual infecção aco-
mete o paciente. Para isso, algumas precauções devem ser adotadas levando-se 
em consideração os primeiros sintomas que sugestionam uma infecção por 
agentes transmissíveis. Para esses casos, recomenda-se que sejam adotadas 
empiricamente as precauções de acordo com a síndrome clínica apresentada 
pelo paciente, conforme orientações do Quadro 4.2.
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Quadro 4.2  Síndromes clínicas ou condições que requerem precauções empíricas adicionais, 
na prevenção de patógenos epidemiologicamente importantes que aguardam 
confirmação diagnóstica1

Síndrome clínica ou 
condição2 Patógenos potenciais3 Precauções empíricas

Diarreia aguda com provável 
causa infecciosa em paciente 
incontinente ou com “fraldas”

Patógenos entéricos4 Contato

Diarreia em adulto com 
história de uso recente de 
antibióticos

Clostridium difficile Contato

Meningites Neisseria meningitidis Gotícula

Exantema ou “rash” genera-
lizado, de causa desconhe-
cida: febre com petéquias ou 
equimoses

Neisseria meningitidis Gotícula

Vesicular Varicela Aerossol contato

Febre exantema macropapular 
e coriza

Rubéola Aerossol

Infecções respiratórias: tosse/
febre/infiltrado pulmonar em 
lobo superior em paciente 
HIV negativo (ou com baixo 
risco de infecção pelo HIV)

Mycobacterium tuberculosis Aerossol

Infecções respiratórias: tosse/
febre/infiltrado pulmonar em 
qualquer topografia em pa-
ciente HIV positivo (ou com 
alto risco de infecção pelo 
HIV)

Mycobacterium tuberculosis Aerossol

Infecções respiratórias: tosse 
persistente ou paroxismos du-
rante infecção por pertussis

Bordetella pertusis Gotícula

Infecções pulmonares, par-
ticularmente bronquiolite e 
“crupe”, em crianças

Vírus sincicial respiratório, 
vírus parainfluenzae

Contato

Risco de microrganismos 
resistentes a múltiplas drogas, 
história de infecção ou  
colonização

Bactéria resistente Contato

Pele, soluções de continuidade, 
ou infecção do trato urinário 
em paciente procedente de 
Serviço de Saúde com pre-
valência de microrganismos 
resistentes a múltiplas drogas.

Bactéria resistente Contato

continua
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Síndrome clínica ou 
condição2 Patógenos potenciais3 Precauções empíricas

Pele ou ferida contaminada 
abscesso ou ferida drenando 
que não pode ser coberta

Staphylococcus aureus,  
Streptococcus Grupo A

Contato

Legenda: 
1.  Os profissionais do controle de infecção são encorajados a modificar ou adaptar esse quadro de acordo 

com as  condições  locais.  Para  garantir  que  as  precauções  empíricas  apropriadas  sejam  implemen-
tadas  sempre, os hospitais devem contar com sistemas de avaliação rotineira dos pacientes, de acordo 
com esses critérios, como parte dos cuidados pré e admissionais; 

2.  Os pacientes com as síndromes ou condições listadas anteriormente, podem se apresentar com sinais 
e/ou sintomas atípicos. a suspeita clínica deve ser guiada pela prevalência de condições especificas na 
comunidade, assim como pelo julgamento clínico;

3.  Os  microrganismos listados sob a coluna “Patógenos  Potenciais”, apesar de não representar a totali-
dade dos patógenos teoricamente implicados, representam os agentes mais prevalentes. essas medidas 
devem ser adicionais às Precauções-padrão (PP); 

4.  Estes patógenos incluem E. coli enterohemorrágica o 157: H 7, shigella, Hepatite a e rotavírus.

Fonte: Do autor (2014).

A pesquisa para o estabelecimento das medidas de precaução e isolamento 
é um trabalho continuo e dinâmico que deve acompanhar a evolução biológica 
dos microrganismos e também da tecnologia para a prevenção e controle de 
infecções hospitalares. Na literatura disponível, você irá encontrar uma série 
de quadros como este que acabamos de verificar, que buscam adequar às di-
retrizes da ANVISA às suas necessidades e situações.

Conheça o trabalho de precaução e isolamento desenvolvido por alguns hospitais e secretarias 
de saúde. Para isso, basta acessar o link a seguir: <http://novo.contagem.mg.gov.br/arquivos/
downloads/guia_precaucoes_2009.pdf>.

Para saber mais

 1. Qual a importância das precauções-padrão nos serviços de saúde?

 2. Quais as recomendações de uso de equipamentos de proteção nas 
precauções-padrão?

 3. Quais são as formas de precaução baseadas na transmissão?

Atividades de aprendizagem

continuação
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Seção 3 Controle de vetores e zoonoses

Segundo o comitê da Organização Mundial de Saúde, a palavra zoonose 
é definida de forma abrangente, sendo “doenças ou infecções naturalmente 
transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos”. Outra definição im-
portante neste contexto é o que é a vigilância sanitária. A definição encontramos 
na Lei 8.080, de 19/09/80 do Ministério da Saúde, artigo 6, 1º, parágrafo que diz:

§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de 
ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
I - o controle de bens de consumo que, direta ou indi-
retamente, se relacionem com a saúde, compreendidas 
todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e
II - o controle da prestação de serviços que se relacionam 
direta ou indiretamente com a saúde (BRASIL, 1990).

3.1 Conceituação das zoonoses  
Segundo Miguel (2014), o homem há muito tempo já percebeu que é sus-

cetível em adquirir doenças vindas dos animais. No século XV, i.C., já havia 
relatos da transmissão de raiva e havia um dito popular que dizia “ninguém 
acreditará no homem que disser ter sido mordido por um cão raivoso e ainda 
esteja vivo”, no século IV a.C. houve casos de carbúnculo hemático (antrax) no 
homem transmitido pelo tosquiamento de carneiros mortos pela doença. Porém, 
somente pode-se estabelecer equivalências entre muitas doenças contagiosas 
do homem e dos animais após descobertas de certas características de algumas 
bactérias e organismos interiores. 

Zoonose vem do grego (“zoon” = animal e “nossos” = doença), e significa, 
literalmente, doença animal. A palavra zoonoses foi incluída na literatura no 
século passado e caracteriza as doenças animais que podem ser transmitidas 
ao homem. Somente em 1966, durante o “3º Encontro de Peritos em Zoonoses 
da Organização Mundial da Saúde”, foi definida a palavra zoonoses com o 
conceito que conhecemos hoje: “as doenças e infecções naturalmente trans-
missíveis entre os hospedeiros vertebrados e o homem”.
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A adoção das palavras doença e infecção se dá pelo fato de que nem sempre 
o animal irá apresentar sintomas da doença. Um animal infectado poderá não 
demonstrar manifestações clínicas ao contrário de um animal doente, cujas 
alterações orgânicas são evidentes. Isto evidencia o fato de que o animal pode 
ser apenas um hospedeiro.

3.2 Classificação
A Organização Mundial de Saúde possui mais de 200 doenças transmissíveis 

enquadradas na definição de zoonoses. Para facilitar o estudo, serão apresen-
tadas algumas classificações dos grupos de doenças.

3.2.1  Classificação das zoonoses segundo o sentido da 
transmissão

Segundo Neves (2006), a zoonose pode ser classificada se segundo o sentido 
da transmissão como:

 Anfixenose: doença que circula indiferentemente entre humanos e ani-
mais, isto é, tanto os animais como os humanos funcionam como hos-
pedeiros do agente.

 Antropozoonose: doença primária de animais e que pode ser trans-
mitida aos humanos. Ex.: brucelose, onde os humanos são infectados 
acidentalmente.

 Zooantroponose: doença primária de humanos e que pode ser transmitida 
aos animais. Ex.: no Brasil a esquistossomose mansoni tem os humanos 
como principais hospedeiros e alguns animais se infectam a partir de nós.

3.2.2  Classificação das zoonoses segundo os ciclos de 
manutenção do agente etiológico

Segundo Vasconcellos (2014), temos:

 Zoonoses diretas: o agente pode persistir com pas-
sagens sucessivas por uma única espécie de animal 
vertebrado. Exemplo: raiva canina; 

 Ciclozoonoses: o agente necessita obrigatoriamente 
passar por duas espécies distintas de animais verte-
brados para que o seu ciclo se complete. Dentre as 
ciclozoonoses são consideradas:
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Euzoonoses: as doenças em que o ciclo biológico com-
pleto do agente etiológico necessita brigatoriamente da 
passagem por seres humanos e animais, exemplo Com-
plexo Teniase-cisticercose. Parazoonoses: doenças em que 
o ciclo biológico pode se completar com dois animais ver-
tebrados, porém, que eventualmente podem atingir seres 
humanos. Exemplo: complexo Equinococose-Hidatidose.

 Metazoonoses: o agente necessita passar por hospe-
deiro invertebrado para que o seu ciclo se complete. 
Ex.: Febre Maculosa; Encefalite Equina Americana; 
Doença de Chagas, Leishmanioses;

 Saprozoonose: o agente necessita passar por transfor-
mações que ocorrem no ambiente externo em ausência 
de parasitismo. Ex.: Toxoplasmose, Toxocaríase. 

Atualmente, leva-se em consideração a classificação que relaciona as zoonoses 
com os agentes etiológicos. Ambas as classificações são aceitas e se completam. 
Anos atrás já houve grandes discussões sobre as zoonoses parasitárias, zoono-
ses bacterianas e viricas e hoje se cogita uma nova reunião para discussão de 
zoonoses micóticas.

3.2.3  Classificação das zoonoses segundo as vias de transmissão

Segundo Miguel (2014), a transmissão das zoonoses pode ocorrer através 
das seguintes vias: 

 Transmissão direta: um hospedeiro vertebrado infec-
tado transmite o parasita a outro hospedeiro vertebrado 
suscetível através do contato direto. Ex.: a raiva, bruce-
lose, carbúnculo hemático, sarnas, microsporidioses, 
tricofitoses;

 Transmissão indireta: pode ocorrer através de diferen-
tes vias: 

 Alimentos — Exemplo: leptospirose, botulismo, car-
búnculo hemático, brucelose, tuberculose, salmone-
loses, teníases, triquinelose. 

 Secreções — Exemplo: raiva, brucelose.
 Vômitos — Ex.: leptospirose, peste, sarna, brucelose. 
 Artrópodes — Exemplo: febre amarela, encefalomielite 

equina, tifo e peste. 

3.2.4  Zoonoses cujos ninhos naturais são animais selvagens em 
ecossistemas silvestres  

Uma vez controlada a zoonose nos ecossistemas urbanos e rurais o pró-
ximo desafio são os ecossistemas silvestres, uma vez que a maioria dos agentes 
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etiológicos de zoonoses são animais silvestres. Um exemplo desta situação é 
a raiva, na Europa, que está controlado no ecossistema urbano e rural, porém 
um dos hospedeiros existentes é a raposa. 

3.3 Controle 
Em virtude do impacto que as zoonoses podem provocar na vida humana 

é necessária a aplicação de medidas de prevenção, controle ou erradicação 
destas doenças a fim de minimizar estes transtornos.

Segundo Miguel (2014), para a eficiente aplicação destas medidas, é 
necessário o conhecimento de cada uma das zoonoses para que se possa 
realizar uma investigação epidemiológica minuciosa, utilizando-se de re-
gistros dos serviços de saúde pública e saúde animal, dos dados obtidos nas 
propriedades rurais, das informações dos médicos veterinários e dos relatórios 
das indústrias de laticínios e matadouros. Após a investigação e conhecidos 
os problemas e suas magnitudes, devem ser estabelecidas as prioridades de 
ação adotando programas eficientes para cada caso e com a finalidade de 
interromper a cadeia de transmissão destas zoonoses, seja pela atuação sobre 
as fontes de infecção, vias de transmissão ou suscetíveis.

A cooperação em âmbito central, regional ou local é de suma importância 
para o combate a zoonoses. Porém, para que haja eficiência no programa de 
controle adotado são necessárias a continuidade do mesmo e a correta apli-
cação dos procedimentos de vigilância sanitária, caso contrário, aos prejuízos 
econômicos já decorrentes de incidência de uma determinada zoonose somar-
-se-ão os de uma campanha malsucedida. 

A Coordenação de Controle de Zoonoses e Vetores (CCZV) tem como atribuições planejar, 
administrar e executar programas de monitoramento e controle de espécies animais urbanas 
visando profilaxia das zoonoses e doenças transmitidas por vetores, desenvolvimento de ativi-
dades de vigilância e controle ambiental como também manejo e controle das populações 
animais, seus agravos e incômodos.

Para conhecer o CCZV de Curitiba, acesse: <http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/index.php/
vigilancia/saude-ambiental/zoonoses-e-vetores>.

Para saber mais
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Como a população em geral pode auxiliar no controle de zoonoses?

Questões para reflexão

 1. Quais são os tipos de transmissão de uma zoonose? Cite e explique 
cada uma delas.

 2. O que compreende a vigilância em saúde?

Atividades de aprendizagem
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Seção 4 Legislação envolvendo a 
biossegurança

4.1 A biotecnologia
Inicialmente, precisamos entender o que é a biotecnologia. Para isso, ve-

jamos as definições dadas pelo Decreto n. 6.041, de 8 de fevereiro de 2007 
(BRASIL, 2007), que institui a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, 
cria o Comitê Nacional de Biotecnologia e dá outras providências:

A biotecnologia é uma das ferramentas tecnológicas mais 
importantes da atualidade. Suas aplicações têm contri-
buído para a estruturação de novos sistemas econômicos 
e sociais, especialmente a partir da manipulação das 
menores estruturas que compõem os seres vivos. Tecnica-
mente, o termo biotecnologia representa um conjunto de 
tecnologias que “utilizam sistemas biológicos, organismos 
vivos ou seus derivados para a produção ou modificação 
de produtos e processos para uso específico”, bem como 
para gerar novos serviços de alto impacto em diversos 
segmentos industriais. A utilização destas biotecnologias 
inovadoras tem contribuído para o aumento da qualidade 
de vida e gerado novos caminhos para o desenvolvimento 
econômico (BRASIL, 2007, p. 4).

É fato que estamos vivenciando uma grande revolução da ciência quando 
consideramos as possibilidades que vêm sendo discutidas em todos os meios 
de informação. A pesquisa científica biotecnológica tem revelado caminhos até 
então impensados para solução de problemas técnicos e científicos nas mais 
variadas áreas do conhecimento. Em especial, destacamos as descobertas no 
campo da biomedicina, seja no tratamento de doenças, no desenvolvimento 
de medicamentos e na multiplicação e reprodução assistida.

Esse avanço da ciência, que nos permite até refletir sobre a probabilidade 
de se clonar seres humanos, reavivou a chama da discussão a respeito dos 
conceitos de concepção da vida humana, direitos de pessoa e suas implicações 
nos direitos à personalidade (CORDEIRO, 2008). O mesmo autor nos convida a 
uma reflexão a respeito das possíveis consequências morais e éticas do descarte 
de embriões geneticamente doentes, considerando o risco de se promover uma 
segregação eugênica, por meio da classificação de pessoas adequadas, normais, 
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inadequadas, úteis, não úteis. Nesse sentido, se faz necessária e imprescindível 
a discussão extensa no estabelecimento dos critérios éticos e legais de controle.

O conhecimento advindo da pesquisa biotecnológica deixa a humanidade 
surpresa e receosa quantos às possibilidades desse progresso. Então, como 
compatibilizar o desenvolvimento científico com os fins éticos legais? Essa 
questão tem sido tema de muitas discussões entre cientistas, acadêmicos, le-
gisladores e a sociedade de modo geral, que buscam respondê-la sob o ponto 
de vista da ética e do senso moral. Entretanto, fica claro que a ética que orienta 
o exercício das profissões ligadas às ciências biomédicas não mais é capaz de 
atender a essa necessidade. Em vista disso é que surge a bioética, trazendo 
uma nova concepção sobre os deveres éticos e morais no campo da ciência 
biotecnológica, cujos preceitos já estudamos.

Nesse sentido, o Brasil tem desenvolvido e aprimorado a legislação que 
trata o assunto com vistas a adequar-se às questões dinâmicas da biotecnologia. 
A seguir apresentaremos para discussão alguns aspectos relacionados à Lei n. 
11.105 de 24 de março de 2005 (BRASIL, 2005b), a lei da biossegurança.

Vamos entender um pouco mais sobre as consequências da biotecnologia através do artigo 
“Biotecnologias e biossegurança: fatores agravantes da desigualdade internacional”?

Este artigo você encontra acessando o link: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/7659/1/
ARTIGO_BiotecnologiasBiosseguranca.pdf>.

Para saber mais

4.2 A Lei da Biossegurança
Se perguntassem para você se existe relação próxima entre o câncer e os 

acidentes de trabalho, qual seria sua resposta? O que têm em comum? Com 
certeza, se parássemos para avaliar profundamente estes dois conceitos, diría-
mos que estão próximos demais. A Biossegurança poderia ser inserida nesta 
discussão, pois ambos são agravos, que, se não cessados com brevidade, po-
dem causar consequências inimagináveis. Então, há semelhanças importantes, 
porque falamos de causa e causador.

A biotecnologia moderna tem propiciado a implementação de ações pontuais 
para aplicação em saúde, em que situações aproximam o homem de soluções 

HIGTRAB.indb   172 6/25/14   6:32 PM



B i o s s e g u r a n ç a  o c u p a c i o n a l  e  v i s ã o  g l o b a l  173

para problemas de saúde. Podemos citar desde o mapeamento dos genomas 
até a pesquisa em agricultura.

No Brasil, os dispositivos legais da biossegurança são norteados pela Lei 
Nacional de Biossegurança, a Lei n.. 11.105/2005, que regulamenta os incisos 
II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal e que estabelece normas 
de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam orga-
nismos geneticamente modificados (OGM) e seus derivados, cria o Conselho 
Nacional de Biossegurança (CNBS), reestrutura a Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança (CTNBio), dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança 
(PNB), revogando a Lei n. 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provi-
sória n. 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 
16º da Lei n. 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências, 
sendo essa Lei regulamentada pelo Decreto n. 5.591, de 22 de novembro de 
2005 (BRASIL, 2005a).

Se conseguirmos alocar nas empresas os conceitos de Segurança e Saúde, 
encontraremos mais uma obrigação legal do que uma estratégia de negócio. 
Já a biossegurança, com toda a sua abrangência, consegue abranger a comple-
xidade dos processos de trabalho, atuando em seu contexto, atrelada às ações 
de qualidade.

Então, é importante colocar a biossegurança em cenário de visibilidade, 
permitindo que profissionais entendam seus propósitos, suas contradições e sua 
importância, fazendo dela um instrumento de proteção da vida, em qualquer 
ambiente de trabalho.

A partir deste enfoque interdisciplinar, a biossegurança passou a fazer parte 
dos ambientes ocupacionais antes ocupados pela engenharia de segurança, 
medicina do trabalho, saúde do trabalhador e até mesmo da infecção hospitalar, 
atuando de maneira interdisciplinar. No Brasil, a biossegurança está pautada 
essencialmente nas práticas envolvendo organismos geneticamente modifi-
cados, de acordo com a Lei de Biossegurança n. 11.105, de 24 de março de 
2005, que cita no seu art. 1º:

Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a 
manipulação, o transporte, a transferência, a importação, 
a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comer-
cialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e 
o descarte de organismos geneticamente modificados — 
OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo 
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ao avanço científico na área de biossegurança e biotec-
nologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e 
vegetal, e a observância do princípio da precaução para 
a proteção do meio ambiente (BRASIL, 2005b).

A atenção desta legislação são riscos quanto ao manuseio de organismos 
geneticamente modificados. O órgão máximo que regulamenta e regula essa 
lei é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). A discussão 
típica da biossegurança, neste âmbito brasileiro, são os alimentos transgênicos, 
advindos da engenharia genética.

O Brasil tem se tornado um verdadeiro ringue entre defensores e agressores 
desta tecnologia. Existem argumentos importantes em ambos os lados, onde 
defensores reforçam que esta tecnologia pode ser a salvação de populações 
menos favorecidas e que países de primeiro mundo já os consomem há algum 
tempo.

Você sabe quais são os países que já aderiram ao consumo de trans-
gênicos e de que forma essa inserção foi realizada?

Questões para reflexão

Já o outro seguimento prega a respeito dos malefícios da manipulação ge-
nética. Também defendem que a identificação destes produtos deve ser feita 
como proteção ao consumidor. Existe um acompanhamento epidemiológico 
sobre as pessoas que já consomem esses alimentos regularmente? Em caso de 
ocorrência comprovada de danos à saúde de algum ser humano, quem paga 
a conta? (COSTA, 2000c).

Quando se avalia a imagem que a população tem da biossegurança, observa-
-se que há uma percepção muito mais focada para a saúde do trabalhador 
e prevenção de acidentes, então, voltada à segurança ocupacional, do que 
aqueles do envolvimento de biotecnologia de DNA recombinante. Quando 
nos remetemos à prática propriamente dita, nós teremos o aparecimento da 
biossegurança, não onde há o emprego de tecnologias de ponta, mas onde não 
há biotecnologia presente, como: indústrias, hospitais, laboratórios de saúde 
pública, laboratórios de análises clínicas, hemocentros, universidades, entre 
outros.
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Para você, a aplicação prática de todos esses conceitos, diferente dos 
profissionais que atuam na prática, pode-se dizer que o status profissional do 
tema ainda não foi alcançado. Pois ainda não estão empregados em áreas que 
possuem campos bem delimitados de ação e código de ética.

Então, para Costa & Costa (2007, p. 32-33):

A biossegurança pode ser entendida, hoje, como uma 
ocupação, agregada a qualquer atividade onde o risco 
à saúde humana esteja presente. Qualquer profissional 
pode desenvolver atividades nessa área, respeitando-se, 
logicamente, os espaços legais envolvidos. A grande 
vantagem dos profissionais que possuem cursos de bios-
segurança, é que o conteúdo desses cursos, abrange, de 
forma pedagogicamente articulada, temas das mais di-
versas áreas da saúde e segurança no trabalho, inclusive 
ambientais, tanto no contexto da biossegurança legal, 
quanto da praticada (Costa & Costa, 2007).

Então, podemos concluir que, nos últimos anos, a teoria (conhecimento 
científico), aliada às ações de gestão e controle dos riscos ocupacionais, evo-
luiu de forma importante, porém todas as normas ISO da série 9000 e 14000, 
e recentemente da OHSAS série 18000 têm sido importantes, atuando como 
grandes parceiros. Também percebemos uma necessidade intensa de atualiza-
ção dos profissionais atuantes nesta área, principalmente aqueles em nível de 
segurança. Muitos ambientes em que anteriormente não se viam profissionais 
desta área, nós podemos citar a área de saúde e biotecnologia. Isto acentua 
a intensa necessidade de profissionais que primam pela promoção em saúde. 
Então, se avaliarmos de outra forma, as ações dentro dos diversos âmbitos em-
presariais, que anteriormente eram focados para os programas protocolares do 
MTe, agora, merecem atenção voltada aos processos de trabalho, valorizando 
a atividade fim de cada segmento.

Conheça o documento elaborado pelo Ministério da Saúde, “Classificação de riscos dos agentes 
biológicos”, que está disponível no link: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
classificacao_risco_agentes_biologicos_2ed.pdf>.

Para saber mais
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Na página do CTNBio, você poderá ler os textos completos dessas e de outras resoluções, normas 
e leis, todas disponíveis, basta acessar o link: <http://www.ctnbio.gov.br/>. Aproveite para 
verificar as demais informações relacionadas com o assunto.

Para saber mais

4.3 Legislação
Neste espaço, serão citadas as legislações que você poderá contextualizar. 

Esta legislação servirá para guiá-lo em sua prática profissional.

 LEI N. 8.974, DE 05 DE JANEIRO DE 1995 — Regulamenta os incisos II 
e V do parágrafo 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece nor-
mas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio 
ambiente de organismos geneticamente modificados, autoriza o Poder 
Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança, e dá outras providência.

 LEI N. 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998 — Dispõe sobre a organização 
da Presidência da República e dos Ministérios. Especificamente para o 
Ministério da Ciência e Tecnologia e a CTNBio.

 LEI N. 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005 — Regulamenta os incisos 
II, IV e V do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas 
de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam 
organismos geneticamente modificados — OGM e seus derivados, cria 
o Conselho Nacional de Biossegurança — CNBS, reestrutura a Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança — CTNBio, dispõe sobre a Política 
Nacional de Biossegurança — PNB, revoga a Lei n. 8.974, de 5 de janeiro 
de 1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e 
os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei n. 10.814, de 15 de dezembro de 
2003, e dá outras providências.

 DECRETO N° 1.752, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995 — Regulamenta a 
Lei n. 8.974, de 05 de janeiro de 1995, dispõe sobre a vinculação, com-
petência e composição da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
— CTNBio.

 DECRETO N. 2.577, DE 30 DE ABRIL DE 1998 — Dá nova redação ao art. 
3° do Decreto n. 1.752, de 20 de dezembro de 1995, que regulamenta a 
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Lei n° 8.974, de 05 de janeiro de 1995, que dispõe sobre a vinculação, 
competência e composição da Comissão Técnica nacional de Biossegu-
rança — CTNBio.

 RESOLUÇÃO N. 03, DE 30 DE OUTUBRO DE 1996 — Aprova o 
Regimento Interno da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
— CTNBio.

 MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.191-9, de 23 de agosto de 2001 — Acresce 
e altera dispositivos da Lei n° 8.974, de 5 de janeiro de 1995.

 MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.216-37, DE 31 DE AGOSTO DE 2001 — 
Altera dispositivos da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá 
outras providências.

 INSTRUÇÕES NORMATIVAS CTNBio N. 1 À N. 20.

 INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 1 — Ministério da Agricultura — Normas 
para Importação de Material Destinado à Pesquisa Científica.

 INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 2 — Ministério da Agricultura — Aprova 
modelos de Termo de Fiscalização e Auto de Infração para estabeleci-
mentos que operam com organismos geneticamente modificados.

No âmbito da legislação relacionada ao Ministério do Trabalho e Emprego, as 
Normas Regulamentadoras (NRs) que preconizam as ações legais para os assun-
tos relacionados à biossegurança são: NR-06, NR-07, NR-09, NR-15 e NR-32. 

Algumas das obrigatoriedades contidas nas NRs e nas Precauções/Isola-
mento, dizem respeito ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 
A NR-06 trata dos deveres e obrigações, de empregados e empregadores, no 
que diz respeito ao EPI. 

A NR-07 preconiza o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) cuja elaboração e implantação são obrigatórios por parte do empre-
gador, aliado ao Programa de Prevenção de Acidentes Ambientais (PPRA), o 
qual trata a NR-09.

Cada trabalhador é responsável por estar em dia com os programas de va-
cinação (imunização contra tétano, difteria, hepatite B e demais estabelecidos 
no PCMSO), bem como se preocupar com cuidados de higiene pessoal, porém 
o empregador deve estar atento, pois ele é co-responsável neste processo.

A NR-15, em seu anexo 14, relaciona as atividades que envolvem agentes 
biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
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Já a NR-32 é de observância obrigatória, pois vem tratar justamente sobre 
a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúdes e tem por finalidade 
estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção 
à segurança e à saúde destes trabalhadores, bem como daqueles que exercem 
atividades de promoção e assistência à saúde em geral.

4.4 Norma Regulamentadora n. 32

4.4.1 Introdução

A Norma Regulamentadora n. 32 (NR-32) foi criada com a proposta de 
garantir as condições de segurança, proteção e preservação da saúde dos tra-
balhadores de estabelecimentos de saúde. Para que esta norma seja aplicada 
e cobrada é necessário que os profissionais tenham conhecimento sobre o seu 
conteúdo.  

4.4.2 Objetivo

A Norma Regulamentadora n. 32 estabelece os requisitos mínimos e dire-
trizes básicas para implementar as medidas de proteção à segurança e saúde 
dos trabalhadores dos serviços de saúde. Ela abrange trabalhadores dos hospi-
tais, clínicas, laboratórios, ambulatórios e serviços médicos existentes dentro 
de empresas. Alcança também profissionais que trabalham nas atividades de 
promoção e recuperação de saúde, ensino e pesquisa em saúde em qualquer 
nível de complexidade.

4.4.3 Dos riscos biológicos

Segundo a NR-32, é considerado risco biológico a exposição ocupacional 
a agentes biológicos (microrganismos, cultura de células, parasitas, toxinas 
e príons). Esta exposição ocupacional pode ser direta ou indiretamente da 
atividade laboral. A exposição direta corresponde à manipulação do agente 
biológico, ao passo que na exposição indireta não ocorre esta manipulação, 
porém o agente está presente no ambiente laboral.

Exemplos de exposição direta: atividades de pesquisa, laboratórios de aná-
lises microbiológicas e atividades relacionadas à biotecnologia.
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Exemplos de exposição indireta: atendimento de saúde, consultórios mé-
dicos e odontológicos e lavanderias de serviços de saúde.

A NR-32 traz, ainda, em seu Anexo I, a classificação dos agentes biológicos.

4.4.4 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)

A Norma Regulamentadora n. 32 consolida o PPRA (Programa de Pre-
venção de Riscos Ambientais), como ferramenta específica para antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo 
em consideração a proteção do meio ambiente e recursos naturais.

O PPRA identifica os riscos biológicos mais prováveis, bem como a lo-
calização geográfica e a característica do serviço. Avalia também o local de 
trabalho e do trabalhador, com a finalidade e descrição, organização e pro-
cedimentos, possibilidade de exposição, descrição de atividades e funções e 
medidas preventivas.

4.4.5  Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO)

Com a NR-32 o PCMSO ganha destaque na gestão de segurança e saúde, 
pois os trabalhadores da área da saúde podem, eventualmente, ser remanejados 
entre setores, exercendo suas atividades em diversos ambientes. A elabora-
ção e implementação do PCMSO devem estar baseadas na identificação dos 
riscos previstas no PPRA. É de suma importância à interação entre estes dois 
programas.

Os trabalhadores que possuem potencial exposição a um risco devem ter 
acompanhamento específico para este risco. O PCMSO deve conter proce-
dimentos e informações sobre situações que possam ocasionar na exposição 
acidental à agentes biológicos. Quando ocorrer acidentes com material bioló-
gico, estes devem ser considerados como emergências. O PCMSO deve estar 
à disposição dos trabalhadores.
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As recomendações e os procedimentos relacionados à profilaxia pós-exposição do HBV, HCV e 
HIV encontram-se detalhados na publicação “Recomendações para atendimento e 
acompanhamento de exposição ocupacional a material biológico: HIV e hepatites B e C”, do 
Ministério da Saúde, disponível nos endereços eletrônicos: <http://www.aids.gov.br/publicacao/
recomendacoes-para-atendimento-e-acompanhamento-de-exposicao-ocupacional-material-
biologi>; <www.riscobiologico.org/resources/4888.pdf>.

Para saber mais

4.4.6 Medidas de proteção

De acordo com a NR-32, as medidas de proteção devem ser adotadas a 
partir do previsto no PPRA. As medidas de proteção devem seguir a ordem de 
prioridade: Medidas para controle de risco na fonte, medidas para controle 
dos riscos na trajetória (entre a fonte e o receptor) e as medidas de proteção 
individual. 

Vamos conhecer algumas medidas que a NR cita:

 O uso de luvas não substitui o processo de higienização das mãos.

 Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes bioló-
gicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições 
de conforto.

 A vestimenta deve ser fornecida pela empresa ao empregado.

 Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os EPI e as 
vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.

 A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obsté-
tricos, unidades de terapia intensiva, unidades de pacientes com doenças 
infectocontagiosas e quando houver contato direto da vestimenta com 
material orgânico, deve ser responsabilidade do empregador.

 Os trabalhadores devem comunicar todo acidente ou incidente com 
possível exposição.

 Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser res-
ponsáveis pelo seu descarte adequado.

 São vedados o re-encape e a desconexão manual de agulhas.

 Deve ser assegurado o uso de materiais perfurocortantes com dispositivo 
de segurança.
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4.4.7 Responsabilidades do empregador

O empregador deve vetar o uso de adornos, consumo ou guarda de ali-
mentos e bebidas no ambiente de trabalho, uso de calçados abertos, fornecer 
vestimentas adequadas, fornecer equipamentos de proteção individual, provi-
denciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, 
fluidos e tecidos orgânicos, assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do 
início das atividades e de forma continuada, entre outras.

Você pode visualizar a publicação completa da Norma Regulamentadora n. 32 — Segurança 
e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde e complementar seu conhecimento no seguinte 
endereço eletrônico: <http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D36A280000138812EAFCE
19E1/NR-32%20(atualizada%202011).pdf>.

Para saber mais

 1. Qual a finalidade da NR-32?

 2. A que tipos de campos de atuação que a NR-32 se refere?

Atividades de aprendizagem
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Nesta unidade você pôde verificar a importância de se realizar o geren-
ciamento dos resíduos produzidos nos ambientes de saúde, visto que eles 
podem ser um veículo para a disseminação de moléstias, afetando a qua-
lidade de vida do homem e causando graves impactos ao meio ambiente. 
Você também conheceu as medidas de prevenção que devem ser adotadas 
nas Instituições de Saúde para evitar o contágio de seus trabalhadores por 
infecções e doenças transmissíveis. 

Fique ligado!

A partir de agora, você já conhece um pouco mais sobre a biossegurança, 
sobre o gerenciamento de resíduos produzidos na área de saúde e quais os 
devidos cuidados a serem tomados para que não ocorram danos à saúde e 
ao meio ambiente, você terá subsídios para gerenciar os RSS, bem como 
saber adotar as precauções necessárias para que não ocorra contaminação. 

Vale ressaltar que é de suma importância a atualização de seus estudos, 
pois mais uma vez estamos tratando de legislações.

Para concluir o estudo da unidade

 1. O que é e quais os objetivos do gerenciamento dos resíduos do serviço 
de saúde?

 2. Quais as etapas de um PGRSS?

 3. Cite alguns exemplos das precauções universais de biossegurança.

 4. Que produtos podem ser utilizados na higienização das mãos?

 5. Quais são as atribuições da vigilância ambiental?

Atividades de aprendizagem da unidade
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