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PARECER TÉCNICO 

INSALUBRIDADE POR RISCO BIOLÓGICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS 

 

Introdução 

Este parecer é a uma resposta a questionamento originalmente encaminhado em 15/04/2015 

através do “Fale Conosco” da Fundacentro, canal eletrônico disponível no sítio da instituição em que 

são recebidas solicitações de consultas técnicas, dúvidas, sugestões e solicitações relativas à pós-

graduação, a cursos e eventos, à imprensa e à Comissão de Ética da Fundacentro. Este canal pode ser 

acessado em: http://www.fundacentro.gov.br/servicos/fale-conosco.  

O conteúdo literal do questionamento segue abaixo: 

“Considerando a publicação da Portaria GM nº 485 de 11 de novembro de 2005 e suas 

atualizações aprovando a Norma Regulamentadora nº 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde; Considerando a publicação do Guia Técnico de Riscos Biológicos – NR 32 

pelo Ministério do Trabalho (capturado no endereço eletrônico: 

HTTP://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BCB2790012BD509161913AB/guia_tecnico_cs

3.pdf); Considerando a Orientação Normativa nº 6 de 18 de março de 2013 da Secretaria de 

Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Solicitamos 

esclarecimento se cabe a análise de Risco Biológico por insalubridade para servidores públicos 

federais nos cargos de Psicologia, Serviço Social e Nutrição. A dúvida reside no conceito 

explicitado nessa última Norma da necessidade de contato físico para caracterizar a exposição 

laboral.” 

Logo, trata-se de dúvida acerca da aplicação do contido na Orientação Normativa nº 6 de 18 de 

março de 2013 da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

em relação a riscos biológicos e consequente pagamento de insalubridade para servidores públicos 

federais autuando nos serviços de psicologia, serviço social e nutrição de serviços de saúde públicos, 

mais especialmente quanto ao esclarecimento relativo à exigência de contato físico para se 

caracterizar a exposição laboral. 

O referido questionamento foi respondido ao solicitante em 04/05/2014 por meio de sistema de 

correio eletrônico que, em 07/05/2014, perguntou se haveria possibilidade de oficializar a resposta 

de maneira a dar maior respaldo jurídico à metodologia empregada na análise de risco e classificação 

dos servidores e para compartilhar a informação com as demais unidades hospitalares federais e 

institutos como o Instituto Nacional do Câncer (INCA) e o Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia (INTO). Na mesma data foi encaminhada resposta afirmativa ao solicitante, informando 

que a resposta poderia ser oficializada no formato de “Parecer Técnico” e como proceder para pedir 

à Fundacentro, oficialmente, a elaboração deste Parecer. 

Objetivo 

Esclarecer quanto à aplicação do contido na Orientação Normativa nº 6 de 18 de março de 2013 da 

Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em relação a 

riscos biológicos e consequente pagamento de insalubridade para servidores públicos federais 

http://www.fundacentro.gov.br/servicos/fale-conosco
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autuando nos serviços de psicologia, serviço social e nutrição de serviços de saúde públicos, mais 

especialmente quanto ao à exigência de contato físico para se caracterizar a exposição laboral. 

Riscos biológicos em serviços de saúde 

Conforme a NR 9, o risco biológico é um dos três riscos ambientais, que englobam riscos físicos, 

químicos e biológicos. Este risco está diretamente relacionado à presença, em ambientes de 

trabalho, de agentes biológicos que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e 

tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

A NR 32 atualiza a definição de risco biológico, conceituando-o como a probabilidade de exposição 

ocupacional a agentes biológicos. O conjunto dos agentes biológicos, por sua vez, compreende 

microrganismos, geneticamente modificados ou não, como vírus, bactérias e alguns fungos; 

parasitas, como ácaros, pulgas ou vermes intestinais; culturas de células; príons; e toxinas. Destes 

agentes, os mais relevantes para a elaboração e implantação de um programa de prevenção de riscos 

biológicos são os vírus, bactérias, fungos e parasitas. 

Portanto, de forma abrangente, o risco biológico em serviços de saúde pode ser entendido como a 

probabilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos, aí incluídos principalmente os vírus, 

bactérias e parasitas, capazes de causar danos à saúde do trabalhador.  

Esta definição é fundamental para a elaboração e a implantação bem-sucedida de programas de 

prevenção aos riscos biológicos e medidas de proteção dos trabalhadores, detalhados no Programa 

de Prevenção aos Riscos Ambientais (PPRA), pois:  

a) é sobejamente conhecido o fato de que a exposição a microrganismos, como bactérias e vírus, não 

acarreta necessariamente um dano à saúde do trabalhador; aliás, diversas partes do corpo, incluindo 

todo o trato digestório, apresentam-se amplamente colonizados por estes microrganismos, alguns 

deles essenciais ao bom funcionamento do organismo humano; 

b) a presença de agentes biológicos capazes de causar dano à saúde não é decorrente de processos 

de trabalho exclusivos aos serviços de saúde e não está fortemente correlacionada a estes; dito de 

outro modo, agentes biológicos capazes de causar dano à saúde estão presentes em ambientes 

ocupacionais e não ocupacionais, observando-se incremento na probabilidade de ocorrência em 

serviços de saúde devido à concentração de pacientes portadores de doenças causadas por tais 

agentes nestes locais, mas que de forma nenhuma constituem a totalidade dos pacientes nem estão 

presentes somente dentro dos serviços de saúde; e 

c) os agentes biológicos capazes de causar dano à saúde dos pacientes são mais numerosos que os 

capazes de causar dano à saúde dos trabalhadores, embora os que afetem estes últimos 

provavelmente afetarão também os primeiros; tal fenômeno se deve, por um lado, a uma maior 

suscetibilidade dos pacientes devido a sua própria condição de saúde e, por outro lado, ao “efeito do 

trabalhador sadio”, que corresponde ao fato de a população trabalhadora ser normalmente mais 

saudável que a população em geral (uma vez que trabalhadores menos saudáveis costumam ser 

afastados ou até demitidos). 

Assim, em relação aos riscos biológicos o PPRA deverá ser elaborado tendo em vista os agentes 

biológicos patogênicos, isto é, os capazes de causar dano à saúde; os que ocorram mais 

frequentemente em serviços de saúde; e os que afetem os trabalhadores e os pacientes, e somente 
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então os que afetam mais especificamente os pacientes e que representam um risco muito menor 

para os trabalhadores. Estas delimitações ao universo dos agentes biológicos que efetivamente 

constituem riscos aos trabalhadores são, a propósito, exigidas pelo inciso I do item 32.2.2.1 da NR 32 

quando este inciso estabelece a identificação dos riscos biológicos mais prováveis. Na verdade, o 

referido inciso vai além, estabelecendo que a identificação dos riscos biológicos mais prováveis 

deverá ser específica para cada serviço de saúde, consideradas todas as suas particularidades 

geográficas e epidemiológicas. 

Medidas de precaução: principais medidas de proteção contra o risco biológico 

Para a efetiva implantação de medidas de proteção e prevenção relacionadas aos riscos biológicos é 

necessário o emprego de um conceito adicional, o relativo ao princípio da precaução. O princípio da 

precaução suplementa a avaliação de risco tradicional, que requer evidência objetiva e científica 

extensa, porque ele é aplicável a situações em que há risco significativo à saúde humana ou ao meio 

ambiente, mas em que a evidência é ainda apenas sugestiva (Grandjean, 2004). Sua aplicação 

acarreta uma ação imediata em face do perigo presumido, antes de uma prova científica do mesmo 

(Lieber, 2008). Este é exatamente o caso da exposição a agentes biológicos patogênicos em serviços 

de saúde, já que nem sempre é possível antecipar, em atividades de atendimento a pacientes, se a 

próxima pessoa a ser atendida é ou não portadora de alguma doença transmissível e se, ocorrendo a 

transmissão da doença, se o trabalhador de fato a desenvolverá. 

Por isso mesmo normalmente as medidas de proteção relativas a agentes biológicos compreendem a 

implantação de barreiras ou bloqueios entre o paciente em atendimento e o trabalhador realizando 

este atendimento, e que variam tanto em função do procedimento sendo realizado quanto de uma 

suspeita de que o paciente sendo atendido seja portador de uma doença, e neste caso devem ser 

levados em consideração os modos de transmissão. Note-se que basta a suspeita da existência da 

doença, não sendo necessária sua prévia comprovação diagnóstica para que a medida seja utilizada, 

o que é característico de uma medida de precaução. 

Esta transmissão pessoa-a-pessoa, isto é, do paciente para o trabalhador, do trabalhador para o 

paciente, de trabalhador para trabalhador, etc, inclusive envolvendo parentes ou acompanhantes, é 

a principal via de transmissão pela qual os trabalhadores dos serviços de saúde adquirem doenças 

transmissíveis no ambiente de trabalho. Em outras palavras, a transmissão pessoa-a-pessoa 

constitui-se na principal via de exposição ocupacional a agentes biológicos em serviços de saúde. Há 

também a transmissão de agentes biológicos a partir de fontes ambientais, de menor importância e 

que não será abordada neste Parecer, mas que também deve ser objeto de análise no PPRA. 

Semelhante a outros agentes ambientais, a transmissão de agentes biológicos em serviços de saúde 

requer três elementos: uma fonte de exposição (ou reservatório) contendo o agente biológico, um 

hospedeiro suscetível com uma porta de entrada receptiva à entrada do agente e o modo de 

transmissão ou a via de exposição deste agente (Siegel, Rhinehart, Jackson, Chiarello, & Committee, 

2007).  

Conforme afirmado anteriormente, as principais fontes de exposição são outras pessoas, incluindo 

pacientes, outros trabalhadores ou visitantes. Estas pessoas podem possuir infecções ativas, podem 

estar em um período assintomático ou de incubação de uma doença infecciosa ou podem estar 

temporariamente ou cronicamente colonizadas com agentes patogênicos, particularmente nos tratos 

respiratórios ou gastrointestinais (Siegel et al., 2007). 
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No caso do risco biológico, pode-se considerar que os modos de transmissão dos agentes biológicos 

correspondem às vias de exposição ocupacionais. Assim, estes modos de transmissão ou vias de 

exposição variam conforme o microrganismo envolvido, e alguns microrganismos podem ser 

transmitidos por mais de uma via de exposição. As quatro principais vias de exposição em serviços de 

saúde são: a) percutânea; b) por contato, tanto contato direto quanto indireto; c) por gotículas; e d) 

por aerossóis.  

A transmissão percutânea ocorre quando há uma introdução do agente patogênico nos tecidos 

internos de uma pessoa devido a uma lesão provocada por instrumentos cortantes ou perfurantes, 

como agulhas, lâminas, vidro quebrado. Estes instrumentos ocasionam a inoculação do agente 

dentro do organismo da pessoa atingida, iniciando assim um processo de infecção. Os principais 

agentes transmitidos por esta via são os vírus das hepatites B e C e da aids.  

Na transmissão por contato direto o agente patogênico é transmitido diretamente da pessoa 

infectada à pessoa suscetível, sem um elemento intermediário na transmissão, que incluiria um 

objeto, um meio físico como ar ou água, um animal ou outra pessoa. São exemplos de transmissão 

por contato direto: a) transmissão do vírus da hepatite C quando respingos de sangue contaminado 

oriundos de uma pessoa doente atingem os olhos de uma pessoa suscetível; b) transferência dos 

ácaros causadores da sarna quando a pessoa infestada toca a pele da pessoa suscetível; e c) 

transferência do vírus do herpes simples, que causa lesões herpéticas, quando uma pessoa suscetível 

toca diretamente a lesão sem a proteção de luvas (Siegel et al., 2007). 

No contato indireto a transmissão também se dá de uma pessoa infectada a uma outra suscetível, 

porém por intermédio de um objeto, vetor ou outro veículo contaminado. Em serviços de saúde, as 

mãos contaminadas constituem-se na principal via de transmissão por contato indireto, mas objetos 

como instrumentos ou roupa de cama também podem servir como veículos. 

A transmissão por gotículas é, tecnicamente, uma forma de transmissão por contato, e alguns 

agentes biológicos transmitidos por esta via também podem ser transmitidos pelas vias de exposição 

de contato direto e indireto. No entanto, diferentemente da transmissão por contato, gotículas 

contendo o agente biológico são produzidas a partir do trato respiratório da pessoa infectada e, após 

percorrer normalmente uma distância curta pelo ar, alcançam as mucosas de uma pessoa suscetível. 

Estas gotículas são geradas quando a pessoa infectada tosse, espirra ou fala ou durante 

procedimentos envolvendo seu trato respiratório. Frequentemente as portas de entrada são a 

mucosa nasal, a conjuntiva e menos frequentemente a boca. Exemplos de agentes transmitidos por 

esta via incluem os agentes da coqueluche, gripe, pneumonia, meningite (Siegel et al., 2007). 

A transmissão por aerossóis ocorre pela disseminação no ar de aerossóis contendo agentes 

biológicos que permanecem infecciosos mesmo passado algum tempo e após distâncias maiores 

percorridas por estas partículas. Microrganismos dispersados desta forma podem alcançar grandes 

distâncias em correntes de ar e podem ser inalados por indivíduos suscetíveis que não tiveram 

contato face a face ou que não estavam no mesmo recinto com o sujeito infectado. Agentes 

biológicos transmitidos por esta via incluem os agentes da tuberculose, sarampo e catapora, sendo 

que há alguma evidência que gripe e até mesmo alguns vírus gastrintestinais também poderiam ser 

transmitidos por via aérea (Siegel et al., 2007). 

As principais estratégias para impedir a transmissão de agentes biológicos em serviços de saúde 

fundamentam-se inteiramente no bloqueio destas quatro vias de exposição, constituindo as 
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conhecidas precauções padrão e as precauções específicas para contato, gotículas e aerossóis. São 

chamadas de medidas de precaução exatamente porque devem ser empregadas independente da 

presença suspeita ou confirmada de um agente infeccioso, qualquer que seja sua via de exposição. 

As precauções padrão constituem um conjunto de medidas de proteção que corresponde à 

estratégia primária para o bloqueio da transmissão de todos os agentes biológicos e é suficiente para 

impedir a transmissão percutânea e a transmissão de patógenos sanguíneos pelo contato direto com 

mucosas, já que foi baseada no conceito de que sangue; fluidos corpóreos, secreções e excreções, 

com exceção do suor; pele com solução de continuidade; e mucosas sempre contêm agentes 

infecciosos e representam risco (Siegel et al., 2007). As precauções padrão devem ser aplicadas no 

atendimento a todos os pacientes, mesmo que não haja nenhuma suspeita ou confirmação de que 

esteja colonizado ou infectado por um agente patogênico, podendo incluir mais ou menos medidas 

dependendo da natureza da interação do trabalhador com o paciente e pelo grau de antecipação de 

uma possível exposição a sangue, fluidos corpóreos ou a patógenos sanguíneos como os vírus das 

hepatites B e C e aids (Siegel et al., 2007). 

As precauções específicas devem ser observadas no atendimento de pacientes com suspeita ou 

confirmação de colonização ou infecção por agentes de importância epidemiológica transmitidos 

pelas vias de contato, por gotículas ou por aerossóis. Estas precauções são usadas empiricamente, de 

acordo com a síndrome clínica e os agentes patogênicos presumidos mais prováveis, podendo ser 

alteradas após a exata identificação do agente envolvido (Siegel et al., 2007). Elas são usadas quando 

a transmissão não é completamente bloqueada apenas com as precauções padrão, requerendo 

medidas adicionais de bloqueio e controle, e são sempre empregadas em conjunto com aquelas. 

Um diferencial muito significativo entre as precauções padrão e as precauções específicas é que 

estas últimas incluem como medida a segregação ou o isolamento físico de pacientes com suspeita 

ou diagnóstico confirmado de doenças transmitidas por contato, por gotículas ou por aerossóis. Isto 

é, o serviço de saúde deverá ter área, quartos ou enfermarias exclusivos para pacientes colonizados 

ou infectados com patógenos que sejam transmitidos por uma destas vias de exposição; por outro 

lado, o serviço de saúde não deve segregar pacientes sem doenças transmissíveis ou que possuam 

alguma doença causada por agentes patogênicos sanguíneos. 

Logicamente, em conjunto com a implantação destas áreas, o serviço de saúde deverá estabelecer 

procedimentos e rotinas para que se identifique rapidamente se o paciente que está dando entrada 

para atendimento no serviço pode estar colonizado ou infectado com algum dos patógenos de 

transmissão por contato, gotículas ou por aerossóis. Esta rápida identificação de pacientes com 

suspeita é absolutamente necessária para que o bloqueio da transmissão seja efetivo. 

Então, para que o serviço de saúde implante apropriadamente medidas de proteção contra agentes 

biológicos, necessariamente terá que observar todas essas medidas de precaução. As precauções 

padrão devem ser empregadas no atendimento de todos os pacientes e as precauções específicas, 

por via de transmissão, sempre que houver a suspeita ou a confirmação de que um paciente possui 

uma doença transmitida por contato, gotículas ou aerossóis. Para o atendimento destes pacientes o 

serviço de saúde obrigatoriamente deve estabelecer áreas, quartos ou enfermarias separados 

fisicamente das áreas, quartos ou enfermarias em que são atendidos todos os demais pacientes, 

além de procedimentos e rotinas para a rápida identificação dos pacientes que deverão ser 

atendidos em tais áreas, ou seja, que deverão ser isolados dos demais. 
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Esta implantação, na prática, está longe de ser trivial e isenta de problemas, como atestam inúmeros 

estudos e pesquisas realizados também no Brasil. Num destes estudos, sobre a adoção das medidas 

de precaução na atenção primária em saúde, os profissionais de saúde entrevistados relataram 

diversas falhas na implantação das medidas, incluindo falta de conhecimento sobre atividades que 

requerem proteção, dificuldades com a infraestrutura, qualidade e disponibilidade de materiais, 

problemas comportamentais e necessidade de treinamentos (Maroldi, 2015). Em um segundo 

exemplo, sobre adesão às precauções de contato em UTI, os profissionais de saúde relataram 

dificuldades com o processo de paramentação, higienização dos materiais, utilização de 

equipamentos, falta de treinamentos e ausência de comunicação sobre o paciente, levando a um 

quadro de predomínio de inadequações na implantação das referidas medidas (Garcia, 2011). 

Tais falhas na implantação das medidas de precaução padrão podem acarretar o aumento no risco de 

exposição a agentes biológicos, inclusive envolvendo cargos, funções e profissões que não se 

esperaria que estivessem submetidos a este risco. Assim é que tanto a Rede de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho com exposição a material biológico (REPAT-USP) quanto o Projeto 

Riscobiologico.org, que reúnem dados sobre a ocorrência de acidentes com exposição a sangue e 

fluidos corpóreos, relatam a ocorrência de acidentes envolvendo profissionais da assistência social, 

de nutrição e até mesmo de setores e serviços administrativos (REPAT, n.d.; Projeto 

Riscobiologico.org, 2015). Outros motivos para trabalhadores destes cargos, funções ou profissões 

serem afetados são a própria natureza inesperada e imprevisível de um acidente com material 

biológico e um possível desvio de função destes trabalhadores. 

Da mesma maneira, falhas na implantação das medidas de precaução específicas podem acabar 

expondo, no limite, todos os trabalhadores, pacientes e visitantes a agentes biológicos. Assim, todo o 

ar de um determinado serviço de saúde pode terminar contaminado porque não houve a 

implantação de barreiras eficientes para que se impedisse a livre circulação do ar contendo agentes 

biológicos de transmissão por aerossóis. O caso paradigmático é o da tuberculose, doença bastante 

estudada no contexto da saúde do trabalhador de serviços de saúde. 

O estabelecimento das medidas de precaução contra a contaminação aérea e o início do tratamento 

precoce são fundamentais para a não disseminação do agente na instituição. Entretanto, o não 

diagnóstico de tuberculose em pacientes admitidos em hospital por outras causas é que representa 

um grande risco para toda a equipe que o assiste. A não suspeição precoce de existência da 

tuberculose e a consequente demora na adoção das medidas de proteção comprometem o seu 

controle, podendo até mesmo desencadear epidemias intra-hospitalares da doença (Figueiredo & 

Caliari, 2012). 

A ausência de programas de controle da disseminação da tuberculose dentro dos serviços de saúde, 

especialmente em países de renda média e baixa, ocasiona um cenário de aumento significativo do 

risco de aquisição desta doença para trabalhadores da saúde, risco este superior àquele da 

população em geral (Joshi, Reingold, Menzies, & Pai, 2006). Embora este risco seja maior para 

setores como as áreas de isolamento de pacientes com tuberculose, laboratórios, emergência, clínica 

médica e categorias profissionais como técnicos em radiologia, profissionais da enfermagem, 

paramédicos e clínicos (Joshi et al., 2006), há relatos de tuberculose entre técnicos de manutenção, 

fisioterapeutas e nutricionistas (Prado et al., 2008). Embora a transmissão para estas categorias 

possa estar ocorrendo devido a problemas com a implantação das medidas de precaução específicas 

para tuberculose, como o retardo no isolamento de pacientes portadores do bacilo (Resende et al., 
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2005), também pode ser devida ao mero fato de que sempre há um lapso de tempo, mesmo 

pequeno e esperado, entre a chegada ao serviço de pacientes portadores de doenças com 

transmissão por aerossóis, sua identificação ou suspeita como tal e a tomada de medidas para seu 

isolamento; durante este lapso, há sempre o risco de ocorrer uma transmissão ocupacional. 

Portanto, o simples fato de pacientes portadores de doenças, com esta forma de transmissão, 

acorrerem aos serviços de saúde já representa aumento de risco para todos os trabalhadores destes 

serviços, mesmo que este aumento seja pequeno. 

Portanto, a ausência ou as falhas de implantação das medidas de precaução padrão e por via de 

transmissão ocasionam o comprometimento de todo o programa de prevenção e todas as medidas 

de proteção relacionados ao risco biológico. Isto significa aumento de risco de transmissão destas 

doenças a um número maior de trabalhadores de saúde, a categorias profissionais que não deveriam 

ser afetadas e, no pior cenário, a todas as pessoas presentes nas instalações dos serviços de saúde. 

Insalubridade por exposição a agentes biológicos em serviços de saúde 

Conforme a NR 15, são consideradas como insalubres as atividades ou operações em serviços de 

saúde que, após avaliação qualitativa, são enquadradas nas situações abaixo descritas: 

1. Trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças 

infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; neste caso, a 

insalubridade é devida em seu grau máximo (40% do salário mínimo). 

2. Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infecto-

contagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 

outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses 

pacientes, não previamente esterilizados), laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se 

tão-só ao pessoal técnico) e gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 

somente ao pessoal técnico); neste caso, a insalubridade é devida em grau médio (20% do salário 

mínimo). 

Assim, o enquadramento das atividades em serviços de saúde como insalubres nos graus máximo e 

médio observa quase que integralmente os conceitos envolvidos nas medidas de precaução. De 

forma bastante explícita, atribui-se grau máximo de insalubridade ao trabalho em contato 

permanente com pacientes nas áreas de isolamento correspondentes às medidas de precaução 

específicas para as vias de exposição por contato, por gotículas e por aerossóis. Além do estabelecido 

para o pessoal técnico de laboratórios de análise clínica e histopatologia e gabinetes de autópsias, de 

anatomia e histoanatomopatologia, também é muito clara a vinculação entre o atendimento dos 

pacientes que não estão em isolamento, situação em que devem ser obedecidas as medidas de 

precaução padrão, e a caracterização de insalubridade de grau médio. 

Na Orientação Normativa nº 6, de 18 de março de 2013, da Secretaria de Gestão Pública do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o próprio texto do Anexo faz menção às medidas 

de precaução e ao isolamento de pacientes, conforme abaixo detalhado. 

1. Atividade caracterizadora de grau máximo de insalubridade (20% do vencimento do cargo efetivo). 

Contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como 
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objetos de seu uso, não previamente esterilizados. Caracteriza-se somente quando for isolamento de 

bloqueio, com o afastamento do paciente do convívio coletivo com vistas a impedir a transmissão de 

agentes infecciosos a indivíduos suscetíveis. Neste isolamento, além das Precauções Universais, são 

compulsoriamente adotadas barreiras físicas secundárias. O isolamento de bloqueio aplica-se 

quando o paciente apresenta doença infecciosa de alta transmissibilidade pessoa a pessoa, 

comprovada ou suspeita, e/ou colonização por germes multirresistentes, cuja transmissão dos 

agentes faz-se exclusivamente, ou em parte, por mecanismos aéreos, tal como pelo contato com 

gotículas oronasais. A concessão do adicional de insalubridade por exposição a riscos biológicos, em 

grau máximo, aplica-se somente àqueles servidores dedicados aos cuidados diretos e em contato 

permanente com pacientes em isolamento de bloqueio. 

2. Atividade caracterizadora de grau médio de insalubridade (10% do vencimento do cargo efetivo). 

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante, 

em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 

estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 

não previamente esterilizados). Entende-se que o contato com paciente se caracteriza pela 

necessidade do contato físico e/ou manipulação de secreções para o exercício da atividade do 

servidor. 

Portanto, tanto o Anexo 14 da NR 15 quanto o Anexo da Orientação Normativa nº 6 de 2013 

preceituam os mesmos graus de insalubridade para as mesmas situações. Tal não poderia ser 

diferente, pois o regime de trabalho a que os trabalhadores da saúde estão submetidos, CLT ou RJU, 

não confere a eles nenhuma medida de proteção adicional contra a exposição a agentes biológicos, 

nem significa que um grupo estará mais exposto que o outro. A maior ou menor exposição deve-se 

exclusivamente a características de cada serviço de saúde e respectiva população atendida e à 

efetiva implantação das medidas de precaução e outras medidas de proteção e prevenção a riscos 

biológicos em cada serviço de saúde, independente de ele ser público ou privado. 

De acordo com Bejgel & Barroso (2001), a insalubridade é uma gratificação que compensa o risco, ou 

seja, a possibilidade de dano de vida ou à saúde daqueles que executam determinados trabalhos 

classificados como insalubres ou perigosos, mas não o dano efetivo à saúde ou à integridade que 

tenha ocorrido em decorrência da atividade de trabalho. No caso do risco biológico, a insalubridade 

visa compensar o risco aumentado do trabalhador quando comparado à população em geral, pois o 

risco biológico não se restringe aos ambientes de trabalho e os agentes infecciosos encontram-se 

disseminados na população. E este aumento do risco deve-se não só às atividades desempenhadas 

durante o trabalho no serviço de saúde, mas também ao fato de que os agentes infecciosos 

encontram-se mais concentrados nos serviços de saúde em comparação à população em geral, uma 

vez que pacientes acometidos de doenças infecciosas buscam os serviços de saúde para tratamento. 

Além disso, segundo o detalhado mais acima, na prática o aumento no risco dos trabalhadores da 

saúde em relação à população em geral deve-se: a) à própria natureza inesperada e imprevisível de 

um acidente com material biológico, que, ao menos em tese, pode envolver qualquer trabalhador da 

saúde; b) a um possível desvio de função de trabalhadores, expondo-os a situações de maior risco; e 

c) a uma eventual ausência de implantação das medidas de precaução ou à possível existência de 

falhas nesta implantação, novamente expondo os trabalhadores a situações de risco que de outra 

forma seriam evitadas. 
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Assim, a elevação do risco à saúde ou à integridade do trabalhador devido ao trabalho que exerce 

fundamenta a definição dos graus de insalubridade. Tanto o Anexo 14 da NR 15 quanto o Anexo da 

Orientação Normativa nº 6 de 2013 reconhecem implicitamente que apenas o fato de trabalhar em 

contato permanente com pacientes já submete o trabalhador da saúde a um risco mais elevado 

devido ao trabalho, sendo devido então o pagamento de grau médio de insalubridade, enquanto que 

o trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento acarreta um risco ainda maior, 

refletindo-se no pagamento do grau máximo. O manuseio ou o contato com objetos ou materiais 

contaminados também representa aumento do risco para o trabalhador, por isso os dois textos 

também estabelecem que a insalubridade seja devida nestas situações. 

Dentro deste contexto, a necessidade do contato físico com o paciente para caracterização do grau 

médio de insalubridade, que aparece mencionada no Anexo da Orientação Normativa nº 6 de 2013, 

refere-se à necessidade de contato presencial com o paciente, em oposição ao contato virtual ou à 

distância, como em um contato telefônico ou por videoconferência. Dessa forma, do ponto de vista 

da transmissão de algumas doenças infecciosas, pode-se considerar que duas pessoas dentro da 

mesma sala estão em contato físico, mesmo que elas não se toquem. Isto porque a simples presença 

de um paciente portador de uma doença por transmissão por gotículas, como a gripe, ou por 

aerossóis, como a tuberculose, em uma sala já pode contaminar o ar desta sala, mesmo que por 

pouco tempo, e um trabalhador suscetível que esteja na mesma sala, na ausência da proteção 

adequada, poderá adquirir a doença.  

Ora, conforme descrito anteriormente, nem todos os pacientes portadores de doenças transmitidas 

por gotículas ou por aerossóis são corretamente identificados e isolados antes de se concretizar a 

transmissão da doença para o trabalhador suscetível. O risco da transmissão destas doenças a 

trabalhadores da saúde é maior que para outras pessoas porque há mais oportunidades de contato, 

já que os pacientes portadores concentram-se nos serviços de saúde para tratamento, e muitas vezes 

porque os procedimentos para o isolamento destes pacientes não foram corretamente implantados 

ou não estão sendo adequadamente realizados. 

Aliás, caso haja ausência ou falhas do isolamento, constata-se que um número indeterminado de 

trabalhadores, além daqueles em contato permanente com pacientes em isolamento, fica exposto ao 

contato com pacientes portadores de tais doenças. Dito de outra maneira, a ausência ou as falhas do 

isolamento podem submeter qualquer trabalhador do serviço de saúde ao mesmo risco que, em 

tese, estaria restrito somente aos trabalhadores que tivessem contato permanente com os pacientes 

isolados. Isto é, na prática o serviço de saúde como um todo pode se converter numa imensa área de 

isolamento destes pacientes, submetendo todos seus trabalhadores ao risco aumentado que 

corresponde ao grau máximo de insalubridade. 

Conclusão: insalubridade e risco biológico de servidores públicos federais em cargos dos serviços 

de psicologia, serviço social e nutrição 

Os artigos nono e doze da Orientação Normativa nº 6 de 2013 estabelecem, em relação aos riscos 

biológicos e às atividades de atendimento a pacientes, o que segue transcrito abaixo: 

“Art. 9º Em relação aos adicionais de insalubridade e periculosidade, consideram-se: (...) 

III - exposição permanente: aquela que é constante, durante toda a jornada laboral e 

prescrita como principal atividade do servidor; 
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(...) 

Art. 12. Em se tratando de concessão de adicional de insalubridade em decorrência de 

exposição permanente ou habitual a agentes biológicos, serão observadas as atividades 

e as condições estabelecidas no Anexo desta ON. 

Parágrafo único. Além do disposto no art. 11, não caracterizam situação para 

pagamento do adicional de que trata o caput: (...) 

II - as atividades em que o servidor somente mantenha contato com pacientes em área 

de convivência e circulação, ainda que o servidor permaneça nesses locais; e 

III - as atividades em que o servidor manuseie objetos que não se enquadrem como 

veiculadores de secreções do paciente, ainda que sejam prontuários, receitas, vidros de 

remédio, recipientes fechados para exame de laboratório e documentos em geral.” 

Isto é, considerando ainda o disposto no Anexo da Orientação Normativa, para fazer jus ao grau 

máximo de insalubridade, o servidor – qualquer que seja sua formação, lotação ou cargo – deverá ter 

por atividade principal durante toda a sua jornada laboral os cuidados de pacientes que estejam em 

isolamento, aí entendidos os quartos privativos ou áreas isoladas para atendimento de pacientes 

com doenças de transmissão por aerossóis, por gotículas ou por contato. Se os servidores dos 

serviços de nutrição, assistência social ou psicologia estiverem nesta situação, então tem direito ao 

adicional de 20%, correspondente ao grau máximo de insalubridade. 

Adicionalmente, se o serviço de saúde não tiver implantado o isolamento de pacientes, ou não o 

tiver implantado da forma adequada, então mesmo os servidores dos serviços de nutrição, 

assistência social ou psicologia que não estiverem atendendo pacientes em isolamento poderão, 

após constatação objetiva do risco, ter direito ao adicional de 20%. 

Para fazer jus ao grau médio de insalubridade, o servidor – novamente independente de sua 

formação, lotação ou cargo – deverá ter por atividade principal durante toda a sua jornada laboral 

tarefas e operações em contato com pacientes ou material infectocontagiante. O contato físico pode 

ser interpretado como contato presencial, em oposição a um contato estabelecido, por exemplo, em 

uma chamada telefônica ou em uma videoconferência, em que o contato não pode ser considerado 

um “contato físico” e é caracterizado por ser um “contato à distância” ou “contato virtual”. Dessa 

forma, pode-se considerar que duas pessoas dentro da mesma sala estão em contato físico, mesmo 

que elas não se toquem. Nesta situação, aliás, é possível a transmissão de doenças de transmissão 

por aerossóis, como a tuberculose, ou de transmissão por gotículas, como a gripe, pois a presença de 

uma pessoa com estas doenças nesta sala contamina o ar, ainda que por pouco tempo, e uma pessoa 

suscetível que esteja na mesma sala poderá adquirir a doença. 

Além disso, considera-se que na prática há aumento no risco para esses servidores devido: a) à 

própria natureza inesperada e imprevisível de um acidente com material biológico, que, ao menos 

em tese, pode envolver qualquer trabalhador da saúde; b) a uma possível situação de desvio de 

função, expondo-os a situações de maior risco; e c) a uma eventual ausência de implantação das 

medidas de precaução ou à possível existência de falhas nesta implantação, expondo-os a situações 

de risco que de outra forma seriam evitadas. 
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Logo, tarefas e operações que exijam que o servidor, no mínimo, permaneça no mesmo ambiente 

com um ou mais pacientes e que constituam sua principal atividade de trabalho durante toda a 

jornada laboral dão direito ao adicional de 10%, correspondente ao grau médio de insalubridade. 

Considerando que um conjunto específico de tarefas, atividades, local, materiais e condições de 

trabalho corresponde a um posto de trabalho, é possível afirmar, em outras palavras, que postos de 

trabalho representando a principal atividade do servidor e em que haja contato com pacientes 

durante toda a jornada laboral dão direito ao adicional de 10%. 

Esta situação é diferente da descrita no inciso II do parágrafo único do art. 12 da ON, que veda o 

pagamento do adicional se o servidor mantiver contato com pacientes somente em área de 

convivência e circulação, já que: a) pacientes em área de convivência e circulação não representam, 

em princípio, risco de transmissão de doenças por transmissão por aerossóis, por gotículas ou por 

contato, pois estes devem permanecer em isolamento e não devem ficar em áreas de convivência ou 

circulação sem os bloqueios apropriados; e b) áreas de convivência e circulação não correspondem 

aos ambientes e locais em que os servidores executam suas tarefas e atividades de trabalho, ou seja, 

não fazem parte de seus postos de trabalho. 

Se os postos de trabalho que representam as atividades principais dos servidores dos serviços de 

psicologia, nutrição e serviço social exigirem contato presencial com pacientes durante toda a 

jornada laboral, então estes servidores tem direito ao adicional de 10%. 

Por fim, independente do pagamento do qualquer adicional, é obrigatória a análise do risco biológico 

nos termos definidos no item 32.2 da NR 32 e nos itens 9.2 e 9.3 da NR 9. Esta análise 

inevitavelmente impõe que sejam implantadas as medidas de precaução padrão e específicas por via 

de transmissão, que compõe o principal arcabouço das medidas de prevenção e proteção contra 

riscos biológicos para trabalhadores da saúde. 

A exposição laboral é caracterizada a partir desta análise, e não a partir do disposto na Orientação 

Normativa nº 6 de 18 de março de 2013 da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, que tem por principal objetivo estabelecer orientação sobre a 

concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por 

trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas; isto é, esta Orientação Normativa não visa definir 

como deve ser conduzida a análise dos riscos ambientais, entre eles o risco biológico, e como deve 

ser caracterizada a exposição laboral, ações que devem ser realizadas à luz dos itens 32.2 da NR 32 e 

dos itens 9.2 e 9.3 da NR 9. 
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