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Sumário Executivo 

O “ESTUDO TÉCNICO – ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 – AGENTES BIOLÓGICOS”, 
elaborado pela pesquisadora da Fundacentro, Erica Lui Reinhardt, esteve em consulta pública entre 
novembro de 2019 e fevereiro de 2020. O estudo fez uma análise crítica do tratamento dos agentes 
biológicos pela legislação atual e propôs mudanças para adequá-lo, considerando os avanços técnico-
científicos observados desde sua última revisão em 1979, e ainda aponta possíveis inconsistências. O 
ponto mais relevante do documento referiu-se ao indevido enquadramento do risco biológico por agentes 
infecciosos como insalubre, considerando os conhecimentos técnicos na área, uma vez que esse tipo de 
risco não atende os parâmetros legais pré-estabelecidos no art. 189 da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), na visão da pesquisadora. Foram apresentadas ainda duas alternativas para a compensação 
aos trabalhadores expostos ocupacionalmente a esses agentes, uma relacionada ao nexo técnico 
epidemiológico e a outra à periculosidade. Encerrado o período da consulta pública, as contribuições e 
comentários dos diversos participantes foram compilados pela Presidência da Fundacentro, que 
direcionou aqueles com algum questionamento ou contribuição de natureza técnico-científica à 
pesquisadora autora do estudo técnico para análise e ulterior resposta. Finalizadas essas etapas, a 
pesquisadora elaborou o presente documento, em que conclui que a consulta pública não ofereceu 
argumentos ou evidências adequados ou suficientes que modifiquem ou anulem a principal 
recomendação do estudo técnico pela revogação do Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 e a 
abolição da insalubridade por exposição a agentes biológicos infecciosos por incompatibilidade com o art. 
189 da CLT. 

 

1. Apresentação e justificativa para a consulta pública 

O “ESTUDO TÉCNICO – ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 – AGENTES BIOLÓGICOS” foi 
elaborado pela pesquisadora da Fundacentro, Érica Lui Reinhardt, e esteve em consulta pública entre os 
dias 19 de novembro de 2019 e 10 de fevereiro de 2020. O estudo traz uma análise crítica do tratamento 
dos agentes biológicos pela legislação atual e propõe mudanças para adequá-lo, considerando os avanços 
técnico-científicos observados desde sua última revisão em 1979, e ainda aponta possíveis 
inconsistências. 

O documento indicou aspectos técnicos gerais e específicos que devem ser considerados no processo de 
revisão. O ponto mais relevante do estudo refere-se ao indevido enquadramento do risco biológico por 
agentes infecciosos como atividade insalubre, considerando os conhecimentos técnicos na área, uma vez 
que esse tipo de risco não atende os parâmetros legais pré-estabelecidos no art. 189 da CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho). 

O estudo apresentou ainda duas alternativas para a compensação aos trabalhadores expostos 
ocupacionalmente a esses agentes: “A primeira é a ampliação e atualização do nexo técnico 
epidemiológico, abrangendo um número maior de agentes biológicos e de trabalhadores. A segunda é a 
caracterização do risco de exposição ocupacional a agentes biológicos infecciosos das classes de risco 3 e 
4 como perigoso em situações de trabalho em que a manipulação direta desses agentes ou em que o 
contato com as respectivas fontes de exposição são parte indissociável da atividade laboral”.  
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2. Objetivos da consulta pública 

O objetivo da consulta pública foi submeter o estudo para a análise da comunidade científica e obter 
contribuições para o debate e futuro processo de revisão das normas regulamentadoras e legislação em 
geral nesse tema. Assim, reforça-se a importância de se ater ao tema e da adequada formulação dos 
argumentos, utilizando-se evidências concretas e referências bibliográficas. 

 

3. Sistematização das contribuições e comentários analisados e respondidos 

As contribuições e comentários analisados e respondidos neste documento correspondem àqueles 
inicialmente compilados pela Presidência da Fundacentro e que continham algum questionamento ou 
contribuição de natureza técnico-científica. Por isso, este documento não inclui todas as contribuições ou 
comentários feitos, cuja íntegra pode ser consultada em: http://participa.br/consulta-publica-estudo-
sobre-agentes-biologicos/consulta-publica-estudo-tecnico-anexo-14-da-norma-regulamentadora-no-15-
agentes-biologicos.  

Os comentários selecionados foram então enviados para análise e resposta da pesquisadora autora do 
estudo que suscitou a consulta pública. A seguir a pesquisadora buscou categorizar os vários comentários 
conforme o tópico principal de cada um a fim de facilitar e sintetizar a análise e a elaboração das 
respostas, unificadas sempre que possível. Os comentários foram colocados na terceira pessoa, erros 
ortográficos foram corrigidos e em alguns pontos o texto foi levemente editado para maior fluidez na 
leitura e para facilitar a compreensão. A autoria dos comentários foi suprimida. Alguns comentários mais 
extensos ou com informações desnecessárias à análise e discussão foram condensados ou resumidos. 
Comentários provenientes do mesmo participante e que abordavam assuntos semelhantes foram 
reunidos e condensados num bloco único. Ao contrário, houve também comentários que foram 
subdivididos, pois partes diferentes foram classificadas em tópicos distintos, sendo que esses casos são 
claramente identificados. Em todas essas edições buscou-se manter o conteúdo e o sentido originais de 
cada comentário, que de qualquer forma permanecem registrados na página da consulta pública na 
internet. 

 

4. Análise dos comentários selecionados 

4.1 Questionamento sobre a atribuição da Fundacentro para elaborar o “Estudo Técnico – Anexo 14 da 
Norma Regulamentadora nº 15 – Agentes Biológicos” 

Alegação de que a autoria do estudo da Fundacentro estava desprovida dos requisitos e formação 
estabelecidos pela lei porque está em desacordo com o artigo 195 da CLT e com o item 15.4.1.1 da Norma 
Regulamentadora (NR) 15, que definem que as perícias e laudos em insalubridade e periculosidade devem 
ser feitas por médicos do trabalho ou engenheiros de segurança do trabalho. 

Resposta: o estudo da Fundacentro corresponde a um estudo de natureza técnico-científica, cuja 
realização é uma das principais atribuições da instituição segundo seu Estatuto (Decreto nº 10.096, de 6 
de novembro de 2019 – Brasil 2019):  

http://participa.br/consulta-publica-estudo-sobre-agentes-biologicos/consulta-publica-estudo-tecnico-anexo-14-da-norma-regulamentadora-no-15-agentes-biologicos
http://participa.br/consulta-publica-estudo-sobre-agentes-biologicos/consulta-publica-estudo-tecnico-anexo-14-da-norma-regulamentadora-no-15-agentes-biologicos
http://participa.br/consulta-publica-estudo-sobre-agentes-biologicos/consulta-publica-estudo-tecnico-anexo-14-da-norma-regulamentadora-no-15-agentes-biologicos
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“Art. 2º A Fundacentro tem por finalidade elaborar estudos e pesquisas sobre as questões de segurança, 
higiene, meio ambiente e medicina do trabalho e, especialmente: (...) 

II - realizar estudos, testes e pesquisas relacionados com a avaliação e o controle de medidas, métodos e 
de equipamentos de proteção coletiva e individual do trabalhador; (...) 

VI - realizar estudos que visem ao estabelecimento de padrões de eficiência e qualidade referentes às 
condições de saúde, segurança, higiene e meio ambiente do trabalho e do trabalhador;”. 

Como o estudo técnico não corresponde a uma perícia ou um laudo de insalubridade, então neste 
contexto são inaplicáveis o art. 195 da CLT e o item 15.4.1.1 da NR 15 citados nos comentários e a 
afirmação de que a autoria do estudo da Fundacentro está desprovida dos requisitos e formação 
estabelecida pela lei está incorreta. 

 

4.2 Interpretações equivocadas do estudo técnico ou de outros textos 

4.2.1 Ampliação indevida da insalubridade, periculosidade e nexo técnico epidemiológico para todos os 
trabalhadores 

Alegação de que o estudo técnico propõe que todos os funcionários de frigoríficos fariam jus à 
periculosidade por microrganismos presentes na respectiva cadeia de produção, independentemente das 
taxas de incidência, como por exemplo Clostridium botulinum e Staphylococcus aureus, confundindo a 
exposição ocupacional com as demais exposições a que os trabalhadores podem estar sujeitos fora do 
ambiente laboral. 

Alegação de que houve interpretação e aplicação errôneas do Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP) no 
estudo técnico, o que faria com que a responsabilidade sobre o controle e a gestão da saúde pública 
fossem transferidos para a iniciativa privada, mesmo que esta não tivesse nenhuma culpa por esses 
adoecimentos. 

Comentário afirmando que o estudo está equivocado na descrição e caracterização referente aos 
pagamentos de adicionais de insalubridade e de periculosidade, pois atualmente a grande maioria dos 
frigoríficos possui controles sanitários de seu plantel que envolve toda a cadeia de produção, bem como 
ausência de histórico de algumas doenças e fiscalização por parte da Inspeção Federal. Entende que o 
equívoco contido no estudo pode gerar aumentos no custo previdenciário, embora a questão da 
aposentadoria especial não tenha ficado totalmente clara com a reforma previdenciária. Entretanto, 
acredita que, uma vez reconhecida a insalubridade por presença de agentes biológicos, por consequência, 
fica reconhecida a aposentadoria especial para estes trabalhadores. Acrescenta ainda que haverá 
aumento de custo referente aos pagamentos de adicionais para os trabalhadores expostos aos agentes 
biológicos segundo o descrito na atual interpretação da Fundacentro. 

Resposta: nas duas primeiras alegações constata-se a falta de compreensão da proposta de concessão de 
periculosidade detalhada no estudo. Primeiro, nelas alude-se ao fato de que então todos os trabalhadores 
da cadeia da carne teriam direito ao adicional de periculosidade por estarem expostos a diferentes 
microrganismos, citando Clostridium botulinum e Staphylococcus aureus. Mas a proposta é clara ao 
delimitar esse direito apenas para trabalhadores com risco ocupacional aumentado das classes de risco 3 
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e 4, que correspondem a uma ínfima parte de todos os microrganismos existentes; por exemplo, nem 
Clostridium botulinum e nem Staphylococcus aureus pertencem a essas classes de risco, sendo 
classificados como classe 2. Daí que, pela proposta, a exposição a qualquer um deles não conferiria direito 
algum para recebimento da periculosidade. Além disso, um dos critérios que o estudo recomenda para a 
concessão da periculosidade é o vínculo epidemiológico já comprovado de alguns adoecimentos com 
atividades de trabalho específicas, fundamental para distinguir os adoecimentos comuns dos 
ocupacionais. Esses vínculos foram estabelecidos com base em inúmeros estudos epidemiológicos 
confiáveis nacionais e internacionais e são resumidos na lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho do 
Ministério da Saúde, que, como o próprio nome diz, são doenças que tem nas diferentes atividades de 
trabalho sua origem única ou mais provável, atendendo ao que é descrito nos comentários originais. Por 
isso, ao contrário do entendimento presente nesses comentários, a proposta relativa à periculosidade 
detalhada no estudo técnico não acarretaria confusão entre exposições ocupacionais e exposições não 
ocupacionais. 

Quanto ao NTEP, novamente o estudo técnico não foi compreendido em sua integralidade. O estudo 
técnico critica o NTEP atualmente vigente e também propõe que a revisão seja sustentada em estudos 
cientificamente válidos e com solidez epidemiológica. Por isso mesmo foram consultados estudos 
epidemiológicos nacionais e internacionais para a apresentação da proposta de revisão do NTEP 
apresentada, todos eles referenciados na bibliografia do estudo técnico. Além disso, no estudo propõe-
se o NTEP para trabalhadores que simultaneamente: a) sejam diagnosticados com uma das doenças 
listadas; b) pertençam ou tenham pertencido a uma das ocupações ou realizem ou tenham realizado 
alguma das atividades de trabalho detalhadas; e c) cujo trabalho comprovadamente desenvolva-se ou 
tenha se desenvolvido nas condições ou circunstâncias específicas de exposição correspondentes 
apresentadas. A palavra “simultaneamente” nesta proposta de revisão do NTEP tem o objetivo de 
assegurar que somente caberia o NTEP se a exposição ocupacional for a causa mais provável para o 
adoecimento do trabalhador, justamente para eliminar a atribuição de responsabilidade por problemas 
de saúde pública às empresas, situação que o NTEP atual não evita e que é a razão da queixa identificada 
na manifestação das duas instituições. Tomando como exemplo a leptospirose, deve-se esclarecer que, 
pela proposta de NTEP apresentada no estudo, ele só seria caracterizado para um açougueiro, por 
exemplo, se atendidos concomitantemente todos requisitos seguintes: 1) o açougueiro se apresentasse 
com essa doença; 2) ele tivesse manuseado ou entrado em contato com carcaças ou animais infectados 
com Leptospira spp. (ausentes dos estabelecimentos ou empresas que atendem às diretrizes e 
determinações do SIF); e 3) as tarefas e atividades de trabalho desempenhadas fossem compatíveis com 
as vias de transmissão destes agentes. Como se vê, empresas e estabelecimentos com controle sanitário 
efetivamente implementados não exporiam os trabalhadores a esses agentes e então o NTEP seria 
inaplicável. Por isso, a aplicação do NTEP conforme a proposta detalhada no estudo técnico não acarretará 
na situação descrita de que haveria imposição de responsabilidade do controle e gestão de saúde pública 
para as empresas privadas ou de responsabilização automática à empresa mesmo sem culpa desta última. 

Na terceira alegação também se observa a um entendimento inadequado do contido no estudo técnico. 
Segundo o ali proposto não haveria pagamento de nenhum adicional se adotados os controles e as 
medidas de proteção suficientes para evitar acidentes e adoecimentos. De forma que, se há controles 
sanitários suficientes e não há histórico dessas doenças na maioria dos frigoríficos, conforme aludido no 
comentário, então não haveria penalização ou aumento de custo para essas empresas com a adoção do 
proposto no estudo técnico. Além disso, ressalte-se que a principal proposta do estudo técnico é a 
eliminação do pagamento da insalubridade por exposição a agentes biológicos infecciosos e a revogação 
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do Anexo 14 da NR 15, não havendo por isso também mais aposentadoria especial por insalubridade nesse 
caso.  

4.2.2 Uso do NTEP para caracterizar a insalubridade e suposta adoção do NTEP em substituição à 
insalubridade 

Em um comentário foi sugerido que a atualização do NTEP seja feita por metodologia adequada ao 
objetivo que a legislação determina, mesmo porque a instituição em questão discorda que o NTEP seja 
usado para aplicação ou como subsídio para a caracterização do adicional de insalubridade. 

Uma outra manifestação também aborda este tópico, em que se aponta que o uso do NTEP como 
ferramenta auxiliar nas análises para a conclusão de incapacidade ao trabalho e obtenção de benefícios 
previdenciários não exclui a necessidade de reparação através do adicional de insalubridade, podendo 
também estar atrelada a condição de periculosidade. Então, argumenta-se que trocar a insalubridade pelo 
NTEP representa uma desresponsabilização de ônus monetário do empregador relativamente ao ônus à 
saúde da classe trabalhadora, repassando tais custos à sociedade através da Seguridade Social, nela 
compreendida a Previdência Social. 

Numa terceira manifestação argumenta-se que o próprio estudo técnico indica que o NTEP contém falhas 
metodológicas e que a Associação Brasileira de Medicina do Trabalho (ABMT) também criticou a ausência 
de demonstração de causalidade e a falta de sentido biológico nas associações CID/CNAE quando da 
implementação do NTEP. Coloca que não há que se discutir as vantagens iniciais que o NTEP trouxe ao 
aspecto previdenciário, em especial por corrigir um erro histórico que era fazer com que o trabalhador 
demonstrasse o nexo causal, quando na verdade essa era uma atribuição do empregador. Porém sua 
aplicação para fins de insalubridade limita a análise técnica, fazendo apenas correlação direta entre o 
agente e as funções a que poderiam ter direito, pois, apesar de ser um método mais simples, ele não 
atende os princípios mínimos de reconhecimento previstos na própria NR 32. Daí aponta que o princípio 
da NR 15 e da NR 16, citado no estudo técnico, é de compensar o RISCO, e que o mero uso do NTEP 
limitaria esse objetivo de compensação, ao deixar de fora vários grupos profissionais e suas respectivas 
atividades. Ex: Profissionais de Instituições de Pesquisa que têm contato com os diversos agentes 
biológicos e que não necessariamente tem formação específica em área de saúde. Então, diante desses 
argumentos, conclui que o NTEP não deve ser adotado. 

Resposta: o estudo técnico elaborado não tem por objetivo substituir ou impedir outras discussões ou 
debates sobre o tópico do NTEP. Pelo contrário, a proposta do estudo a este respeito é muito mais a de 
representar um ponto de partida e um estímulo para as discussões, que podem e devem contar com a 
contribuição de muitos outros atores sociais. De forma nenhuma pretende representar a palavra final a 
esse respeito.  

Além disso, o estudo técnico não propôs em nenhum momento que o NTEP fosse aplicado ou subsidiasse 
a caracterização da insalubridade, conforme detalhada no Anexo 14 da NR 15, ou que ela fosse substituída 
pelo NTEP. De fato, as propostas de eliminar a insalubridade e de corrigir e ampliar o NTEP são 
absolutamente independentes. 

No estudo técnico a proposta de correção e ampliação do NTEP também não é apresentada como 
metodologia a ser empregada para definir quais trabalhadores ou categorias fariam jus ao adicional de 
insalubridade ou de periculosidade. Pois, como confirma o terceiro comentário citado, o estudo técnico 



 

9 
RUA CAPOTE VALENTE, Nº 710 – CEP: 05409-002 – SÃO PAULO-SP – BRASIL – CAIXA POSTAL: 11.484 / CEP: 05422-970 

TELEFONE: (011) 3066-6000 (PABX); FAX: (011) 3066-6234; SÍTIO: http://www.fundacentro.gov.br; CNPJ: 62.428.073/0001-36; IE: 111.009.706.116 

observou rigorosamente que o princípio da NR 15 e da NR 16 é de compensação do risco, enquanto que 
o NTEP compensa o dano já sofrido pelo trabalhador. Tudo isso está claramente detalhado no estudo 
técnico. 

Portanto, nos três comentários observam-se interpretações equivocadas do conteúdo do estudo técnico. 

Conforme detalhado no estudo, a insalubridade é uma compensação relacionada ao risco de adoecimento 
potencial, enquanto que o NTEP está associado à reparação do dano ou adoecimento já constatado. Por 
isso, apesar de num dos comentários ser corretamente apontado que o NTEP não exclui a compensação 
pelo risco, não cabe a palavra “reparação”, pois tanto a insalubridade quanto a periculosidade não visam 
“reparar” financeiramente dano algum, somente a possibilidade de dano. Logo, também está incorreto o 
raciocínio seguinte, de que a insalubridade corresponde ao ônus monetário do empregador por “ônus à 
saúde da classe trabalhadora”, isto é, danos ou prejuízos à saúde dos trabalhadores. A insalubridade não 
indeniza os prejuízos à saúde ou os adoecimentos ocupacionais. 

Em princípio, caracterizar uma atividade como insalubre não deveria alterar em nada o número de 
adoecimentos ou acidentes ocupacionais dessa atividade. Pois, em tese, esta caracterização só deveria 
ocorrer posteriormente à implementação de todas as medidas de proteção e controle viáveis. Caso o 
empregador tivesse êxito nesse processo, então os riscos seriam eliminados ou suficientemente reduzidos 
ao ponto em que a insalubridade não seria mais devida. Se isso não fosse possível no todo ou em parte, 
então continuariam a ocorrer alguns acidentes e adoecimentos, embora talvez em menor número, e a 
insalubridade permaneceria. Então somente acidentes e adoecimentos residuais seriam indenizados pela 
Previdência Social, potencialmente lançando mão do instrumento do NTEP. 

Na prática, entretanto, o que se observa é que a implementação das medidas de proteção e controle 
tornam-se opcionais, conforme descreve Daroncho (2012). O empregador passa a escolher entre 
implementar tais medidas ou pagar a insalubridade. Sem dúvida, então o número de acidentes e 
adoecimentos indenizados pela Previdência Social tende a ser maior neste cenário, o que significa que é 
a manutenção da insalubridade que acarreta o repasse do ônus monetário do empregador para a 
sociedade, o exato contrário do afirmado no comentário. 

4.2.3 Conceito de “doença transmissível” 

Uma manifestação aborda a recomendação do estudo de substituir o conceito de “doença 
infectocontagiosa” por “doença transmissível”. Nela entendeu-se que esta sugestão abre espaço para 
novas interpretações adicionais, como por exemplo: reações de hipersensibilidade, inflamações, 
carcinogenicidade e teratogenicidade fora dos locais de trabalho e principalmente não relacionado a ele. 

Resposta: algumas correções são necessárias. A primeira é que não é o estudo técnico que sugere fazer a 
mudança mencionada, mas sim a própria legislação brasileira vigente, por meio da Portaria nº 30/Bsb, de 
11 de fevereiro de 1977 (Ministério da Saúde 1977). O seguinte trecho consta desta Portaria: “doença 
infectocontagiosa: é preferível substituir esta expressão por ‘doença transmissível’”. A segunda é que a 
troca não abrirá espaço para as interpretações adicionais citadas, não só porque a expressão “doença 
transmissível” é utilizada no Brasil e no mundo apenas para se referir a doenças infecciosas, sendo termo 
consagrado da área, mas principalmente porque reações de hipersensibilidade, inflamações, 
carcinogenicidade e teratogenicidade não são transmissíveis. Ainda assim, no lugar de “doença 
transmissível” pode ser usada a expressão “doença infecciosa” sem prejuízo algum. 
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4.2.4 Confusão entre “infecção” e “doença” e entre “risco” e “insalubridade” 

Colocação que atividades envolvendo agentes biológicos de classe de risco 2 são capazes de causar 
infeção em indivíduos saudáveis, sendo nocivos à saúde do trabalhador e eventualmente acarretando a 
debilidade de sua saúde e até mesmo a morte. Por isso, o trabalho com esses agentes de risco biológico, 
por sua natureza, expõe os trabalhadores à agentes nocivos à saúde, ensejando a condição insalubre. 
Argumenta também que o fato de não haver limite de tolerância aceitável não elimina o risco, bastando 
em alguns casos uma única exposição para o desenvolvimento de infecção ou estado portador para toda 
vida, pois agentes biológicos são capazes de se reproduzir dentro do organismo do trabalhador exposto. 
Devido à natureza e às características dos agentes biológicos deve-se concluir que a não mensurabilidade 
do risco biológico não deve significar por si só que a atividade/manipulação de agentes biológicos não 
pode ser enquadrada como insalubre. 

Resposta: de fato, agentes biológicos de classe de risco 2 infectam pessoas saudáveis, mas a infecção por 
si só não significa dano à saúde, já que infecção corresponde à invasão de tecidos corporais de um 
organismo hospedeiro por outros organismos vivos, podendo dar-se sem prejuízo à saúde. Por exemplo, 
algumas bactérias do gênero Streptococcus fazem parte da microbiota normal da boca, isto é, a infecção 
da boca por esses agentes é muito comum, normalmente sem danos à saúde. Nesses casos é necessário 
haver outros fatores contribuintes para que se desenvolva uma doença. Neste exemplo dos 
Streptococcus, estes microrganismos precisam atingir grandes números e entrar no sistema circulatório 
para realmente ocasionar danos à saúde, especialmente se a pessoa for cardiopata. Então, como 
detalhado no estudo técnico, a probabilidade e o grau do dano de agentes infecciosos, incluindo os da 
classe de risco 2, podem variar bastante em função de inúmeros fatores. Por isso não é possível afirmar 
categoricamente que “tais agentes são nocivos à saúde do trabalhador”; na verdade, há aqueles que são 
razoavelmente nocivos para quase todos os trabalhadores, aqueles que não são nocivos para a maioria 
dos trabalhadores e os que produzem dano insignificante. E há aqueles que poderão levar alguns 
trabalhadores à morte. Mas se esse desfecho fosse assim tão frequente, então eles estariam classificados 
nas classes de risco 3 ou 4. 

Em seguida coloca-se que “o trabalho com esses agentes de risco biológico, por sua natureza, expõe os 
trabalhadores, ensejando a condição insalubre”. Há duas suposições erradas contidas nessa frase. A 
primeira é que todos os trabalhadores que manipulam agentes biológicos ou materiais contendo esses 
agentes estão expostos permanentemente. Basta analisar um exemplo concreto para comprovar que isso 
é falso. Em laboratórios muitas vezes há a manipulação de soro, plasma e sangue total contaminados pelo 
HIV e por vírus das hepatites B e C. Se a manipulação sempre acarretasse a exposição, como se presume 
no comentário, então todos os trabalhadores que manipulam essas amostras terminariam infectados 
cedo ou tarde apenas por executar tal tarefa. Mas não é isso que se verifica, pois apenas uma fração 
desses trabalhadores termina por se contaminar em decorrência de acidentes que geralmente são 
bastante raros. 

É importante esclarecer alguns fatos e conceitos na análise do trecho onde se afirma que a não 
mensurabilidade do risco biológico não deve significar por si só que a atividade/manipulação de agentes 
biológicos não pode ser enquadrada como insalubre. Não há mesmo limite de tolerância aceitável para 
agentes biológicos infecciosos. O risco de adoecimento está presente mesmo com uma única exposição, 
que, aliás, pode durar décimos de segundo, principalmente devido a essa capacidade de multiplicação 
dentro do organismo do trabalhador. Isto é, o risco biológico existe e não há possibilidade de se 
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estabelecer exposições aceitáveis ou limites de exposição, como detalhado no estudo técnico. Assim, a 
única forma de proteger o trabalhador é tentar impedir ou evitar completamente a exposição, para as 
quais são adotadas diferentes medidas de bloqueio. 

O segundo erro é que energia elétrica e explosivos, tecnicamente agentes ambientais, também 
apresentam riscos ao trabalhador e não são caracterizados como insalubres. Ou seja, não é porque algo 
apresenta risco que será imediatamente caracterizado como insalubre.  

Para ser considerado insalubre, à luz do art. 189 da CLT, o agente ambiental tem que admitir um limite de 
exposição de forma a permitir que sejam possíveis exposições legalmente aceitáveis. E esse é um dos 
critérios neste artigo que impede o enquadramento da exposição a agentes biológicos infecciosos como 
insalubre, assim como também não seria possível enquadrar energia elétrica e explosivos. Isto é, não é a 
impossibilidade de mensurar o risco biológico que impede seu enquadramento como insalubre, mas sim 
porque é impossível definir um limite de exposição seguro, que é uma quantidade de agentes biológicos 
a que os trabalhadores podem se expor sem risco de prejuízos a sua saúde. Acrescente-se que essa 
impossibilidade é plenamente reconhecida no comentário quando se afirma que em alguns casos basta 
uma única exposição para o desenvolvimento de infecção ou estado portador para toda vida dada a 
capacidade de agentes biológicos serem capazes de se reproduzir dentro do organismo do trabalhador 
exposto. 

Daí que o autor do comentário se equivoca ao alegar que, no estudo técnico, a não mensurabilidade do 
risco biológico levou à conclusão de que é impossível o enquadramento da exposição a agentes biológicos 
como insalubre.  

4.2.5 Uso de equipamento de proteção individual e Súmula 289 do TST 

Colocação de que a utilização de equipamento de proteção individual (EPI) não é capaz de eludir de forma 
absoluta o risco proveniente da atividade, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
na súmula 289: “De acordo com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, o fornecimento de EPI 
não exime o pagamento do adicional de insalubridade [súmula 289 do TST (Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003)”. Argumenta-se que as operações devem ocorrer sob rígidos controles de segurança, mas 
ainda assim não se pode suprimir o risco da atividade, o que é corroborado com o entendimento do TST. 
De acordo com esta jurisprudência, não é possível excluir o risco independente da adoção de medidas de 
segurança, e que há sempre o risco de exposição por um acidente ou falha em um equipamento de 
proteção. 

Resposta: é claro que apenas o uso de equipamentos de proteção individuais (EPIs) não será capaz de 
reduzir a zero o risco em atividades com agentes biológicos infecciosos, pois: a) isso não é possível em 
atividade nenhuma, porque as medidas e os EPIs sempre poderão falhar, eles poderão ser insuficientes, 
etc; na prática, busca-se alcançar o menor risco residual possível; e b) porque o uso de EPIs, isoladamente, 
é insuficiente para eliminar esses riscos, devendo ser complementado com muitas outras medidas 
organizacionais, administrativas, de proteção coletiva e nas práticas de trabalho. 

Isso tudo está claro no texto integral da Súmula 289: “INSALUBRIDADE. ADICIONAL. FORNECIMENTO DO 
APARELHO DE PROTEÇÃO. EFEITO (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. O simples 
fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de 
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insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre 
as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado”. 

Note-se que o comentário não traz o texto completo da Súmula, induzindo o leitor a uma interpretação 
errônea. O que ela afirma é que: a) existem medidas de controle e proteção, entre as quais os EPIs 
efetivamente usado pelos trabalhadores, que diminuem ou eliminam a nocividade; e b) se tais medidas 
forem implementadas e realmente a nocividade for reduzida ou eliminada, então não há mais obrigação 
de se pagar o adicional de insalubridade. 

Portanto, ao contrário do sugerido no comentário, o TST reafirma que medidas de controle e proteção e 
os EPIs, quando utilizados adequadamente, diminuem ou eliminam a nocividade previsível e evitável e, 
com isso, eximem o empregador do pagamento da insalubridade. A nocividade imprevisível e acidental, 
que é a que resta após a implantação das medidas de proteção e controle, inclusive os EPIs, não confere 
direito ao recebimento do adicional. 

Ainda, é necessário esclarecer as consequências da manutenção da insalubridade para a saúde do 
trabalhador no caso do risco biológico. Como definido no art. 189 da CLT, o trabalhador obrigatoriamente 
precisa estar exposto a uma certa quantidade do agente, por certo período de tempo, para poder receber 
o adicional. Esse é o requisito legal: sem exposição previsível e mensurável, sem adicional. Observe-se 
que empregadores e trabalhadores, neste caso, sabem dessa exposição, quais as quantidades ou 
intensidades envolvidas, e concordam com esse arranjo. Por outro lado, a garantia da manutenção da 
saúde do trabalhador no caso de agentes biológicos só é obtida mediante a eliminação dessa exposição, 
conforme também evidenciado no comentário. Logo, defender que legalmente seja permitida a exposição 
previsível e evitável do trabalhador a fim de que este faça jus ao adicional de insalubridade, na verdade, 
é colocar a saúde do trabalhador em risco, pois esta só é realmente protegida se eliminada 
completamente a exposição – e, portanto, o adicional. É este o real benefício que pode ser conferido ao 
trabalhador. 

4.2.6 Avaliação do risco biológico e eficácia das medidas de proteção e controle 

Entre os comentários foi colocado que, em laboratórios, é impossível afirmar que a exposição é 
inexistente, impedida ou atenuada. Em comentário posterior, o mesmo autor reforça que as medidas de 
controle são anuladas diante da eventualidade de um acidente ou falha, que podem ocorrer 
inadvertidamente, podem nem ser recuperadas ou podem resultar de lapsos na técnica. Cita então 
atividades de manipulação que concentram os agentes infecciosos em ambiente laboratorial, o que 
aumenta o risco de contaminação do trabalhador. Posteriormente apresenta argumentos adicionais 
contra a viabilidade de haver um controle efetivo do risco biológico e sobre a ineficácia das medidas de 
contenção e prevenção no caso desse risco, alegando haver exposição comprovada dos trabalhadores aos 
agentes em muitos casos, como em laboratórios de microbiologia, análises clínicas e indústrias de 
biotecnologia. Ainda, alude à dificuldade de quantificar precisamente esse risco devido à ausência de 
procedimentos de análise sistemática de relatórios para monitorar o número de exposições e infecções 
relacionadas a laboratórios. Acrescenta também que os relatos sobre acidentes e infecções em 
laboratórios de biotecnologia e bioengenharia são escassos em comparação com a microbiologia 
tradicional e os acidentes e infecções em laboratórios clínicos. Sendo assim, supõe que infecções em 
potencial em novos laboratórios tecnológicos poderão representar risco ainda maior. 
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Num segundo comentário um outro autor informa que tem elucidado que as medidas de proteção via 
equipamentos têm funcionalidade paliativa para os riscos à saúde, não havendo possibilidade de 
mensurar a eliminação integral da nocividade dos agentes físicos, químicos e biológicos.  

Resposta: o primeiro comentário reflete um conceito errado e bastante comum de que o risco 
ocupacional é inerente às atividades laborais e, por isso, nada pode ser feito para evitar a exposição. Pois, 
se a exposição a agentes biológicos infecciosos não pudesse ser evitada ou impedida completamente, 
qual o sentido de se adotar as muitas medidas de bloqueio existentes em laboratórios? Qual o sentido de 
se desperdiçar recursos com cabines de segurança biológica, sistemas de ventilação e exaustão especiais, 
procedimentos de limpeza de bancadas e instrumentos de trabalho, além de EPIs como luvas, óculos de 
proteção, protetores faciais, entre muitas outras medidas de bloqueio? Na verdade, sabe-se de há muito 
que esse tipo de medida tem efeito significativo para a redução da probabilidade de exposição a agentes 
biológicos em ambiente laboratorial, sendo esse justamente o fundamento técnico para sua adoção 
nessas atividades. Portanto, também é falso generalizar para todo e qualquer laboratório que é impossível 
afirmar que a exposição a esses agentes é inexistente, impedida ou atenuada. É mais difícil garantir a 
inexistência ou a eliminação total da exposição, mas em determinadas circunstâncias isso é possível. Por 
exemplo, não é impossível afirmar que a exposição ocupacional ao agente “X” é inexistente se o 
laboratório não manipular o agente “X”; da mesma forma, dependendo do nível de biossegurança do 
laboratório e das medidas de proteção empregadas, é possível afirmar que a exposição é impedida. E a 
minimização da exposição com certeza pode ser obtida na maioria dos laboratórios por meio da 
implementação das medidas de proteção citadas neste parágrafo. 

É sabido que as medidas de proteção e controle não conseguem evitar a totalidade dos acidentes e 
exposições porque não há nada completamente imune ao acaso, que gera essas falhas e erros. Tudo isso 
é bastante conhecido e previsível, razão também de existir a compensação do trabalhador acidentado na 
forma do auxílio acidentário, por exemplo. 

Deve-se reiterar que o estudo técnico não nega o risco biológico, mas simplesmente a possibilidade de 
caracterizá-lo como insalubre. Existindo o risco, é evidente que devem ser adotadas medidas de proteção 
que busquem eliminá-lo completamente, não obstante isto não ser sempre possível devido à ocorrência 
de acidentes e falhas. O que é relatado no primeiro comentário é perfeitamente compatível com o que o 
estudo técnico aponta, de que o risco biológico é fundamentalmente acidental e que não há risco zero 
devido à imprevisibilidade desses acidentes. Como a insalubridade requer exposição previsível, 
mensurável e continuada no tempo, não uma exposição acidental, o relatado no primeiro comentário só 
confirma que o risco biológico não é insalubre. 

Relativamente às medidas de proteção dos trabalhadores, deve-se observar que em nenhum momento o 
estudo técnico afirmou que elas seriam capazes de “eliminação integral da nocividade dos agentes físicos, 
químicos e biológicos”. Observe-se que, ao contrário do que sugere o primeiro comentário, as medidas 
em segurança e saúde no trabalho não estão limitadas a EPC ou EPI ou somente às “medidas de proteção 
via equipamentos”, como referido no segundo comentário, provavelmente aludindo a EPIs. As medidas 
de proteção e controle vão muito além de EPCs e EPIs, incluindo medidas organizacionais e 
administrativas e EPCs. Saliente-se que em algumas situações essas medidas incluem até mesmo a 
completa reorganização de todo o trabalho, incluindo a automatização de processos, a contratação de 
novos funcionários, o estabelecimento de medidas para diminuição de conflitos entre os trabalhadores e 
um tratamento justo e igualitário dos subordinados por parte dos chefes, entre muitas outras medidas 
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organizacionais e administrativas que podem ser adotadas. Repita-se: que a implantação das medidas de 
controle e proteção não impede a totalidade das exposições já é fato sabido de longa data na área de 
segurança e saúde no trabalho, tratando-se do denominado risco residual. Como este risco residual não 
pode ser totalmente evitado ou controlado, então nesse caso a legislação não pode instituir obrigações 
impossíveis de serem cumpridas e prever penalizações ou punições por seu descumprimento. Assim, a 
informação de que as medidas de controle e proteção não conseguem garantir risco biológico zero ou a 
eliminação integral da nocividade de agentes ambientais nada acrescenta ao debate e nem representa 
justificativa consistente para a manutenção da insalubridade, podendo ser simplesmente ignorada nesta 
discussão. 

Como respondido em outros comentários ao longo deste texto, como no item 4.2.5, apenas o uso de EPIs 
é insuficiente para proteger o trabalhador. Já a implementação do conjunto das medidas de proteção e 
controle comprovadamente reduz o risco biológico, muitas vezes a níveis insignificantes, mas não é capaz 
de zerar esse risco. 

4.2.7 Confusão dos conceitos de “perigo” e “nocividade” com “insalubridade”  

Alegação de que não se pode afirmar que as operações com manipulação de agentes biológicos 
infecciosos não são insalubres por tratar-se atualmente de uma análise subjetiva, sendo em cada caso 
necessário uma avaliação específica. O autor pontua que é importante ressaltar que em ambientes 
laboratoriais é muito comum manipular microrganismos “selvagens” e multirresistentes enquadrados 
como classe de risco 2 pelo Ministério da Saúde, sendo que neste último caso está comprovada a 
resistência a quase todos antimicrobianos. Ressalta então que a manipulação e exposição à 
microrganismos multirresistentes não pode ser negligenciada, visto que uma única exposição pode ser 
fatal para os trabalhadores dos referidos laboratórios. 

Resposta: os conceitos de “perigo” e “nocividade” não podem ser confundidos com o conceito de 
“insalubridade”. Em nenhum ponto do estudo técnico afirmou-se que a exposição a agentes biológicos de 
classe de risco 2 não causa dano ou que eles não possam ser perigosos. Muito menos que essas exposições 
não devem ser evitadas. Ao contrário, o estudo técnico enfatiza que a única forma de proteção adequada 
desses trabalhadores é aquela que elimina ou bloqueia totalmente a exposição, buscando evitar inclusive 
as exposições únicas, já que elas podem ser fatais. 

Este é o único caminho apropriado, uma vez que não é possível estabelecer exposições legalmente 
aceitáveis. Em outros termos, permitir que os trabalhadores se exponham a qualquer quantidade desses 
agentes. No entanto, é necessário justamente estabelecer exposições aceitáveis para haver 
caracterização da insalubridade de acordo com o art. 189 da CLT.  

Por isso é preciso optar entre a proteção dos trabalhadores e a insalubridade, uma vez que elas são 
incompatíveis. 

4.2.8 Inexistência de dados científicos a corroborar a eficácia de medidas de biossegurança 

Em um comentário é colocado que o risco zero não existe, tratando-se de agentes infecciosos, 
mencionando-se então trechos de dois estudos que corroborariam a inexistência de dados científicos a 
substanciar a diminuição dos riscos de contaminação biológica com a adoção de medidas de 
biossegurança: a) “Os trabalhadores de laboratório frequentemente se infectam involuntariamente 
através de modos de transmissão até então inesperados, comprovando o risco inerente aos trabalhadores 
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de laboratório em virtude de sua ocupação” (Baron e Miller 2008); e b) “Os dados sobre a eficiência da 
contenção biológica de equipamentos e laboratórios são escassos e fragmentados e são limitados 
principalmente a especificações técnicas. Portanto, o monitoramento das infecções adquiridas em 
laboratórios parece desempenhar um papel central na avaliação da eficácia da contenção e da exposição 
potencial dos trabalhadores de laboratório e da população, mas sofre de graves subnotificações em todo 
o mundo” (Kimman et al. 2008). 

Resposta: é importante analisar de forma cuidadosa a afirmação de que não existem dados científicos 
que demonstram que as medidas de biossegurança são capazes de diminuir os riscos de contaminação 
biológica, presumivelmente confirmada por dois estudos diferentes.  

A frase “Os trabalhadores de laboratório frequentemente se infectam involuntariamente através de 
modos de transmissão até então inesperados, comprovando o risco inerente aos trabalhadores de 
laboratório em virtude de sua ocupação” teria sido extraída de artigo de Baron e Miller (2008). Após 
leitura atenta do artigo a frase não foi localizada, sugerindo que o autor do comentário equivocou-se. Por 
outro lado, a segunda frase realmente consta do artigo de Kimman et al. 2008. 

Nenhum dos dois estudos, porém, corrobora a afirmação do comentário de que não há dados científicos 
a confirmar a ineficácia das medidas de biossegurança em diminuir os riscos de contaminação biológica.  

Em Baron e Miller (2008) lê-se: “Recomendações de segurança estão disponíveis em várias fontes que 
deveriam ser parte do manual de procedimentos do laboratório. As recomendações abaixo ilustram 
muitas medidas usadas rotineiramente nos dias de hoje, embora não haja dados científicos a justificar a 
diminuição no risco associada à sua implementação (...)”. Depois desse trecho o artigo lista uma série de 
medidas de biossegurança.  

Como se vê, o artigo afirma não haver dados científicos que demonstrem como ou porque o risco biológico 
diminui após a implementação das medidas de biossegurança, não que essas medidas não o reduzam e 
não sejam eficazes. Aliás, ele recomenda a adoção das medidas de biossegurança listadas após esse 
trecho. 

O segundo artigo, de Kimman et al (2008), também adota linha de raciocínio semelhante em algumas 
partes, o que se observa na frase citada no comentário: “Os dados sobre a eficiência da contenção 
biológica de equipamentos e laboratórios são escassos e fragmentados e são limitados principalmente a 
especificações técnicas. Portanto, o monitoramento das infecções adquiridas em laboratórios parece 
desempenhar um papel central na avaliação da eficácia da contenção e da exposição potencial dos 
trabalhadores de laboratório e da população, mas sofre de graves subnotificações em todo o mundo”. 
Assim, este estudo questiona como é avaliada a eficácia das medidas de biossegurança, e então propõe 
que sejam usados dados epidemiológicos de adoecimentos dos trabalhadores dos laboratórios para 
monitorá-la.  

Mas deve-se traduzir outro trecho deste artigo, uma vez que ele traz informações mais importantes para 
este debate: “Encontramos apenas informações escassas sobre a avaliação da efetividade e dos critérios 
para julgar a efetividade de medidas de biossegurança nos muitos estudos e artigos consultados. 
Portanto, devemos ter em mente que a segurança não pode ser expressa em termos absolutos. É um 
conceito relativo definido em termos dos limites de tolerabilidade e aceitabilidade. Essa noção implica 
que trabalhadores e reguladores devem tentar encontrar um equilíbrio entre o custo das medidas de 
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segurança e os benefícios potenciais desse tipo de atividade para a sociedade. Por exemplo, no trabalho 
envolvendo microrganismos, as medidas de segurança e os custos associados aumentam do nível de 
biossegurança 1 até o 4. De fato, as medidas de segurança nos níveis de biossegurança 1 e 2 
provavelmente são insuficientes para evitar todas as infecções por microrganismos das categorias de risco 
correspondentes, mas suas consequências são consideradas aceitáveis ou desprezíveis” (Kimman et al. 
2008). 

Note-se que não se afirma que as medidas de biossegurança nos níveis 1 e 2 não protegem os 
trabalhadores, mas sim que elas são insuficientes para evitar a totalidade as infecções ocupacionais, o 
que de fato é impossível. Além disso, o artigo afirma que os diferentes países muitas vezes entendem que 
as contaminações residuais envolvendo agentes da classe de risco 2 são aceitáveis ou desprezíveis. Isso é 
usualmente definido em função do: a) benefício que esse trabalho traz para a sociedade; b) pequeno 
número de trabalhadores afetados; e c) do fato de os prejuízos à saúde serem leves a moderados para a 
maioria dos trabalhadores afetados. 

Por isso, a leitura desses dois artigos pelo autor do comentário revela-se equivocada e sua conclusão de 
que não há dados científicos que comprovem a diminuição do risco de contaminação biológica após 
adoção de medidas de biossegurança não se sustenta. 

4.2.9 Alcance dos exames ocupacionais para a diferenciação entre infecções ocupacionais e não 
ocupacionais 

Uma manifestação afirma que a hipótese levantada sobre o agente estar presente no organismo do 
trabalhador desde a sua infância não é aplicável porque esta possibilidade poderia ser excluída através de 
um minucioso exame admissional. Inclui que os exames admissional e periódico são ferramentas 
importantes para se estabelecer um critério comparativo para o eventual surgimento de uma doença 
infecciosa adquirida no ambiente ocupacional e que seu mau uso redunda em perda de dados objetivos 
acerca da origem das doenças dos trabalhadores. Informa então que a ampliação da abrangência desses 
exames poderia excluir a hipótese de uma infecção preexistente ao início da vida laboral em muitos casos. 
A minuciosa avaliação de risco biológico também permite estimar a causalidade com as atividades 
laborais, sendo então que o risco e o consequente adicional não devem ser excluídos simplesmente por 
não ser realizada uma avaliação robusta de tais atividades. Então passa a listar diversos artigos nacionais 
e internacionais descrevendo infecções ocupacionais adquiridas em laboratório por exposição a bactérias, 
vírus, fungos e parasitas, incluindo os vírus das hepatites B e C e aids.  

Resposta: é preciso discordar da afirmação de que os exames admissionais e periódicos poderiam eliminar 
a possibilidade de o trabalhador já possuir uma infecção desde a infância que, mais tarde, poderia ser 
confundida com uma infecção ocupacional. Apesar de ser possível que exames mais abrangentes possam 
identificar muitos desses casos, eles não identificarão a totalidade deles, o que é admitido no próprio 
comentário; portanto, o problema não pode ser completamente resolvido. Também há dois 
questionamentos importantes a serem feitos. O primeiro é se há metodologia viável para detecção e 
identificação dessas infecções preexistentes para todos os agentes biológicos potencialmente 
ocupacionais, além do custo envolvido. O segundo é que aqui existem questões éticas que não podem ser 
ultrapassadas. Por exemplo, é proibido testar para a presença do HIV em exames admissionais e 
periódicos, o que é bastante adequado. 
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Tampouco os exames periódicos são suficientes para diferenciar uma doença ocupacional de uma não 
ocupacional, dado que muitas doenças infecciosas cursam sem sinais ou sintomas aparentes ou com 
sintomas que são indistinguíveis de doenças infecciosas comuns. Um exemplo é a dengue, doença 
relacionada ao trabalho em algumas atividades, que pode ser assintomática ou ser confundida com um 
resfriado ou uma gripe. Ou as próprias hepatites virais mencionadas no comentário. Identificar uma 
exposição a um agente biológico no mesmo momento em que ela acontece é, muitas vezes, tarefa 
impossível. Daí que, quando muito, os exames periódicos só podem contribuir para identificar se numa 
certa atividade há um número anormalmente grande de casos de determinada infecção ou doença 
infecciosa, apontando para uma conexão com o trabalho que é de natureza epidemiológica. E isso foi 
debatido no estudo técnico e está previsto na legislação. 

Além disso, com o arcabouço legal atual é perfeitamente possível a qualquer organização ampliar o 
escopo de seus exames admissionais e periódicos a fim de diminuir este problema das infecções 
preexistentes, se assim o desejar. Não é possível saber se o autor do comentário realiza algo nesse sentido 
uma vez que nada acrescenta a esse respeito, incluindo, por exemplo, dados e estatísticas consolidados 
para ilustrar a frequência dessas exposições na instituição ou as consequências prejudiciais para os 
trabalhadores expostos. De qualquer forma, como afirmado acima, nunca o problema poderá ser 
totalmente resolvido, como posto no comentário.  

Deve-se concordar que uma avaliação de risco minuciosa permite estabelecer o nexo causal com o 
trabalho em muitas e variadas circunstâncias. Mas isso não significa que seja possível estabelecê-lo para 
todas as infecções ou doenças infecciosas diagnosticadas nos trabalhadores. Ao afirmar que a causalidade 
com as atividades laborais poderá ser então “estimada”, em contraste a “determinada”, o autor do 
comentário está implicitamente admitindo que existirão casos em que o nexo causal com o trabalho 
permanecerá indefinido ou indeterminado.  

Registre-se que em nenhum ponto o estudo técnico sugere que uma avaliação detalhada do risco 
biológico não deva ser feita ou que este risco pode ser descaracterizado mediante a não realização de 
uma avaliação robusta, conforme sugerido no comentário e evidenciando uma interpretação equivocada 
do estudo técnico. Ao contrário, é altamente recomendável que essa avaliação seja assim minuciosa, 
porque terá muitos efeitos positivos para a proteção dos trabalhadores e o controle das doenças 
infecciosas ocupacionais, independente da concessão ou não de adicionais aos trabalhadores. Mas é 
digno de nota que há casos em que as organizações usam do artifício de não realizar adequadamente a 
avaliação de risco biológico para não incorrer na caracterização da insalubridade e serem obrigadas a 
pagar o adicional. Ou seja, nessas circunstâncias a insalubridade termina por prejudicar o gerenciamento 
do risco e a implementação das medidas de proteção mais adequadas. 

Chama a atenção também um outro equívoco existente na expressão “o risco e consequente adicional”, 
como se a concessão do adicional de insalubridade fosse consequência direta da existência do risco 
biológico no ambiente de trabalho e como se a finalidade da avaliação do risco fosse determinar a 
concessão do adicional. Em outras palavras, como se bastasse a constatação do risco biológico para que 
o adicional já fosse devido, independente de qualquer critério, sendo que a avaliação devesse ser feita 
tendo este objetivo em vista. Essa interpretação equivocada, infelizmente, é muito comum. Assim, 
reitera-se novamente que não há vinculação direta entre risco e a concessão do adicional. Para isso devem 
ser observados os critérios definidos pelo art. 189 da CLT. O adicional só pode ser concedido mediante 
cumprimento desses critérios, o que, conforme a conclusão do referido estudo, é impossível para agentes 
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biológicos infecciosos. Ressalte-se ainda que o objetivo da avaliação de risco é oferecer aos trabalhadores 
o ambiente mais seguro possível e que eliminar o adicional de insalubridade para o risco biológico só teria 
a contribuir com essa adequação, o que já ficou demonstrado no estudo técnico e nas diferentes respostas 
dadas ao longo do presente texto. 

4.2.10 Conceitos de “infecção” e “patogenicidade” 

Em um comentário se afirma que, de acordo com o Ministério da Saúde, é impróprio classificar agentes 
biológicos de classe de risco 1 como “nocivos” ou “patogênicos”, uma vez que estes só causarão doença 
em indivíduos imunocomprometidos. No entanto, acrescenta que o Ministério da Saúde classifica que 
agentes de classe de risco 2 são patogênicos, sendo aqueles que provocam doenças em indivíduos sadios. 

Resposta: o comentário está errado. O Ministério da Saúde caracteriza os agentes da classe de risco 2 
como “infecciosos”, não como “patogênicos”, descrevendo a classe de risco 2 como a que “Inclui os 
agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na 
comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado, e para os quais existem medidas 
terapêuticas e profiláticas eficazes.” 

Segundo o próprio Ministério da Saúde, infecção e patogenicidade não são sinônimas. Abaixo essas e 
outras definições relacionadas, extraídas da Portaria nº 30/Bsb, de 11 de fevereiro de 1977, que define os 
conceitos e definições em saúde usados no âmbito deste Ministério (Ministério da Saúde 1977). 

– AGENTE INFECCIOSO: organismo, sobretudo microrganismo, mas inclusive helmintos, capaz de produzir 
infecção ou doença infecciosa. 

– INFECÇÃO: penetração e desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no organismo do 
homem ou de outro animal. 

– INFECÇÃO INAPARENTE: presença de infecção num hospedeiro sem o aparecimento de sinais ou 
sintomas clínicos. As infecções inaparentes só são identificadas por métodos de laboratório. Sinônimo: 
Infecção subclínica. 

– PATOGENICIDADE: é a capacidade que um agente infeccioso tem de produzir doença num hospedeiro 
suscetível. 

Percebe-se nessas definições que “infecção” não é o mesmo que “doença infecciosa” e que o hospedeiro 
precisa ser suscetível, isto é, vulnerável, para que o agente cause a doença. Esta ideia está no fundamento 
da proteção conferida pelas vacinas: a vacinação de forma nenhuma impede a exposição ao agente ou 
uma eventual infecção, mas elimina ou diminui significativamente essa suscetibilidade ou vulnerabilidade, 
assim impedindo que a pessoa adoeça ou adoeça com gravidade. Também a partir delas vê-se que o 
trabalhador poderá ter uma infecção inaparente, quer dizer, ser portador um microrganismo, mas não 
ser prejudicado por essa condição ou ter prejuízos mínimos ou imperceptíveis. Há vários microrganismos 
que tem esse comportamento para um número significativo de pessoas, incluindo o vírus da hepatite B, 
Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae. 

Para maior clareza, a descrição da classe de risco 2 do Ministério da Saúde poderia incluir a expressão 
“provavelmente patogênicos”: Inclui os agentes biológicos provavelmente patogênicos que provocam 
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infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na comunidade e de disseminação no 
meio ambiente é limitado, e para os quais existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes. 

4.2.11 Equívocos relacionados à Tabela 1 do estudo técnico 

Há uma manifestação que coloca que a Lista Nacional de Notificação Compulsória é um instrumento 
válido, mas que abrange apenas algumas doenças e agravos que foram considerados de relevância para 
o país. Pontua então que a Tabela 1 presente no estudo técnico deveria contemplar todos os agentes 
biológicos de risco para saúde humana (classe de risco 2 e superiores) e suas exposições ocupacionais 
para que pudesse ser utilizada como instrumento, salientando que ela não contempla de forma 
abrangente a exposição de colaboradores à manipulação direta de cepas de Leptospira sp. e Leishmania 
sp. e nem menciona atividades com o Trypanosoma cruzi, assim como não menciona atividades com soro, 
plasma e sangue total contaminados por hepatites virais e HIV. Reitera que por isso é importante a 
avaliação de risco biológico, de forma a detalhar e caracterizar muito bem todas as variáveis relativas a 
esse risco. Em comentário posterior aponta que a tabela não incluiu a doença “dengue”, causada pelo 
agente etiológico Flavivirus sp, que aparece na tabela proposta com supressão da atividade realizada em 
laboratórios de pesquisa. Afirma que esse padrão se repete em outras doenças também, o que não 
deveria ocorrer pois as atividades realizadas em ambientes laboratoriais são muito variadas, muitas vezes 
complexas, com agentes infecciosos de relevância, que podem causar danos graves e até mesmo a morte 
do trabalhador. Sendo assim, considera importante inserir na tabela atual todas as ocupações e/ou 
atividades citadas nos documentos utilizados como referência além aumentar a abrangência do campo 
“Condições ou circunstâncias específicas de exposição”. 

Resposta: a tabela proposta relaciona-se exclusivamente com a proposta de alteração do nexo técnico 
epidemiológico, não tendo sido sugerida como instrumento a auxiliar a avaliação do risco biológico. É 
importante acrescentar que essa tabela foi construída após consideração de dados estatísticos e 
epidemiológicos relacionadas à ocorrência desses agravos no país e nas atividades de trabalho aqui 
desenvolvidas, compilados principalmente pelo Ministério da Saúde, conforme referenciado no texto. Por 
isso não cabe à Fundacentro estendê-la a todos os agentes da classe de risco 2 e superiores ou a todas as 
ocupações ou atividades relativas a laboratórios como solicitado; para isso, o autor do comentário deve 
dirigir-se ao Ministério da Saúde, responsável pela Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho usada para 
fins de NTEP. 

Relativamente à inclusão de trabalhadores de laboratório no caso de exposição a Leptospira spp., 
Leishmania spp, HIV e agentes das hepatites virais B e C, deve-se informar que esses trabalhadores 
constam sim da tabela. Eles estão incluídos dentro das categorias de “pesquisadores”, “trabalhadores de 
laboratórios biomédicos” e “trabalhadores de laboratórios veterinários”. Quanto à dengue, os 
trabalhadores de laboratórios de pesquisa figuram sim na tabela, dentro da categoria “pesquisadores”. 

4.2.12 Equívocos quanto à proposta para a periculosidade 

Em um comentário o autor discute que o estudo técnico teria proposto que, na impossibilidade do uso do 
NTEP, o enquadramento passasse a ser por meio da periculosidade, para a qual caberia demonstrar a 
exposição permanente a agentes de risco 3 e 4, levando-se em conta que estes são “potencialmente letais 
para pessoas saudáveis”. Coloca que o estudo deixa claro que o objetivo dos adicionais de insalubridade 
e periculosidade buscam compensar o risco. Daí alega que, desta forma, é incoerente propor que o 
reconhecimento de riscos biológicos limite-se apenas aos agentes de riscos 03 e 04, levando-se em conta 
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apenas um dos fatores do risco, que é a gravidade/severidade. Entende então que é necessário fazer uma 
associação clara quando se estuda o risco, devendo-se considerar além da questão da gravidade, a 
probabilidade, daí a necessidade da inclusão dos agentes de risco classe 2. Passa então a apresentar 
breves descrições de alguns agentes/doenças que considera de maior probabilidade de exposição e com 
gravidade relevante para fins de exposição ao trabalhador, resumidamente: sarampo, doença 
meningocócica (agente: Neisseria meningitidis), influenza (agentes: vários vírus Influenza, especialmente 
o H1N1), hepatite B (agente: vírus da hepatite B ou VHB) e hepatite C (agente: vírus da hepatite C ou VHC). 

Resposta: neste comentário há equívoco de interpretação. Em nenhum momento o estudo técnico 
propôs que o reconhecimento dos riscos biológicos deva restringir-se aos agentes das classes de risco 3 e 
4. Tal engano provavelmente se origina da confusão, infelizmente muito comum, entre “avaliação de 
risco” e “caracterização para fins de insalubridade”, que são tratados como equivalentes. Deve-se repetir 
que o estudo técnico não tratou de avaliação do risco biológico em profundidade, apenas abordando-o 
de forma relativamente superficial. Não só o reconhecimento e a avaliação do risco biológico devem 
abranger os agentes das classes de risco 2 citados, mas também todos os demais que ocorram em outras 
atividades e setores, além daqueles das classes de risco 3 e 4. O empregador deve, então, implantar as 
medidas de proteção e controle mais adequadas para cada agente, tarefa e ambiente de trabalho 
identificados, como regulamentado na NR 1 e na NR 9, a qual contará com um anexo específico para o 
risco biológico. O grande risco dessa fusão equivocada entre os conceitos de “risco” e “insalubridade” e 
os conceitos de “avaliação de risco” e “caracterização para insalubridade” é que possa ocorrer 
exatamente a limitação da análise mencionada na manifestação: só serem considerados como “de risco” 
aqueles agentes e situações de trabalho enquadrados no Anexo 14 da NR 15 como insalubres; os demais 
seriam ignorados. Neste caso, consequentemente não haveria medidas de proteção e controle 
abrangendo todos os agentes biológicos presentes, o que poderia acarretar maior exposição e 
adoecimento dos trabalhadores. 

4.2.13 Interpretação equivocada de que o estudo técnico banalize e trate o risco biológico com 
subjetividade 

Em um comentário afirma-se que o estudo deveria mudar sua lógica, primeiro buscando identificar os 
graus reais de exposição e risco para depois ser efetivo na sua solução. Acrescenta que não se deve 
subjetivizar o risco, banalizando o real risco que os trabalhadores estão expostos. Alega ainda que a 
pressão do Governo e Empresariado não pode subjugar a Ciência. 

Resposta: não foi possível identificar em que o autor do comentário baseou-se para tecer tais 
considerações. Anote-se que que o Anexo 14 da NR 15 nunca buscou definir como elaborar um programa 
de gerenciamento ou uma avaliação do risco biológico e que esses tipos de procedimentos não faziam 
parte do escopo do estudo técnico. Ainda assim, ao longo do texto foram identificados diversos agentes 
biológicos a que muitos trabalhadores de diferentes categorias estão expostos em razão de seu trabalho, 
bem como as consequências negativas que essas exposições podem acarretar para eles ou para outras 
pessoas. Mas não é possível definir “graus de exposição”, como expresso no comentário, porque os 
agentes biológicos são capazes de multiplicar-se no organismo do trabalhador exposto e porque, com 
algumas exceções, não é possível identificar as exposições ocupacionais no instante mesmo em que elas 
ocorrem. Esses dois fatores inviabilizam as tentativas de definir os referidos “graus de exposição”, não 
sendo limitações devido à técnica, mas impossibilidades impostas pela natureza, o que impede de forma 
absoluta a aplicação dos modelos clássicos de avaliação de risco da higiene do trabalho para o risco 
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biológico. Para os “graus de risco” só é possível utilizar metodologias que estimam a chance ou a 
probabilidade de a exposição ocupacional ocorrer, normalmente de caráter epidemiológico; algumas 
destas foram citadas no estudo técnico, embora não tenham sido detalhadas em profundidade.  

Por isso, deve-se discordar desta alegação de que o estudo técnico trata a avaliação do risco biológico 
com subjetividade ou banalize este risco. 

Em segundo lugar, é importante ressaltar que não existiu pressão do governo ou do empresariado a 
subjugar a ciência na elaboração deste estudo técnico. Talvez a maior evidência disso seja que ele foi 
criticado igualmente por representantes de empresas e de trabalhadores, conforme pode ser constatado 
a partir dos comentários feitos durante a consulta pública, inclusive este. 

4.2.14 Conceitos de miasma, contágio e doença infectocontagiosa em contraposição a transmissão e 
doença transmissível e conclusão subsequente relacionada ao Anexo 14 da NR 15 

Determinado comentário coloca que o estudo técnico parte de uma análise do desenvolvimento 
conceitual de doenças infecciosas como contágio, miasma e transmissão, apontando que, segundo o 
conceito moderno, a transmissão se dá através de vias específicas, produzindo as doenças infecciosas. Em 
seguida, discorre sobre os trechos que abordam miasma, contágio e o conceito de doença 
infectocontagiosa em contraposição a transmissão e doença transmissível e, especialmente, aqueles em 
que o estudo técnico considera o texto vigente do Anexo 14 da NR 15 desatualizado e em desacordo com 
os avanços do conhecimento científico e até mesmo com a legislação da área da saúde, além de ele 
contribuir “(...) para a visão fatalista de que o risco biológico é inerente a determinadas atividades, 
pessoas, materiais e lugares, sendo inevitável e impossível de ser prevenido, o que, além de não ser 
verdadeiro, é totalmente avesso aos princípios da higiene, saúde e segurança do trabalho”. O autor 
considera haver nesse argumento do estudo algumas deturpações e inconsistências no que tange à 
sustentação para a revogação completa do Anexo e para a supressão de insalubridade. Aponta então que 
o desenvolvimento conceitual de doenças infecciosas sem dúvida é um avanço no que tange à percepção 
social e tratamento indiscriminado das populações acometidas, o que não significa obscurecer os efeitos 
deletérios dos riscos à saúde da classe trabalhadora que maneja agentes físicos, químicos ou biológicos 
(sejam eles já mensurados cientificamente como nocivos ou ainda em desconhecimento de sua 
potencialidade). Depois disso, coloca que reconhecer que há riscos à saúde nos processos produtivos, 
para então eliminá-los ou saná-los, é tarefa primeva para promoção e proteção daqueles que vendem sua 
força de trabalho em troca de subsistência e que muitas vezes desconhecem os riscos que derivam dos 
processos produtivos, apontando que essa tarefa é responsabilidade do Estado e dos empregadores, 
como condição sine qua non.  

Resposta: apesar de apontar que o estudo técnico avança em relação ao desenvolvimento conceitual de 
doenças infecciosas, o autor do comentário alega haver nesse argumento deturpações e inconsistências 
no que tange à sustentação para a revogação completa do Anexo e para a supressão da insalubridade, 
dado que esses avanços não obscurecem os efeitos deletérios dos riscos à saúde da classe trabalhadora 
que maneja agentes ambientais potenciais ou conhecidos. Ainda acrescenta que é responsabilidade do 
Estado e dos empregadores reconhecer, eliminar ou sanear esses riscos à saúde nos processos produtivos, 
sendo que tais ações são absolutamente fundamentais para a promoção e a proteção daqueles que 
vendem sua força de trabalho e que muitas vezes desconhecem esses riscos. 
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O estudo técnico realmente utiliza esses argumentos, em conjunto com alguns outros, para sugerir a 
revogação do Anexo 14 da NR 15. No entanto, esta recomendação refere-se ao Anexo vigente, isto é, ao 
texto na sua forma atual. Neste ponto, a conclusão do estudo é que a redação atual do Anexo 14 da NR 
15 é tão inadequada que não pode servir de base ou de modelo para absolutamente nenhum outro texto 
que viesse a substituí-lo; um novo Anexo 14 deveria ser elaborado a partir do zero. Portanto, o comentário 
está parcialmente correto em afirmar que esses argumentos serviram para sustentar a sugestão de 
revogação do Anexo. Mas em nenhum momento a sugestão da supressão da insalubridade foi baseada 
nestes argumentos. Como detalhado em suas conclusões, páginas 33 e 34: 

“Como primeira conclusão deste estudo técnico, reitera-se a necessidade de o processo de avaliação do 
risco biológico por agentes infecciosos ser racional e objetivo e não mais apoiar-se no conceito 
ultrapassado e impreciso de contágio. A exemplo dos demais agentes ambientais, a avaliação do risco 
biológico por agentes infecciosos deve pautar-se na identificação das fontes de exposição ou reservatórios 
e os agentes biológicos infecciosos específicos que possam conter, dos hospedeiros suscetíveis e 
respectivas portas de entrada e dos modos de transmissão ou vias de exposição específicas ou 
preferenciais de cada agente identificado que possa estar presente. Não há sustentação técnica para a 
manutenção de uma avaliação desse risco vinculada unicamente a atividades de trabalho, conforme o 
que se observa no Anexo 14 da NR 15, em vigor.  

Pode-se também concluir que o texto vigente do Anexo 14 da NR 15 não reflete o progresso científico 
havido desde sua publicação, possuindo falhas conceituais e técnicas importantes que contradizem a 
legislação da área da saúde e até mesmo o art. 189 da CLT, utilizando critérios para definir atividades e 
operações insalubres que são incompatíveis com este artigo. Pois o Anexo 14 caracteriza como insalubres 
atividades e operações com possibilidade de exposição ou exposição potencial, sendo que o art. 189 da 
CLT requer uma exposição comprovada para a demonstração dessa insalubridade. 

Além disso, a redação atual do Anexo 14 dificulta a tomada de decisão racional requerida para a correta 
avaliação do risco biológico por agentes infecciosos, reforçando e estimulando, ao contrário, decisões 
baseadas em sentimentos difusos de medo e repulsa que remontam aos conceitos de contágio e miasma. 

Em vista desses dois aspectos, conclui-se que não é possível unicamente revisar e atualizar o Anexo 14 
vigente, mas que ele deve ser revogado na íntegra. 

Contudo, para além dessas considerações, conclui-se ainda que o próprio enquadramento do risco 
biológico por agentes infecciosos como insalubre é inviabilizado por não ser possível adotar nenhum dos 
critérios definidos pelo art. 189 da CLT para esse risco. Como é sabido, esse artigo define como insalubres 
os agentes que: a) são nocivos à saúde dos trabalhadores; b) possuem limites de tolerância, abaixo dos 
quais não se observam efeitos nocivos significativos; e c) admitem exposição continuada, definida pelo 
tempo de exposição a partir do qual o limite de tolerância é ultrapassado e os efeitos nocivos começam a 
surgir. No entanto, agentes biológicos infecciosos: a) apresentam variação significativa em sua nocividade, 
não sendo possível estabelecê-la de forma absoluta para a maioria deles; b) não possuem limites de 
tolerância, ainda mais porque eles são capazes de se multiplicar dentro do organismo do trabalhador 
exposto; e c) não admitem exposição continuada, pois não possuem limite de tolerância ou tempo de 
exposição.” 

Neste trecho fica evidente que os argumentos sobre a inadequação e desatualização do texto atual do 
Anexo 14 levam à sugestão para que seja revogado. A supressão da insalubridade por exposição a agentes 
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biológicos infecciosos, porém, foi recomendada porque é impossível caracterizar este risco à luz dos 
critérios definidos pelo art. 189 da CLT, motivo totalmente diferente do aludido neste comentário. 
Também se percebe que o estudo técnico não nega o risco biológico ou os efeitos deletérios à saúde dos 
trabalhadores, propondo na verdade que a avaliação desse risco seja feita de forma objetiva e de acordo 
com o conhecimento técnico mais atual. Com isso, seria facilitada a implementação subsequente das 
medidas de proteção e controle que garantiriam sua redução ou eliminação por parte do Estado e dos 
empregadores, assim como este conhecimento dos riscos também seria tornado mais acessível à classe 
trabalhadora, desejo expresso na manifestação. 

Logo, a interpretação de que esses argumentos serviram para fundamentar a supressão da insalubridade, 
para negar o risco biológico e seus efeitos e que eles teriam qualquer impacto na implementação das 
medidas de proteção e controle obrigatórias está completamente incorreta e não encontra respaldo no 
texto do estudo técnico. 

4.2.15 Supostas contradições nos argumentos relativos à insalubridade apresentados no estudo técnico 

Uma manifestação informa que, com relação aos argumentos relativos à “insalubridade”, o estudo se 
baseia nos artigos 189 e 190 da Consolidação das Leis do Trabalho (Brasil 1943) e que, como aponta, a 
insalubridade está diretamente associada a circunstâncias prejudiciais à saúde presentes em 
determinados ambientes e atividades de trabalho, isto é, são atividades e ambientes que, em condições 
específicas, obrigatoriamente expõe os trabalhadores e trabalhadoras a agentes nocivos prejudicando sua 
saúde, mesmo que de forma leve ou até imperceptível para o próprio trabalhador. Coloca-se então que, 
na sequência, o estudo determina em contrassenso que “a análise sobre o enquadramento do risco 
biológico por agentes infecciosos como insalubre resultou que essa caracterização não é possível 
tecnicamente, devido ao fato de esse risco não atender aos parâmetros definidos no art. 189 da 
Consolidação das Leis do Trabalho para a insalubridade”.  

Resposta: aqui são transcritos dois trechos do estudo técnico. Um que aponta que a insalubridade associa-
se a atividades e ambientes que, em condições específicas, obrigatoriamente expõe os trabalhadores a 
agentes nocivos e prejudicam sua saúde ainda que de forma leve ou imperceptível; e o segundo em que 
que coloca que “a análise sobre o enquadramento do risco biológico por agentes infecciosos como 
insalubre resultou que essa caracterização não é possível tecnicamente, devido ao fato de esse risco não 
atender aos parâmetros definidos no art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho para a insalubridade”. 
Afirma-se que esses dois trechos contradizem-se mutuamente.  

Deve-se esclarecer que não há contradição alguma no estudo. Conforme extensamente detalhado no 
texto, para que a insalubridade possa ser caracterizada é preciso que o trabalhador esteja realmente 
exposto aos agentes durante a maior parte da jornada de trabalho. Isto é, uma exposição continuada em 
que os agentes nocivos estejam penetrando no corpo do trabalhador por várias horas seguidas, o que não 
ocorre com o risco biológico. Pois a exposição a agentes biológicos possui um caráter discreto e 
intermitente: alguns eventos de exposição, normalmente por períodos de tempo curtos e que 
correspondem a acidentes de trabalho, distribuídos em períodos muito mais longos em que não há 
exposição alguma. Assim, o risco biológico não se caracteriza por uma exposição permanente; antes pode-
se afirmar que ele se distingue por uma exposição inexistente na maior parte do tempo, mesmo na 
ausência de medidas de proteção e controle. Como o art. 189 da CLT estabelece que a caracterização da 
insalubridade requer exposição permanente comprovada durante a jornada, então é simplesmente 
impossível enquadrar o risco biológico como insalubre à luz do disposto neste artigo. 
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4.2.16 Suposta contradição entre argumentos sobre limites de exposição e a sugestão quanto à 
revogação do Anexo 14 da NR 15 atual 

No que tange ao “limite de tolerância”, há um comentário que aborda trecho do estudo a indicar que não 
há qualquer limite de exposição definido para agentes biológicos estabelecido a partir da ACGIH – 
American Conference of Governmental Industrial Hygienists, principal referência para os limites de 
tolerância ou “limites de exposição ocupacional” (LEO) utilizados no Brasil. Afirma então que o estudo é 
contraditório à própria sugestão de revogação completa do Anexo ao anotar que “já em relação aos 
agentes biológicos infecciosos, observe-se que não há nenhum limite de tolerância estabelecido na NR 
15. Assim, nesse ponto o texto vigente é compatível com a evidência técnica e científica sobre os agentes 
biológicos infecciosos e não deve sofrer modificações nesse sentido. Adicionalmente, provavelmente 
nunca haverá limites de tolerância ou limites de exposição seguros para esses agentes, dada sua 
capacidade intrínseca de se multiplicar dentro do organismo”. É mencionado que, além da ACGIH, cujos 
padrões servem de base para as normas sobre limites de exposição de vários países, também existe uma 
lista de padrões elaborada pela OSHA (Occupational Safety and Health Administration), órgão estatal 
vinculado ao Departamento de Trabalho americano. Em seguida continua a discorrer sobre as diferentes 
listas e padrões, países em que são usadas, alguns critérios de formulação de cada uma, etc, completando 
com a colocação de que, em comparação com outras listas, as desenvolvidas pela ACGIH baseiam-se em 
poucas evidências científicas, muitas vezes sem a mínima revisão de literatura, e são frequentemente 
influenciadas pelas empresas a partir de razões econômicas, não sendo dada a mesma oportunidade de 
participação a outros segmentos sociais.  

Resposta: nesta manifestação é apontada suposta contradição entre a afirmação feita no estudo técnico 
de que não há limite de exposição definido para agentes biológicos e o trecho em que o estudo anota que 
o texto vigente do Anexo 14 da NR 15 é compatível com essa evidência técnica e científica e não deveria 
ser modificado no sentido de passar a adotar limites de exposição. Depois de conjecturar sobre esta 
contradição o autor passa a discorrer sobre os limites de exposição de diferentes países e como as listas 
e normas relacionadas são elaboradas, informando que os interesses econômicos normalmente 
sobrepujam os dos trabalhadores e de outros segmentos sociais na definição de tais limites. 

Conforme consta do sumário executivo do estudo técnico, o texto “(...) foi elaborado pela Fundacentro 
com o propósito de subsidiar tecnicamente a revisão do Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15. Para 
isso, foi feita uma análise crítica do texto atual desse Anexo à luz dos avanços técnicos e científicos 
observados desde sua publicação, culminando com a sugestão de sua revogação por completo”. Portanto, 
todo o conteúdo do estudo técnico corresponde unicamente a um conjunto de sugestões e 
recomendações fundamentadas no conhecimento técnico e científico sobre o risco biológico por agentes 
infecciosos. Assim, embora seja a principal recomendação, a revogação do Anexo 14 é apenas uma 
sugestão aos formuladores ou revisores desse texto legal. É possível que a sugestão não seja acatada. 
Nesse caso, o estudo técnico alerta que não é possível que um novo texto venha a adotar limites de 
exposição para agentes biológicos devido à própria natureza desses agentes e principalmente por sua 
capacidade de multiplicar-se dentro do organismo do trabalhador acidentalmente exposto. Trata-se só 
de uma recomendação secundária na hipótese de o Anexo 14 ser mantido; por isso, não há contradição 
entre os trechos destacados. 

Além disso, não ficou claro o porquê de o autor, em seguida, desenvolver toda uma argumentação 
complexa e rebuscada sobre os limites de exposição, as normas, os países e que há interferência das 
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empresas por motivos econômicos. É sabido que essas listas e normas são diferentes e que as 
organizações ou instituições que as definem variam quanto à confiabilidade. Também é sabido que esses 
limites podem não ter fundamento científico sólido, assim como as razões para eles assumirem um ou 
outro valor sofrem os mais diferentes tipos de influência e que muitas delas não são no sentido da maior 
proteção ao trabalhador. Mas qual a contribuição de toda essa argumentação para a presente discussão? 
Por exemplo, o autor não abordou este tópico para informar algum limite de exposição para agentes 
biológicos infecciosos constante em alguma das outras listas; também não refutou a conclusão do estudo 
técnico que não é possível admitir limites de exposição para esses agentes. Aparentemente, o único 
objetivo em detalhar todo esse conjunto de informações foi o de criticar a ACGIH e, indiretamente, o 
estudo técnico por ter utilizado esta organização como referência. Note-se que se a ACGIH tivesse 
definido algum limite de exposição para agentes biológicos infecciosos específicos, ainda assim o estudo 
técnico adotaria posição contrária à adoção desses limites especialmente em função de eles conseguirem 
se multiplicar dentro do organismo do trabalhador após uma exposição. Assim sendo, por se tratar de 
crítica vazia, sem nada acrescentar ao debate, toda essa discussão sobre os limites de exposição pode ser 
meramente ignorada.  

4.2.17 Argumentos do estudo técnico relativos à exposição ocupacional 

Quanto à “exposição ocupacional”, certa manifestação argumenta que o estudo define que “o 
trabalhador ter contato permanente com tais fontes de exposição é um critério absolutamente 
insuficiente para estabelecer a exposição de forma inequívoca e a insalubridade daí decorrente”, 
complementando que, ao contrário, “não há exposição do trabalhador na maior parte do tempo se as 
atividades e operações ali enumeradas forem conduzidas observando-se as medidas de segurança, saúde 
e higiene do trabalho aplicáveis”. Daí afirma que, se não há critérios suficientes para estabelecer a 
exposição e a insalubridade dela decorrente, mesmo com as evidências científicas dos riscos à saúde já 
acumuladas, impera cada vez mais a necessidade de aprofundamento das pesquisas e estudos que 
esgotem a problemática, ao invés de somente descaracterizar a insalubridade e a desproteção aos 
trabalhadores envolvidos nos processos produtivos que envolvam tais exposições. 

Resposta: aqui são elaboradas críticas aos argumentos do estudo técnico relativos à exposição 
ocupacional de que apenas o contato com fontes de exposição não é critério suficiente para garantir que 
a exposição está ocorrendo continuamente e que a atividade é então insalubre; e que não há exposição 
do trabalhador na maior parte da jornada se o trabalho for realizado mediante as medidas de proteção e 
controle adequadas. O autor sugere que a falta do critério suficiente pode ser resolvida com o 
aprofundamento de estudos e pesquisas que esgotem a problemática.  

O autor da manifestação aparentemente não compreendeu o texto. Nele afirma-se que o contato com as 
fontes de exposição não equivale a comprovar a exposição permanente. Por exemplo, equipamentos de 
raio-X emitem radiações ionizantes quando ligados; portanto, esses equipamentos são “fontes de 
exposição de radiações ionizantes”. Um trabalhador que esteja fazendo a manutenção de um 
equipamento desses está em “contato com a fonte de exposição”. Mas não estará exposto à própria 
radiação ionizante, pois o equipamento estará desligado e não estará produzindo a radiação. Num outro 
exemplo hipotético, imagine-se um paciente HIV positivo numa consulta com um psicólogo, que 
transcorre como o esperado, sem qualquer incidente. Sendo HIV positivo, o paciente é uma “fonte de 
exposição para o agente biológico infeccioso HIV”, e durante a consulta o psicólogo está em “contato com 
a fonte de exposição”. Porém, como no primeiro exemplo, durante a consulta não ocorre nenhuma 
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situação que exponha o psicólogo ao próprio agente biológico, sendo absolutamente seguro afirmar que 
durante esta consulta não houve exposição ocupacional ao HIV. 

Este ponto também é abordado nos itens 4.5.3, 4.5.4 e 4.5.8. 

Logo, “contato permanente com fontes de exposição” é diferente de “exposição ocupacional 
permanente” e não é evidência da ocorrência desta última. Tudo isso são fatos e não podem ser alterados 
por estudos e pesquisas. A insalubridade requer “exposição ocupacional permanente”; se o “contato 
permanente com fontes de exposição” não prova a “exposição ocupacional permanente”, então o 
primeiro critério não pode ser usado para caracterizar a insalubridade. Assim, o autor do comentário 
engana-se ao supor que essa questão possa ser resolvida por mais estudos e pesquisas. Também não há 
problemática a ser esgotada, apenas fatos que devem ser aceitos e reconhecidos como são. 

4.2.18 Equívocos associados ao “efeito do trabalhador saudável” ou “efeito do trabalhador sadio” na 
população brasileira 

O seguinte trecho do estudo técnico é destacado em um comentário: “as populações trabalhadoras 
exibem o chamado ‘efeito do trabalhador saudável’, ou seja, tem menores taxas de adoecimento e de 
mortalidade em comparação à população geral (Li e Sung 1999). Assim, é possível que, tendo uma 
condição de saúde melhor, uma proporção não negligenciável de trabalhadores que se exponham a 
agentes biológicos infecciosos tornem-se portadores saudáveis ou com infecções subclínicas, sem 
realmente adoecer, mas configurando-se como transmissores potenciais desses agentes para outras 
pessoas”. Diante disso, o autor afirma que é inquestionável a potencialidade transmissora para o conjunto 
social. Afirma, entretanto, que alegar que a classe trabalhadora em exercício de trabalho tem menores 
taxas de adoecimento e de mortalidade em comparação à população em geral, baseada em um 
argumento de uma pesquisa realizada em Taiwan na China (Li e Sung 1999), é no mínimo desconhecer as 
particularidades sócio históricas do Brasil e sua inserção periférica na mundialização do capital, 
caracterizado pela superexploração do trabalho. Acrescenta também que, mesmo com a problemática 
histórica da subnotificação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e o escopo reduzido de 
trabalhadores formais (os que possuem direito aos benefícios previdenciários), são registrados pelo 
Anuário Estatístico da Previdência Social (AEAT) cerca de 700 mil registros ao ano. 

Resposta: o autor parece não ter entendido o fenômeno do “efeito do trabalhador saudável” ou “efeito 
do trabalhador sadio”. Mas, ao invés de tentar compreendê-lo e verificar se ocorre ou não na população 
trabalhadora, inclusive a brasileira, limita-se exclusivamente a desqualificar a citação a ele feita no estudo 
técnico sem apresentar um fundamento adequado para tanto. De qualquer forma, entende-se necessário 
então esclarecer de que se trata este efeito. No livro-texto “Epidemiologia Básica”, publicado pela 
Organização Mundial da Saúde em 2006 e cuja tradução brasileira da segunda edição saiu pela Santos 
Editora em 2010 (Bonita et al. 2010), encontra-se o seguinte trecho: “Assim o grupo de trabalhadores 
expostos apresenta menor taxa de mortalidade geral em relação ao mesmo grupo etário na população 
geral. Essa mortalidade menor é chamada de efeito do trabalhador sadio, o qual deve ser levada em 
consideração sempre que a taxa de mortalidade em um grupo de trabalhadores for comparada com a da 
população geral. Frequentemente, a taxa de mortalidade entre trabalhadores sadios é de 70% a 90% 
daquela observada na população geral. A diferença ocorre devido à presença de pessoas doentes e 
incapacitadas na população não trabalhadora, que geralmente apresentam maiores taxas de 
mortalidade.” Ainda, em estudo de uma coorte com mais de 21 mil trabalhadores do sexo masculino da 
USIMINAS, Barreto et al. (1996) afirmam: “No geral, a mortalidade dos empregados da USIMINAS, durante 
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o exercício de suas atividades de trabalho, era de aproximadamente metade da mortalidade da população 
geral do Estado. As taxas de mortalidade por todas as causas da população trabalhadora são usualmente 
menores que as da população em geral. Este fenômeno, chamado de ‘efeito do trabalhador saudável’, 
reflete o impacto de várias forças de seleção relacionadas à saúde durante a admissão e a manutenção 
do emprego”. Barreto et al. (1996) então explicam que esse fenômeno deriva do processo de contratação 
dos empregados e da realização dos exames periódicos, quando então apenas os candidatos mais 
saudáveis obtêm e conseguem manter o emprego. Pessoas com problemas de saúde manifestos ou 
potenciais são excluídos da população realmente ativa, mesmo que estejam em idade de trabalhar, o que 
faz com que aqueles que permanecem trabalhando sejam mais sadios. Em sua conclusão eles apontam 
que o efeito do trabalhador saudável para a coorte estudada foi maior que a observada em países 
desenvolvidos, provavelmente devido a uma maior desigualdade social entre as populações brasileiras 
empregadas e desempregadas e a uma distribuição mais desigual dos recursos de saúde (Barreto et al. 
1996). 

Note-se que é exatamente esse o efeito esperado a partir de uma segurança e saúde do trabalho marcada 
pela prática medicalizada e de cunho individual, como a combatida por Mendes e Dias (1991). Segundo 
eles, essa prática busca garantir a produtividade promovendo a adaptação do trabalhador ao trabalho e 
tentando mantê-lo saudável diante dos fatores de risco ocupacionais presentes: “Em primeiro lugar, a 
seleção de pessoal, possibilitando a escolha de uma mão-de-obra provavelmente menos geradora de 
problemas futuros como o absentismo e suas consequências (interrupção da produção, gastos com 
obrigações sociais, etc.). Em segundo lugar, o controle deste absentismo na força de trabalho já 
empregada, analisando os casos de doenças, faltas, licenças, obviamente com mais cuidado e maior 
controle por parte da empresa do que quando esta função é desempenhada por serviços médicos 
externos a ela, por exemplo, da Previdência Social (...)”. Isto é, a produtividade é obtida selecionando e 
mantendo os trabalhadores mais saudáveis e afastando ou demitindo aqueles que se acidentam ou 
adoecem, sejam esses acidentes ou doenças ocupacionais ou não. Devido a esse artifício, os que se 
mantêm trabalhando acabam por ter mais saúde que os que são expulsos da força de trabalho, 
aumentando essa diferença entre esses dois contingentes populacionais. O desejável, na verdade, seria 
adaptar o trabalho ao trabalhador e buscar eliminar ou minimizar ao máximo os riscos ocupacionais, 
contribuindo assim para diminuir os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Nessas circunstâncias 
as taxas de mortalidade e adoecimento dos trabalhadores em atividade e daqueles fora da força de 
trabalho tenderiam a ser menos discrepantes. 

Portanto, constata-se a ocorrência do efeito do trabalhador saudável na população brasileira, 
contrariamente ao sugerido no comentário. Além disso, observa-se que são “as particularidades sócio 
históricas do Brasil e sua inserção periférica na mundialização do capital, caracterizado pela 
superexploração do trabalho” mencionadas que fazem com que, na verdade, esse efeito seja ainda mais 
proeminente no Brasil quando comparado a países desenvolvidos (Barreto et al. 1996), justamente o 
contrário do alegado. 
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4.3 Contribuições abordandos as propostas de mudança na periculosidade e no NTEP 

4.3.1 Inviabilidade jurídica de adoção da periculosidade para agentes biológicos e potencial de adoção 
do NTEP 

Dois comentários informam que o conceito primordial de periculosidade é quando um trabalhador exerce 
uma atividade que o expõe a uma constante condição de risco de morte, como por exemplo, o contato 
com substâncias inflamáveis, explosivos, energia elétrica, radiação ionizante ou substâncias radioativas e, 
mais recentemente vigilantes e trabalhadores em motocicletas, e que o estudo técnico extrapola 
inadequadamente esta caracterização. 

Na mesma linha de argumentação há uma segunda manifestação, que acrescenta que eventual 
caracterização de periculosidade para enquadramento de agentes biológicos parece indevida por 
desvirtuar do foco normativo atualmente presente na CLT, e um terceiro comentário em que o autor 
entende que o conceito de periculosidade diz respeito a riscos imediatos à vida e que impliquem risco 
acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador, conforme a artigo 193 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, sendo que a periculosidade está associada no geral a risco de morte. No caso dos 
agentes biológicos seria um contrassenso considerar os riscos biológicos infecciosos de categoria 3 e 4 
como perigosos nas situações de trabalho. 

Houve ainda uma quarta manifestação em que o autor, não obstante concordar com o teor do estudo 
técnico, até pela inexistência de parâmetros legais para o enquadramento do risco biológico por agentes 
infecciosos como sendo uma atividade insalubre, aponta que a classificação de riscos 3 e 4 como perigosos 
importaria, necessariamente, a alteração do artigo 193 da CLT, dado neste haver tipificação expressa das 
atividades consideradas perigosas que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente 
do trabalhador a: (i) inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; (ii) roubos ou outras espécies de violência 
física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial; (iii) e atividades de trabalhador 
em motocicleta. Daí entende que a melhor alternativa seria seguir com a ampliação e atualização do nexo 
técnico epidemiológico, abrangendo, assim, a lista de agentes biológicos sugerida no estudo.  

Resposta: o estudo técnico apresenta uma conclusão principal e duas propostas de encaminhamento da 
questão. A conclusão principal do estudo é que é tecnicamente impossível enquadrar o risco biológico 
como insalubre à luz do disposto no art. 189 da CLT. Assim, a primeira e principal recomendação do estudo 
técnico corresponde à abolição total da concessão de insalubridade por exposição a agentes biológicos, 
uma vez que essas concessões não se baseiam e não poderão se basear em nenhum critério técnico ou 
científico. As duas propostas alternativas, de correção e ampliação do NTEP e de compensação por meio 
da periculosidade, são complementares e não excludentes, e somente foram apresentadas devido às 
muitas e variadas repercussões na sociedade no caso da eliminação da insalubridade, tendo sido baseadas 
na legislação vigente. Isto é, após o devido debate, poderão ser adotadas ambas, apenas a relativa ao 
NTEP ou apenas a relativa à periculosidade. Esta é uma discussão ainda a ser feita e o objetivo do estudo, 
relativamente a este ponto, foi só o de lançar as bases para ela. Mas, particularmente, a proposta de 
modificação do NTEP tem a seu favor argumentos muito mais sólidos e adequados, o que significa que 
talvez o melhor fosse seguir somente com o proposto para o NTEP, como é proposto no último 
comentário. 

Saliente-se que o estudo técnico não pretendeu adentrar uma discussão jurídica sobre NTEP e 
periculosidade. Sendo impossível adotar a periculosidade para agentes biológicos por não haver respaldo 
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jurídico, nada impede que a sociedade proponha outras formas de compensação aos trabalhadores que 
ainda inexistem na legislação vigente. Então, ao contrário do posicionamento acerca da eliminação 
completa da insalubridade, outras discussões devem ser realizadas sobre as duas propostas de 
encaminhamento relativas ao NTEP e à adoção da periculosidade, ou então devem ser construídos meios 
alternativos de compensação dos trabalhadores e que extrapolam o que existe atualmente na legislação. 

4.3.2 Adoção da periculosidade com avaliação qualitativa do risco biológico 

Em um comentário argumenta-se que é complicado avaliar os agentes biológicos sob o ponto de vista de 
avaliação quantitativa. Então o melhor mesmo seria pensar na avaliação qualitativa com critérios de 
fatores de risco, conforme sugerido no bloco do Art. 193 da CLT. 

Resposta: exatamente. Por isso uma das propostas para a compensação dos trabalhadores que está 
detalhada no estudo técnico é o enquadramento na periculosidade em substituição à insalubridade. 

Observe-se que ambas, insalubridade e periculosidade, compensam algum tipo de risco do trabalhador. 
Por sua vez, este risco é composto por dois riscos, o risco de um evento (acidente ou exposição) com o 
risco de um desfecho negativo (dano à integridade ou à saúde). 

É possível interpretar “risco” como equivalente a probabilidade ou chance. Daí que o risco ocupacional 
resultaria da combinação da probabilidade de um evento com a probabilidade de um desfecho negativo. 
Evidentemente o primeiro condiciona o segundo: se não houver o evento, então não haverá desfecho 
negativo. Também é importante lembrar que “risco” remete a algo incerto e que esta palavra não é 
aplicável nas situações em que há certeza de alguma coisa. 

Considerando tudo isso, constata-se que uma a diferença conceitual entre insalubridade e periculosidade 
está no grau de certeza associado a essas duas probabilidades, como esquematizado no quadro abaixo: 

 Evento Desfecho negativo 

Insalubridade (art. 189) Certo Incerto 

Periculosidade (art. 193) Incerto Certo 

Isto é, na insalubridade é compensada a probabilidade ou a chance de ocorrer um agravo à saúde do 
trabalhador devido a ele estar exposto; na periculosidade compensa-se a probabilidade ou chance de um 
acidente de trabalho que levará a um dano certo à integridade ou à saúde do trabalhador. 

Para o conjunto dos agentes biológicos infecciosos, a situação mais frequente é a seguinte: 

 Evento Desfecho negativo 

Agentes infecciosos Incerto Incerto 

Considerados no seu todo, não é possível enquadrá-los nem na insalubridade e nem na periculosidade. 
Como é quase sempre impossível saber quando os eventos de exposição estão ocorrendo, então se deve 
considerá-los sempre como incertos. Por outro lado, é possível dividir os agentes biológicos 
potencialmente nocivos no grupo dos que podem causar doença (classe de risco 2) e no dos que 
certamente causam doença potencialmente letal (classes de risco 3 e 4). Com isso, o quadro é modificado: 
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 Evento Desfecho negativo 

Classe de risco 2 Incerto Incerto 

Classes de risco 3 e 4 Incerto Certo 

Como se vê, para agentes infecciosos das classes de risco 3 e 4 a distribuição das probabilidades é muito 
semelhante à da periculosidade, correspondendo a uma das propostas apresentadas no estudo técnico 
como forma de compensação dos trabalhadores após abolição da insalubridade. 

 

4.4 Contribuições relacionadas ao risco biológico e à sua avaliação 

4.4.1 Equívoco quanto a risco biológico zero em frigoríficos 

Duas manifestações alegam não haver risco biológico em frigoríficos porque estes seriam inspecionados 
pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) e, portanto, nada do que está detalhado no estudo técnico seria 
aplicável a essas atividades. 

Resposta: cabe discordar frontalmente da afirmação de que não há risco biológico em frigoríficos 
somente porque as carnes foram aprovadas conforme os critérios do Serviço de Inspeção Federal (SIF). É 
fato que as inspeções e a certificação sanitária da carne garantem uma diminuição expressiva do risco de 
infecção por determinados agentes patogênicos, mas nenhuma análise ou controle de qualidade da 
cadeia conseguirá garantir risco biológico zero. O exemplo mais recente disso é a atual pandemia de 
coronavírus, provavelmente originada de carne animal sendo vendida em um mercado na cidade chinesa 
de Wuhan. Então, se esse vírus tivesse se originado no Brasil e considerando que o SIF não exige 
certificação contra coronavírus, também aqui a carne contaminada não teria sido identificada, como 
ocorreu na China. Na verdade, é impossível evitar totalmente esse tipo de situação e garantir risco 
biológico zero, independente da atividade de trabalho e do setor econômico; logo, a afirmação de que 
comprovadamente não há risco biológico em certas atividades ou setores não tem respaldo na realidade. 

4.4.2 Sugestão de melhoria nos procedimentos de avaliação do risco biológico e aperfeiçoamento e 
harmonização das NR 15 e NR 9 

Um comentário aponta que é essencial inserir nos critérios de avaliação do risco biológico os 
procedimentos executados, quais os agentes biológicos manipulados e sua classe de risco, formas de 
transmissão, vias de entrada, tipo de exposição, se o agente se encontra em altas concentrações ou em 
grandes volumes (no caso de indústrias de vacinas), a possibilidade de formação de aerossóis, os 
equipamentos de proteção utilizados, dentre outros aspectos. Acrescenta-se que os agentes biológicos 
de classe de risco 2 possuem estes elementos descritos na literatura (fontes de exposição ou 
reservatórios, hospedeiros susceptíveis, portas de entrada, modos de transmissão e vias de exposição) e 
acometem indivíduos saudáveis. Ainda, é colocado que a avaliação deve ser centrada em recomendações 
do Ministério da Saúde e de normas internacionais, informando que não deve limitar-se apenas aos 
parâmetros citados no estudo técnico e que a avaliação de risco deve ser realizada por equipes 
multiprofissionais, com abordagem interdisciplinar, e avaliando também os aspectos relacionados a seres 
humanos e animais, complexos e ricos em suas naturezas e suas relações. 
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Um segundo comentário relacionado entende que aperfeiçoar o texto das NR 15 e NR 9, harmonizando 
os conceitos, poderia trazer mais clareza na interpretação e coerência na análise dos riscos (risco biológico 
e demais). Mais adiante também coloca que o Anexo 14 não detalha ou descreve os agentes infecciosos, 
transmissão e portas de entrada, mas este detalhamento é deficiente também para os demais agentes, 
apontando que os profissionais geralmente descrevem esta análise do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA, definido na NR 9). 

Resposta: há total concordância com os dois comentários e com a observação de que o Anexo 14 da NR 
15 nunca abordou a avaliação do risco biológico. Relativamente a este último ponto deve-se esclarecer 
que o escopo da NR 15 está restrito a definir e caracterizar algumas atividades, operações e condições de 
trabalho como insalubres e nunca abrangeu os critérios e procedimentos para a realização das avaliações 
de risco dos agentes ambientais. Esta, como corretamente apontado, somente era abordada na NR 9. No 
entanto, é prática comum o Anexo 14 da NR 15 ser utilizado como complemento ou substituição à NR 9 
para a elaboração do PPRA, procedimento equivocado e prejudicial para o gerenciamento adequado dos 
riscos ambientais, entre eles o risco biológico.  

Note-se que o texto do estudo técnico apenas faz críticas quanto à falta de clareza, objetividade e 
detalhamento dos agentes biológicos e das atividades, operações e condições de trabalho reputadas 
como insalubres no Anexo 14. Nunca pretendeu modificá-lo ou reformulá-lo para que contivesse os 
elementos necessários à elaboração de um programa de gerenciamento do risco biológico. O estudo 
técnico também não tinha por objetivo elaborar um programa dessa natureza e nem um detalhamento 
sobre como realizar a avaliação do risco biológico, ainda que em linhas gerais. Nada disso estava no 
escopo do estudo técnico submetido à consulta pública, limitando-se a discutir a viabilidade técnica da 
insalubridade por exposição a agentes biológicos e a apresentar alternativas de compensação financeira 
para os trabalhadores. Esses temas não se confundem. 

Atualmente o programa de gerenciamento do risco biológico é definido e implantado segundo o que 
dispõe a NR 1, complementado pela NR 9 e pelo anexo sobre agentes biológicos que a integrará, 
resultando na elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprio da organização. 

Por sua vez, o PGR deverá contemplar uma metodologia de avaliação do risco biológico que seja adaptada 
às atividades e condições de trabalho de cada empresa ou instituição e que identifique no mínimo: as 
doenças infecciosas ocupacionais, potenciais ou comprovadas, específicas para cada ambiente ou tarefa 
de trabalho; as fontes de exposição a partir das quais os agentes dessas doenças seriam transmitidos 
durante o trabalho; as atividades ou tarefas de trabalho que possam causar essa transmissão para os 
trabalhadores; a identificação dos agentes biológicos potencial ou comprovadamente presentes nessas 
fontes de exposição; as vias de transmissão, incluindo as portas de entrada potenciais ou comprovadas; a 
classe de risco do agentes; as medidas de controle, prevenção e proteção adotadas; e a demonstração da 
efetividade dessas medidas utilizando dados e números e as análises estatísticas apropriadas. 

Por exemplo, o PGR deverá observar todas as etapas mencionadas no primeiro comentário caso a 
empresa ou instituição realizem aqueles procedimentos específicos.  

Além disso, como mencionado, as mais diversas fontes de informação e profissionais com diferentes 
formações devem ser consultados para elaborar este programa, sendo que ele deverá justamente abordar 
a riqueza de detalhes e as particularidades de cada empresa e instituição, algo impossível de ser alcançado 
na elaboração de um texto normativo. Também por esta razão é que a legislação obriga à elaboração e 



 

32 
RUA CAPOTE VALENTE, Nº 710 – CEP: 05409-002 – SÃO PAULO-SP – BRASIL – CAIXA POSTAL: 11.484 / CEP: 05422-970 

TELEFONE: (011) 3066-6000 (PABX); FAX: (011) 3066-6234; SÍTIO: http://www.fundacentro.gov.br; CNPJ: 62.428.073/0001-36; IE: 111.009.706.116 

implantação desse programa, pois as orientações e exigências gerais previstas na legislação são 
insuficientes para a adequada proteção dos trabalhadores, só podendo ser atingida com um PGR 
adequado e posto em prática. 

Deve-se salientar também que a avaliação apropriada do risco biológico não obedece a metodologia 
quantitativa clássica da higiene do trabalho adotada para a avaliação de risco de outros agentes 
ambientais, a exemplo do ruído e de diferentes agentes químicos. Por exemplo, conforme argumentado 
no estudo técnico, a quantificação de agentes biológicos no ambiente de trabalho, como superfícies, ar, 
etc, não provê informação útil que possa ser usada no controle do risco biológico. Segue o trecho do 
estudo em que este problema é detalhado de forma mais completa: 

“Contudo, não havia naquela data, e continua a não haver, qualquer limite de exposição definido para 
agentes biológicos, pois não há uma relação dose-resposta definida para a maioria dos agentes biológicos, 
não há métodos validados e confiáveis para uma avaliação quantitativa da exposição dos trabalhadores e 
há uma enorme variabilidade individual na suscetibilidade a esses agentes, fazendo com que um limite de 
exposição adequado a um trabalhador seja completamente inapropriado para outro (ACGIH, 2019; 
Corrao, Mazzotta, La Torre & De Giusti, 2012). Além disso, uma diferença essencial entre agentes químicos 
e agentes biológicos é que muitos destes últimos são capazes de se reproduzir dentro do organismo do 
trabalhador exposto (Corrao et al. 2012); assim, a inexistência de uma relação dose-resposta definida 
provavelmente não é um problema que poderá ser superado com o aperfeiçoamento das técnicas de 
identificação e avaliação desses agentes, mas é inerente a sua própria natureza e à relação estabelecida 
com o hospedeiro, que é o trabalhador exposto.” 

Como as avaliações previstas na NR 15 para fins de caracterização do direito à insalubridade são baseadas 
nesta avaliação quantitativa clássica, com estabelecimento de limites de tolerância ou de exposição, 
então observa-se que a avaliação do risco biológico, adequadamente realizada, é incompatível com a 
avaliação requerida para fins de caracterização da insalubridade. Sendo assim, demonstra-se que é 
tecnicamente impossível harmonizar a NR 9 e a NR 15 para o risco biológico. 

Logo, fazer o controle e o gerenciamento do risco biológico é algo independente da caracterização das 
atividades para fins de insalubridade. Aliás, esta última de forma nenhuma corresponde à avaliação 
adequada do risco biológico, fato amplamente reconhecido na área de segurança e saúde do trabalho. 

4.4.3 Priorização da gestão da saúde e segurança dos trabalhadores e implementação de medidas de 
proteção e controle 

Em um comentário informa-se que, como explica Marcos Guimarães Paiva, in PPRA e PCMSO em Serviços 
de Saúde: A existência de um agente não implica, obrigatoriamente, exposição ocupacional. Acrescenta 
que muitas são as formas de proteção ao trabalhador, definidas por legislações posteriores à Portaria que 
criou a NR 15 e o Anexo XIV, sendo o mais importante a gestão da saúde e segurança dos trabalhadores 
e não a monetização da saúde destes. Devem ser premiadas as iniciativas e investimentos que visam a 
segurança ocupacional, citando o setor laboratorial como exemplo, cuja automação permite que o 
trabalhador do setor técnico não tenha contato com material biológico, já que todo o processo de análise 
é realizado por equipamentos de última geração. Outras normativas trouxeram inovações no modo de 
definir medidas de proteção, que devem ser tomadas em conformidade com a análise do risco, e 
menciona o uso de vacinas na pediatria, medida considerada eficaz para a proteção dos trabalhadores. 
São citadas medidas tomadas por empregadores para evitar acidentes com perfurocortantes e medidas 
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que seriam capazes de neutralizar/eliminar a insalubridade: a Técnica das Mãos Livres, método simples e 
eficaz a ser aplicado na realização de cirurgias (https://www.youtube.com/watch?v=PwuuuIwTQKk); e 
vários itens da NR 32. Mais adiante o comentário discorre ainda sobre as vias de transmissão, portas de 
entrada, transmissibilidade, virulência e como situação de trabalho e as características de risco dos 
agentes biológicos interferem na probabilidade de exposição, sempre ressaltando que devem ser 
adotadas várias medidas de proteção apropriadas a cada situação diferente de trabalho. 

No comentário também se coloca que a análise da probabilidade de exposição ocupacional a agentes 
biológicos é essencial para a definição de risco e medidas de proteção cabíveis e que esta análise deve 
utilizar como critério o item 32.2.2.1 da NR 32: – Identificação dos riscos biológicos mais prováveis; – 
Identificação dos riscos biológicos em função da localização geográfica; – Identificação dos riscos 
biológicos da característica do serviço de saúde e seus setores. O comentário informa que são mais 
comuns, nos grandes centros urbanos, doenças como o câncer, o diabetes e doenças do coração, e que 
na zona rural e nas periferias das grandes cidades aumentam os casos de doenças infecciosas e 
parasitárias, em função das péssimas condições de higiene. A falta de água tratada e o deficiente sistema 
de esgoto nas regiões norte e nordeste do Brasil tem sido a causa de várias doenças, como, por exemplo: 
cólera, malária, diarreia e hanseníase. Os hospitais são diferentes entre si, pois os riscos de um hospital 
geral com pronto socorro não são encontrados em uma maternidade, por exemplo. Assim como o hospital 
especializado em oncologia não pode ser comparado aos de ortopedia, cardiológicos, oftalmológicos. 
Cada qual possui características e riscos próprios, e somente com a análise individualizada pode ser 
definido se há ou não probabilidade de exposição ocupacional. 

Resposta: a instituição da insalubridade no Brasil foi feita muito tempo antes da instituição de normas e 
obrigações relacionadas à avaliação do risco e à implantação de medidas de proteção para os 
trabalhadores (Daroncho 2012). A caracterização da insalubridade, portanto, nada tem a ver com 
avaliação de risco de forma objetiva e técnica. Nesse sentido, há completa concordância com as 
colocações postas no comentário de que o importante é avaliar o risco e implantar as medidas de proteção 
adequadas, abandonando completamente a caracterização da insalubridade para a exposição a agentes 
biológicos infecciosos. Acrescente-se ainda que todas as medidas citadas contribuem efetivamente para 
a redução significativa de acidentes e doenças, mas não o eliminam totalmente. Não há risco zero 
enquanto persistirem, no mesmo ambiente de trabalho, os seguintes elementos: a fonte de exposição, a 
via de exposição e o trabalhador. E isso mesmo que adotadas todas as medidas de proteção viáveis, pois, 
no mínimo, sempre um risco residual, como aquele decorrente de acidentes de trabalho. Por isso não é 
possível falar em neutralização/eliminação completa do risco. 

Acrescente-se que as colocações sobre o gerenciamento do risco biológico e as medidas de proteção e 
controle são adequadas e pertinentes, sendo que deverão ser observadas na elaboração do PGR próprio 
da organização, previsto na NR 1, complementado com o disposto no anexo sobre agentes biológicos que 
integrará a nova NR 9 e, em se tratando de serviços de saúde, também a NR 32. O PGR realmente deve 
ser específico para cada organização, levando-se em consideração os locais geográficos, as condições de 
trabalho e as funções e tarefas de cada função. 

Ressalte-se que um detalhamento sobre como realizar a avaliação do risco biológico não estava no escopo 
do estudo técnico submetido à consulta pública, que se limitou a discutir a viabilidade técnica da 
insalubridade por exposição a agentes biológicos e a apresentar alternativas de compensação financeira 
para os trabalhadores. Esses temas não se confundem. 

https://www.youtube.com/watch?v=PwuuuIwTQKk
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A insalubridade compensa o risco de o trabalhador ter um agravo à saúde em decorrência de uma 
exposição constante durante determinado intervalo de tempo, sendo que esta exposição é legalmente 
permitida. Logo, segundo o art. 189 da CLT, na insalubridade não há qualquer dúvida sobre a exposição: 
é absolutamente certo que ela está acontecendo naquele momento. O que se busca limitar ou restringir 
é a quantidade ou intensidade do agente a que o trabalhador está exposto. E isso é o que corresponde a 
limite de exposição ou de tolerância. 

Além disso, como bem observado, o que cabe no caso de agentes biológicos infecciosos é a análise da 
probabilidade de exposição ocupacional. Sobre isso, vide ainda item 4.3.2. Ressalte-se que esta 
probabilidade não corresponde de forma nenhuma a limites de exposição ou de tolerância. Se esta 
exposição é provável significa que há dúvida sobre sua ocorrência, isto é, que a exposição pode ou não 
estar acontecendo. Assim, não são aplicáveis os limites de exposição ou de tolerância e também por isso 
não cabe a caracterização do risco biológico como insalubre, justificando a recomendação de que seja 
abolida para agentes biológicos infecciosos feita no estudo técnico. 

 

4.5 Contribuições relativas à manutenção da insalubridade por risco biológico e à reformulação do 
Anexo 14 da NR 15 

4.5.1 Argumentos abordando a avaliação e a gestão e o controle do risco biológico 

Em um determinado comentário é apresentada uma lista de exemplos de agentes biológicos e seus riscos 
teóricos associados, mas sem exemplificar com dados concretos de qualquer situação real de trabalho no 
país. Mais adiante o autor sugere atualizar o Anexo 14 da NR 15 utilizando-se como base a classificação 
de risco biológico do Ministério da Saúde e os agentes das classes de risco 2, 3 e 4 ali listados. Registra 
que essas informações deveriam ser associadas a ferramenta de avaliação detalhada do risco biológico 
abrangendo variáveis relativas ao agente manipulado, como concentrações/dose e volume, vias de 
infeção, profilaxia, etc; e uma análise pormenorizada do procedimento, do meio ambiente e das 
características do trabalhador, informando que esses parâmetros deverão ser considerados para 
definição de insalubridade. Acrescenta que a avaliação dos riscos é fundamental para a caracterização de 
exposição dos trabalhadores segundo a European Agency for Safety and Health at Work (2007). 

Um segundo comentário do mesmo autor acrescenta que não há sustentação técnica para a manutenção 
de uma avaliação do risco biológico vinculada unicamente a atividades de trabalho conforme o que se 
observa no Anexo 14 da NR 15, em vigor, pois o mesmo abrange de forma simplista atividades e operações 
insalubres. Reitera que o Anexo seja revisado e que preceitue uma avaliação de risco robusta, 
considerando a exposição a agentes de classe de risco 2 e suas doenças, afirmando que tal procedimento 
estaria baseado nas Diretrizes do Ministério da Saúde, que define esses agentes como potenciais 
causadores de doenças em indivíduos saudáveis. Complementa como deve ser feita a avaliação de risco, 
detalhando não somente as atividades, mas também identificando as fontes de exposição ou 
reservatórios, os agentes biológicos infecciosos específicos que possam conter, as portas de entrada, os 
modos de transmissão, as vias de exposição e a possibilidade de formação de aerossóis. Daí afirma que 
em alguns casos será possível mensurar dose, concentração e volume e em outros não. Ainda assim, 
entende que no que tange o risco biológico, uma única exposição a alguns agentes de classe de risco 2 
pode ser fatal. Endossa novamente que os riscos potenciais relacionado a agentes biológicos não devem 
ser ignorados pela dificuldade técnica em mensurar limites de exposição a esses agentes. Como já descrito 
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em comentário anterior, acrescenta que não se pode tratar esse tema com a frieza numérica 
simplesmente, apontando que relatos de doenças vinculadas a exposição ocupacional são amplamente 
descritos na literatura. Entende também que o uso da compensação em caso de adoecimento não deve 
ser o único instrumento a ser utilizado, pois trata apenas do ressarcimento financeiro do indivíduo, não 
levando em conta os aspectos sociais envolvidos e as limitações que as doenças podem causar. Por outro 
lado, informa que a insalubridade possui um caráter mais amplo por oferecer outras garantias essenciais 
para a vida do trabalhador. Dessa forma conclui que o atual estudo técnico não propõe a inclusão de 
metodologias e ferramentas que possibilitariam avaliar a exposição por agentes biológicos, baseando-se 
apenas em uma redação da CLT que não acompanha de fato a evolução das ciências da saúde. 

Um terceiro comentário de autor diferente contrasta a gestão com o pagamento do adicional, apontando 
que o mais recomendado é exigir a gestão da saúde do trabalhador e premiar aqueles que investem na 
proteção em detrimento dos que nada fazem. A diferenciação entre quem investe e quem apenas paga o 
adicional de insalubridade deve ser revisto. Há o exemplo do FAP – Fator Acidentário Previdenciário que 
premia empresas com menos afastamentos por acidente e doenças profissionais e sobretaxa aquelas que 
superam a média de acidentes do setor. 

Resposta: há plena concordância com as colocações acerca da avaliação de risco. Realmente é preciso 
que ela seja realizada de forma muito mais criteriosa e abrangente, incluindo a consulta à literatura 
técnica e científica da área, resultando na proposição de medidas de controle e proteção eficazes e que 
sejam de fato implementadas. A avaliação do risco biológico, como a de todos os demais, deve ser 
dinâmica e continuada, incluindo também em seu escopo a revisão das medidas implantadas. Apenas 
atender o que propõe as Normas Regulamentadoras não é o suficiente para o desenvolvimento do 
programa de gerenciamento de riscos mais efetivo. Pior ainda quando é o Anexo 14 da NR 15 a orientar 
e guiar a elaboração e implementação deste programa, pois ele então será absolutamente incapaz de 
prover o mínimo de proteção ao trabalhador. Como o objetivo do Anexo nunca foi esse, essa prática de 
utilizá-lo como base para o programa de gerenciamento de riscos surge a partir de interpretações 
errôneas da legislação. Como é de conhecimento geral, o adicional de insalubridade, objeto do Anexo 14 
da NR 15, busca compensar a chance ou probabilidade de danos à saúde do trabalhador em decorrência 
de uma exposição legalmente permitida, observados certos limites e tempos de exposição. O Anexo 14 
da NR 15 nunca abordou avaliação do risco biológico, o que só estava previsto de forma muito superficial 
e genérica na NR 9. 

Assim, entende-se que o autor do primeiro comentário possui duas demandas: a) um maior 
reconhecimento dos agentes biológicos a que podem estar expostos seus trabalhadores; e b) o 
estabelecimento de medidas eficazes e eficientes buscando evitar por completo a exposição a esses 
agentes e a ocorrência de adoecimentos associados. Ambas serão mais bem respondidas pelo 
atendimento na íntegra ao estabelecido na NR 1 e na NR 9, que terá um anexo abordando apenas a 
identificação e prevenção desses riscos. É possível, inclusive, que este futuro Anexo da NR 9 remeta para 
a classificação de risco do Ministério da Saúde citada, exigindo que as organizações avaliem de forma 
detalhada todos os agentes das classes de risco 2, 3 e 4 que sejam mais frequentes e específicos para cada 
situação de trabalho. 

Acrescente-se também que mudanças ou modificações nos critérios para o recebimento de adicionais, 
como aqueles constantes do Anexo 14 da NR 15, não possuem o condão de mudar as condições de 
trabalho e evitar exposições e adoecimentos dos trabalhadores. 



 

36 
RUA CAPOTE VALENTE, Nº 710 – CEP: 05409-002 – SÃO PAULO-SP – BRASIL – CAIXA POSTAL: 11.484 / CEP: 05422-970 

TELEFONE: (011) 3066-6000 (PABX); FAX: (011) 3066-6234; SÍTIO: http://www.fundacentro.gov.br; CNPJ: 62.428.073/0001-36; IE: 111.009.706.116 

Destaquem-se ainda alguns trechos, sendo o primeiro aquele em que se endossa que os riscos potenciais 
relacionados a agentes biológicos não devem ser ignorados pela dificuldade técnica em mensurar limites 
de exposição. Vê-se que o autor da manifestação, nesta frase, afirma que seria viável definir limites de 
exposição a agentes biológicos infecciosos, desde que ultrapassadas as dificuldades técnicas. Dado que o 
país conta com inúmeros especialistas, pesquisadores e instituições de pesquisa que podem contribuir 
com estas questões, seria interessante que alguns deles tentassem responder a isso. Seria de especial 
interesse se fosse viável estabelecer: a) por quanto tempo um trabalhador poderia respirar ar 
contaminado com qual quantidade de bacilos da tuberculose, vírus do sarampo ou da Covid-19 na 
ausência de medidas de proteção, sem que viesse a se infectar; e b) a quantidade segura de HIV ou vírus 
das hepatites B e C que podem ser introduzidas no organismo do trabalhador durante um acidente com 
material perfurocortante ou com exposição de suas mucosas. 

De minha parte, como argumentado nas respostas aos itens 4.2.4, 4.4.2, 4.5.3 e 4.5.8, reafirmo ser isto 
impossível, além ter implicações éticas e de saúde pública que acredito serem intransponíveis. 

O segundo trecho a ser destacado é aquele em que se alega que o uso da compensação em caso de 
adoecimento não deve ser o único instrumento a ser utilizado por se tratar apenas do ressarcimento 
financeiro do indivíduo, não levando em conta os aspectos sociais envolvidos e as limitações que as 
doenças podem causar; enquanto que a insalubridade possuiria um caráter mais amplo por oferecer 
outras garantias essenciais para a vida do trabalhador. Nele afirma-se que o adicional de insalubridade é 
diferente e superior ao auxílio acidentário. Na verdade, os dois correspondem unicamente a um 
ressarcimento financeiro, diferindo apenas quanto ao motivo e ao momento da concessão: o adicional de 
insalubridade enquanto durar a exposição legalmente permitida e o auxílio acidentário após acidente 
ocupacional. Por isso não se vislumbra como o adicional de insalubridade teria, conforme o alegado, “um 
caráter mais amplo” e conseguiria “oferecer outras garantias essenciais para a vida do trabalhador” que, 
aliás, não são descritas ou detalhadas. Talvez nesse trecho esteja ocorrendo mais uma vez a confusão 
entre “risco” e “insalubridade”; sendo esse o caso, investir na avaliação de risco adequada, num bom 
programa de gerenciamento de riscos e nas medidas que conferem maior proteção para o trabalhador é 
que poderão, de fato, oferecer as garantias para a vida do trabalhador a que o comentário se refere. Mas 
nada disso é obtido com a manutenção da insalubridade. 

Em resposta à crítica de que o atual estudo técnico não propõe a inclusão de metodologias e ferramentas 
que possibilitariam avaliar a exposição por agentes biológicos, cabe reiterar que o objetivo do estudo 
nunca foi o de propor metodologia de avaliação do risco biológico ou de elaboração de programa de 
gerenciamento de risco. Segundo o que ali consta, no item “Objetivos”, o estudo técnico pretendeu 
“realizar análise crítica do texto atual do Anexo 14 da NR 15, especialmente em relação à sua adequação 
aos avanços técnicos e científicos observados desde sua publicação, apontando possíveis inconsistências 
ou deficiências. Indicar aspectos técnicos gerais ou específicos que devem ser alterados ou incluídos no 
processo de revisão deste Anexo”. É possível esteja ocorrendo confusão entre os processos de “avaliação 
de risco” e “caracterização para fins de insalubridade”, uma vez que tal confusão é muito comum. De 
qualquer forma, como o estudo técnico não buscou propor formas de avaliar e controlar o risco biológico, 
então não cabe a crítica feita no segundo comentário. 

Acrescente-se ainda que a afirmação de que a CLT não acompanha a evolução das ciências da saúde está 
correta. De fato, os artigos da CLT acerca da insalubridade e da periculosidade não conseguem alcançar 
adequadamente o risco biológico, segundo o extensamente detalhado no estudo técnico e ao longo do 
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presente documento. Porém, eles não estão defasados somente em relação a todos os avanços científicos 
associados, mas também em relação às características inerentes aos agentes biológicos infecciosos. 
Nenhum progresso científico, portanto, conseguirá sanar este descompasso. Sendo assim, o artigo 189 da 
CLT é inaplicável para o risco biológico, e assim continuará sendo. E isso é o que inviabiliza totalmente a 
manutenção ou a revisão do Anexo 14 da NR 15. 

Também é importante ressaltar que o controle do risco biológico, com a subsequente implementação de 
medidas de proteção para os trabalhadores, é atividade independente da caracterização para fins de 
insalubridade. Cabe lembrar que o desenvolvimento de um programa para esse controle está previsto na 
NR 1 e na NR 9, enquanto que a caracterização da insalubridade está prevista somente na NR 15. Controlar 
e prevenir o risco biológico não se confunde com a caracterização da insalubridade. Por isso, para além 
da decisão a ser tomada sobre a manutenção da insalubridade, nada muda em relação à obrigatoriedade 
dos empregadores de fazer a gestão e o controle do risco biológico de forma a eliminar ou minimizar a 
exposição.  

Da mesma forma é perfeitamente válida a colocação feita no terceiro comentário a necessidade da gestão 
da segurança e saúde no trabalho e da saúde do trabalhador e o incentivo a quem investe na proteção. 
Tendo isso em vista é que foram propostos a correção e o aperfeiçoamento do NTEP, que deveriam 
ocorrer de forma independente desta discussão sobre a insalubridade, a fim de que sejam caracterizados 
como ocupacionais apenas os adoecimentos que de fato tenham um nexo demonstrado com as diferentes 
situações de trabalho. 

4.5.2 Mais estudos sobre a insalubridade 

Um primeiro comentário entende que o Anexo 14 da NR 15 deveria ser atualizado após um estudo técnico 
envolvendo uma equipe multidisciplinar, composta por especialistas da área da saúde, tais como: 
infectologistas, médicos do trabalho, médicos veterinários, biólogos, farmacêuticos, microbiologistas, 
pesquisadores em saúde pública, sendo que a composição multiprofissional e a abordagem 
interdisciplinar nas análises de risco são recomendadas pelo Ministério da Saúde. A revisão do Anexo 14 
da NR 15 deve permitir ênfase nas doenças infecciosas e nos agentes biológicos associados e não deve se 
limitar a um grupo reduzido de atividades citado nas alíneas publicadas em 1979, uma vez que há risco 
inerente na manipulação de agentes biológicos que podem causar doenças nos seres humanos. 

Um outro comentário afirma que, haja vista que o próprio estudo afirma que o tema é complexo para a 
adoção de quaisquer limites de exposição para agentes biológicos, entende-se que ele deveria se 
aprofundar na questão de não haver uma relação dose-resposta definida para a maioria dos agentes 
biológicos, inclusive referenciado na ACGIH 2019. Sugere-se então que o estudo deveria se aprofundar 
para apresentar critérios objetivos para refutar totalmente o método atualmente adotado e presente no 
Anexo 14 do NR 15 para fins do pagamento do adicional. 

Resposta: todos os estudos e pesquisas que possam contribuir para uma melhor proteção do trabalhador 
são bastante bem-vindos. Se são realizados por equipe multiprofissional, tanto melhor, pois as diferentes 
visões só tem a enriquecer tal trabalho. Esse estudo, contudo, teria que dar uma resposta ao principal 
problema da caracterização do risco biológico como insalubre, que é a de determinar a dose exata a partir 
da qual a maioria das pessoas expostas adoeceriam, aliado à impossibilidade de quantificar esses agentes 
no ambiente de trabalho. Sem a definição desses parâmetros não é possível estabelecer limites e tempos 
de exposição, imprescindíveis para atender ao disposto no art. 189 da CLT. Como exaustivamente 
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argumentado no estudo técnico, aparentemente é impossível alcançar esses objetivos, e não só por 
limitações técnicas: a enorme variabilidade na dose a que a pessoa tem que se expor para haver 
adoecimento, inerente a esses agentes, e o fato de eles se multiplicarem dentro do organismo do exposto 
simplesmente inviabilizam qualquer empreitada no sentido de definir limites de tolerância e tempos de 
exposição. A tal respeito, vide ainda os itens 4.2.4 e 4.4.2. Por isso, apenas revisar o Anexo 14 da NR 15 
não levaria a uma normatização cientificamente válida, mesmo que precedida de uma ampla discussão 
com os maiores especialistas do país. Reiterando o expresso no estudo técnico, o risco biológico não pode 
ser caracterizado como insalubre conforme o disposto no art. 189 da CLT e o Anexo 14 não deve ser 
revisto, mas sim revogado. 

Também foi sugerido um aprofundamento da questão de não haver uma relação dose-resposta definida 
para a maioria dos agentes biológicos, além dos critérios objetivos para refutar totalmente o método 
atualmente adotado e presente no Anexo 14 do NR 15. Embora a sugestão seja válida, é importante 
lembrar que em ciência não é possível provar uma negativa ou uma ausência, isto é, nunca haverá certeza 
completa de que esta relação dose-resposta não pode ser estabelecida para todo e qualquer agente 
biológico. Aqui devemos nos ater ao princípio da parcimônia, buscando avançar naquilo que já é possível 
mesmo sem uma certeza completa sobre o assunto, apesar de esta ser altamente desejável. Em relação 
ao aprofundamento sobre os critérios usados para refutar o Anexo, entende-se que o estudo técnico 
contém as informações e o detalhamento suficientes para a tomada de decisão, e que ficar 
complementando o que ali está trará poucos ganhos ao processo. Já há dados suficientes para a conclusão 
de que é impossível enquadrar o risco biológico nos critérios legais atualmente definidos para a concessão 
de insalubridade. Assim, manter-se na etapa das discussões técnicas e científicas apenas retardaria a 
modificação da legislação e a adoção de ações e medidas mais efetivas e adequadas, que já acumulam 
um passivo de mais de 40 anos. 

4.5.3 Manifestações contrárias a modificações no Anexo 14 da NR 15 

Dois comentários basicamente opõem-se a tudo o que foi sugerido no estudo técnico relativo à 
insalubridade. Um deles coloca que a atividade com exposição a agentes biológicos é insalubre e as 
medidas de gestão deverão minimizar a exposição, mas sem apresentar qualquer argumento consistente 
a apoiar esta ideia. Também argumenta que devem ser mantidas as avaliações qualitativas dos agentes 
biológicos conforme preconizado no Anexo XIV vigente, pois poderá haver certas dificuldades 
operacionais e subjetividade se as avaliações forem realizadas sob o enfoque quantitativo. O outro 
comentário somente afirma que o risco biológico deve ser caracterizado como insalubre, utilizando como 
parâmetro a presença do agente biológico no ambiente, podendo gerar dano, e não os fatores 
apresentados no texto. 

Resposta: considerada toda a argumentação desenvolvida ao longo do estudo técnico concluiu-se que 
não há fundamento técnico-científico válido para a manutenção do Anexo 14 vigente, assim como para a 
“metodologia” de “avaliação qualitativa” ali detalhada. Portanto, os critérios lá postos para concessão do 
adicional carecem de base fática e são, por isso, arbitrários. Já que a legislação não pode ter esse caráter 
arbitrário, então a alternativa de apenas manter o Anexo 14 da NR 15 como está hoje, como proposto no 
comentário, é inaceitável.  

O mesmo tipo de questionamento pode ser feito em relação ao segundo comentário, que apenas afirma 
que o risco biológico é insalubre e que o único parâmetro que deveria ser usado para caracterizar a 
insalubridade seria a a presença do agente biológico no ambiente, isto é, a possibilidade de exposição, 
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assunto já respondido no item 4.2.17, 4.5.4 e 4.5.8. O autor deste comentário não apresentou nenhum 
argumento técnico para tal conclusão, nem explicou como poderia ser obtido o pleno atendimento aos 
critérios do art. 189. Se estendida ao ruído, por exemplo, essa interpretação faria com que o simples fato 
de o ambiente ter algum ruído – quase todos – fosse suficiente para caracterizar a insalubridade por esse 
agente. Saliente-se que não há um único ambiente na Terra, ocupacional ou não, que esteja 
completamente livre de algum agente biológico, como detalhado no estudo técnico. De modo que, a ser 
observada esta sugestão, todos os trabalhadores de todas as atividades e ocupações deveriam receber o 
adicional de insalubridade. A propósito, é quase essa a interpretação equivocada em inúmeros casos: 
basta a suposição da presença de algum agente biológico para já caracterizar a insalubridade, 
ocasionando os inúmeros problemas já conhecidos. O estudo técnico foi elaborado precisamente com o 
objetivo de solucionar essas questões. 

Cabe também apontar que o estudo técnico não propôs avaliações quantitativas para os agentes 
biológicos, como alegado; o que lá consta é a proposta de usar quantitativos de acidentes e dados 
estatísticos e epidemiológicos para estimar o risco. Estimar é ter uma ideia, obter um resultado 
aproximado, enquanto que uma avaliação quantitativa dá um resultado exato, não um resultado 
estimado. Por isso não há nenhuma proposta de avaliação quantitativa dos agentes biológicos infecciosos 
no texto. Houve um equívoco de interpretação nesse caso. 

E, para além dos aspectos técnicos usados para refutar a insalubridade relacionada à eventual exposição 
a agentes biológicos infecciosos, é importante salientar a dimensão ética aqui presente. Como é de 
conhecimento geral, a insalubridade representa uma permissão para a exposição a determinados 
agentes, desde que dentro de limites e períodos definidos, que são respectivamente, os limites de 
tolerância e os tempos de exposição. Assim, o que se compensa com este adicional é a chance ou 
probabilidade de dano que pode vir a ocorrer em função desta exposição permitida legalmente. No 
entanto, os agentes biológicos infecciosos são os únicos agentes ambientais que se multiplicam no corpo 
dos trabalhadores expostos e podem ser transmitidos a muitas outras pessoas a partir dessa exposição 
inicial – realidade largamente demonstrada com a pandemia atual. A chance de danos à saúde do 
trabalhador estaria sendo compensada pelo adicional, mas e a chance de adoecimento de todas essas 
outras pessoas é compensada como? Além disso, esta é uma exposição absolutamente involuntária por 
parte dessas outras pessoas, divergindo da situação do trabalhador que, ao aceitar o adicional, está 
aceitando as exposições permitidas associadas. Esta é uma situação insustentável do ponto de vista ético 
e também econômico, considerando os grandes prejuízos à sociedade daí decorrentes – novamente 
ilustrados no caso da pandemia atual. Então, se não há certeza absoluta quanto aos critérios objetivos 
para a refutação total do adicional neste caso, certamente há certeza quanto aos critérios éticos que 
demandam essa refutação. 

Assim, estes dois comentários podem ser apenas ignorados e nada acrescentam à discussão. 

4.5.4 Avaliação de risco qualitativa como critério suficiente para caracterizar a insalubridade 

Em uma manifestação argumenta-se que o risco biológico pode ser comprovado através de avaliações de 
risco robustas embora ele não possa ser mensurado quantitativamente em alguns casos, e que por isso a 
insalubridade é devida. A literatura seria abastecida por relatos de exposição e adoecimento ocupacional 
e, em muitos casos apesar do agente não ter sido mensurado quantitativamente durante as atividades, 
pôde-se estabelecer o racional entre exposição e causalidade. A argumentação segue na linha de que há 
inúmeros exemplos de doenças importantes causadas por agentes de classe de risco 2 e que, sendo assim, 
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este critério deveria servir como balizador para avaliação da concessão da insalubridade em trabalhadores 
expostos a esses agentes patogênicos. Mais à frente ainda se acrescenta que a exposição ocupacional a 
agentes de classe de risco 3 e 4 deve ser motivadora de insalubridade. Posteriormente é colocado que o 
artigo 189 da CLT (Redação dada pela Lei 6514/1977) foi elaborado em 1977, período onde não se tinha 
tantas informações sobre risco biológico e parecendo claro que este artigo foi escrito com intuito de 
nortear riscos químicos e físicos, que talvez à época fossem os mais evidentes. Aí conclui-se que a redação 
da CLT de 1977 não acompanha a evolução das ciências da saúde e, portanto, sugere a atualização dessa 
redação, de modo a contemplar objetivamente os riscos biológicos, já que a impossibilidade de mensurar 
quantitativamente em alguns casos não pode ser adotada como critério para agentes biológicos, uma vez 
que os agentes estão presentes no ambiente laboratorial e podem causar doenças, conforme discorre o 
Ministério da Saúde. Em um comentário posterior o mesmo autor reafirma que: a) conforme endossado 
pelo TST, ainda que as operações ocorram em caráter estipulado pelo art. 191 da CLT, o direito a 
insalubridade fica garantido; e b) que não se deve simplesmente excluir o risco por muitas vezes não 
poder mensurá-lo e, sim, ampliar as técnicas de avaliação de risco biológico, de uma forma robusta, de 
modo a ampliar o atual texto do anexo 14 da NR 15. Sugere, além disso, que por se tratar de vidas, o 
princípio da precaução deve aplicado. 

Resposta: sim, é possível conduzir avaliações do risco biológico robustas e condizentes utilizando dados 
da ocorrência de adoecimentos da população trabalhadora exposta e outros dados disponíveis, como os 
de acidentes e da caracterização de situações de risco. Essas avaliações qualitativas de fato podem 
comprovar o risco biológico e estabelecer o nexo causal entre a exposição ocupacional e o adoecimento. 

Mas isso não significa que a mera comprovação do risco enseje especificamente a insalubridade. Por 
exemplo, em relação a energia elétrica e explosivos, que são tecnicamente agentes ambientais, fala-se 
somente em periculosidade, não em insalubridade. 

E, conforme bastante aprofundado no estudo técnico, a concessão de insalubridade, de acordo com o art. 
189 da CLT, é possível para agentes que: a) são nocivos à saúde dos trabalhadores; b) possuem limites de 
tolerância, abaixo dos quais não se observam efeitos nocivos significativos; e c) admitem exposição 
continuada, definida pelo tempo de exposição a partir de que o limite de tolerância é ultrapassado e os 
efeitos nocivos passam a surgir. No entanto, agentes biológicos infecciosos: a) tem variação significativa 
de nocividade, impedindo estabelecê-la de forma absoluta para a maioria deles; b) não possuem limites 
de tolerância, principalmente por serem capazes de se multiplicar dentro do organismo do trabalhador 
exposto; e c) não admitem exposição continuada, pois não possuem limite de tolerância ou tempo de 
exposição. O autor do comentário não foi capaz de refutar ou anular qualquer um desses argumentos de 
maneira convincente, razão porque mantém-se a conclusão do estudo técnico de que a exposição 
ocupacional a agentes biológicos infecciosos, embora possa causar adoecimento, não pode ser 
caracterizada como insalubre considerando os critérios estritos definidos no art. 189 da CLT. 

No fundo, o que o comentário sugere é que a concessão da insalubridade ocorra só com a comprovação 
da existência do risco no ambiente laboratorial, e não em observância ao art. 189, numa clara 
extrapolação ao texto legal atual. Por isso mesmo menciona-se a alteração do art. 189 da CLT de forma a 
“contemplar objetivamente os riscos biológicos”, o que, conforme a argumentação desenvolvida, 
significaria excluir, na prática, os critérios de exposição ali definidos. A este respeito, vide ainda itens 
4.2.17, 4.5.3 e 4.5.8. 
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O autor repete também sugestão feita em comentário anterior de manter integralmente a insalubridade 
mesmo que todas as medidas viáveis de controle e proteção sejam implementadas, informando basear-
se em sua interpretação de manifestação do TST, presumivelmente a Súmula 289. 

Em relação a este último ponto deve-se remeter ao item 4.2.5, em que se esclarece porque a Súmula 289 
do TST não endossa o alegado por este autor. Na verdade, o TST sustenta o disposto no art. 191: que 
medidas de controle e proteção eficazes eliminam ou neutralizam a insalubridade. 

O comentário ainda acrescenta que a redação atual do artigo 189 da CLT é de 1977, informando ser esse 
um período em que ainda não existiam tantas informações sobre risco biológico. Ao final conclui que a 
redação da CLT de 1977 não acompanha a evolução das ciências da saúde e, portanto, sugere a atualização 
dessa redação, de modo a contemplar objetivamente os riscos biológicos. Nesse ponto, cabe discordar 
das colocações. Pois, de certa forma, não se está propondo uma atualização dessa redação, mas um 
regresso ao texto original da CLT, de 1943, mais precisamente seu art. 187: 

“Art. 187. São consideradas industrias insalubres, enquanto não se verificar haverem delas sido 
inteiramente eliminadas as causas de insalubridade, as que capazes, por sua própria natureza, ou pelo 
método de trabalho, de produzir doenças, infeções ou intoxicações, constam dos quadros aprovados pelo 
ministro do Trabalho, Industria e Comércio.” 

E, realmente, o texto vigente do Anexo 14 da NR 15 é perfeitamente compatível com o art. 187 original. 
Pois, é válido lembrar, a redação do Anexo permaneceu praticamente inalterada de 1965 até 1979, 
demonstrando que ele nunca regulamentou o art. 189 da CLT, de 1977, mas unicamente o art. 187 
original. O que é mais uma razão para a revogação do Anexo. 

Não estava no escopo do estudo técnico sugerir a modificação do art. 189 da CLT. Essa alteração é possível 
e poderia ser realizada seguindo os trâmites adequados envolvendo o Congresso Nacional e o Executivo 
e que incluem os devidos debates e avaliação dos impactos da mudança sobre a sociedade. Contudo, é 
importante adiantar desde logo que parece desproporcional conferir diferentes graus de insalubridade 
com pequena diferença monetária entre si para riscos com consequências tão diversas e que variam de 
leve irritação ou desconforto temporários até a morte. Neste caso, esta modificação prejudicaria os 
trabalhadores que laboram nas condições com os maiores riscos. 

Uma solução mais parcimoniosa é aquela apresentada no estudo técnico: deixar de enquadrar o risco 
biológico como insalubre e passar a conceder a periculosidade no caso do risco de exposição ocupacional 
a agentes biológicos da classe de risco 3 e 4, o que é mais proporcional ao risco real para os trabalhadores.  

Quanto ao Princípio da Precaução citado, deve-se apontar que, no fundo, ele se opõe à proposta de 
manutenção da insalubridade. Originalmente aplicável apenas à área ambiental, ele pode ser extrapolado 
para a segurança e saúde no trabalho, como faz Lieber (2008). Este autor transcreve o Princípio da 
Precaução original: “Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de 
danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para 
o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”. Trazendo para 
a área de segurança e saúde no trabalho, ele se aplicaria quando houvesse, por exemplo, uma ameaça de 
morte do trabalhador mediante a exposição a agentes ou fatores de risco específicos; sendo que nessa 
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situação todas as medidas protetivas economicamente viáveis deveriam ser adotadas imediatamente, 
independente de uma avaliação aprofundada ou completa dos riscos envolvidos.  

Assim, o Princípio da Precaução é uma diretriz que apela à contenção da exposição aos agentes ou fatores 
de risco (Lieber 2008), tendo por objetivo primário impedir a ocorrência do dano ou do prejuízo e para 
isso recomendando que sejam empregadas todas as medidas de controle e proteção viáveis. Se a 
exposição não puder ser eliminada ou diminuída a níveis seguros, então até mesmo a atividade deveria 
ser paralisada (Lieber 2008): “A medida chave que o Princípio da Precaução propõe, a de requerer uma 
‘ação imediata’ em face do perigo presumido, antes de uma prova científica do mesmo, é parcialmente 
contemplada com o conceito de ‘interdição ou embargo’. O poder público no Brasil, por exemplo, tem 
autoridade para paralisar uma atividade quando se percebe o risco grave e iminente à saúde”. 

Contudo, a implementação de medidas de proteção e controle realmente eficazes, que atendem ao 
disposto neste Princípio, teria como consequência direta a eliminação da insalubridade, já que esta requer 
que o trabalhador esteja exposto para que seja devida. E se, como alegado no comentário, nenhuma 
medida é capaz de impedir ou eliminar o risco biológico, então a resposta do Princípio da Precaução seria 
a de suspender ou paralisar a atividade; não pagar um adicional. Ademais, se a atividade é paralisada ou 
suspensa, evidentemente também cessa o direito ao adicional de insalubridade.  

Por isso, não há como defender, simultaneamente, a adoção do Princípio da Precaução e a manutenção 
do adicional de insalubridade. É necessário optar por um deles. E, a partir dos vários comentários feitos 
por esse autor, é possível ter-se uma ideia exata de sua escolha: a concessão do adicional só com uma 
caracterização superficial de uma possível presença de agentes biológicos no ambiente laboral, isto é, 
sem que precise provar sua presença e as exposições que ocorreram; e também que ele seja mantido 
apesar da implementação de todas as medidas de controle ou proteção aplicáveis, independente de elas 
serem capazes ou incapazes de minimizar ou eliminar as exposições. Deve-se esclarecer que esta proposta 
não encontra nenhum respaldo na legislação atual. Não obstante este fato, parece que em muitos casos 
é exatamente dessa maneira que a legislação vem sendo aplicada, a considerar o referido em vários outros 
comentários nesta consulta pública. O problema é que esta aplicação irregular tem como efeito deletério 
o desestímulo absoluto para a implementação de medidas de proteção e controle contra o risco biológico. 
Afinal, se nenhuma medida é eficaz para conter este risco, como rotineiramente alegado, então por que 
dispender recursos com isso? Um segundo efeito negativo é uma compensação igual ou quase igual para 
riscos bastante desiguais, com danos potenciais de leves a muito graves. Por isso, esta forma de aplicar o 
disposto no art. 189 da CLT e no Anexo 14 da NR 15 tem como consequência o aumento na chance de 
exposições e subsequentes prejuízos à saúde, associado a uma compensação inadequada, principalmente 
para os trabalhadores com maior risco, tornando-a injusta, arbitrária e desigual. 

4.5.5 Manutenção do Anexo 14 da NR 15 por ele contribuir para a avaliação e a eliminação ou 
minimização do risco biológico 

Este autor afirma que os trabalhadores querem e sempre quiseram o fim dos ambientes insalubres e 
riscos ambientais. Constata, então, que mesmo com a imposição de adicionais que possuem o objetivo, 
desde sua criação, de forçar os meios de produção a evoluírem no sentido de eliminarem, ao máximo, os 
ambientes insalubres e riscos ambientais, o que percebeu ao longo do tempo foi que em muitas cadeias 
de produção e serviços pouco se avançou em estudos e investimentos para eliminar os riscos e os danos 
à saúde definitivamente, como se o pagamento de mero adicional já fosse o bastante para compensar o 
dano iminente ou problemas rotineiros. Acrescenta que as leis falharam, as regras foram brandas, o peso 
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dos custos foram passados ao produto final e nada, ou pouco, se fez para eliminá-lo. Se isso já não fosse 
um grande problema, afirma haver um número pequeno e inconclusivo de estudos (no Brasil e no mundo) 
que definam os efeitos nocivos dos agentes biológicos no trabalhador em seu local de trabalho, até 
porque cada um reage de um modo diferente à infecção; e que o Anexo 14 é um balizador importante 
que não pode ser desconsiderado enquanto a ciência não avançar em estudos específicos e conclusivos 
em locais de trabalho. Passa então a descrever que os profissionais se expõem aos agentes biológicos e 
se tornam vetores na sociedade, com contaminação de uniformes, pele, trato respiratório, sistema 
digestivo completo, etc e que não é raro verificar irrupções ou manchas cutâneas e doenças em 
trabalhadores em saneamento e de subterrâneos das cidades, que com frequência desenvolvem doenças 
como: hepatite tipo A, giardíase, disenteria bacteriana, diarreia por vírus, febres e doenças raras. Coloca 
que deveria haver uma preocupação com estes trabalhadores, que podem transmitir para a família e 
outros cidadãos, até mesmo no transporte público. Afirma que as normas deveriam prever a higienização 
de suas roupas no trabalho com cuidados especiais. Diante do exposto, entende irracional revogar um 
instrumento, que poderia ser aprimorado, sem antes ter um substituto à altura. Lembra ainda que as 
Normas e seus Anexos norteiam todo território nacional e não há equilíbrio de condições entre as regiões 
do país para tomadas de decisão nesse sentido, com uma gama enorme de informações inerentes a 
grandes centros e uma precariedade latente em muitas cidades. Ressalta que não se pode colocar a saúde 
pública em risco em nome de economias irresponsáveis e por mera vontade política do governo e 
empresários afoitos. Adiante, reitera que a intenção de revogar o Anexo 14 sem antes haver a construção 
de alternativa sensata extrapola o princípio da razoabilidade, pois isso colocará em risco e em desamparo 
milhares de trabalhadores que laboram em atividades insalubres. Alega que isso corresponde a contar 
com o bom senso do empregador, algo muito subjetivo e arriscado, pois os trabalhadores ficarão sem 
regramento e à mercê da imperícia de investidores ávidos ao lucro fácil. Por isso, repete que é um ato de 
extrema imprudência propor a revogação de um dispositivo sem antes ter uma alternativa viável. Entende 
que se pode ampliar o debate sem precarizar as condições da classe trabalhadora. 

Resposta: o autor engana-se ao supor que o Anexo 14 da NR 15 contribui para os processos de avaliação 
e eliminação ou minimização do risco biológico. Saliente-se que o Anexo 14 da NR 15 nunca abordou esses 
tópicos, o que estava contemplado de forma muito superficial e genérica na NR 9. O próprio comentário, 
que informa que “(...) pouco se avançou em estudos e investimentos para eliminar os riscos e os danos à 
saúde definitivamente, como se o pagamento de mero adicional já fosse o bastante para compensar o 
dano iminente ou problemas rotineiros (...)”, já demonstra que o Anexo 14 da NR 15 nunca estimulou 
avaliações adequadas do risco e as consequentes mudanças e avanços nos ambientes de trabalho nos 
mais de quarenta anos de sua vigência, pois, sendo somente um instrumento de compensação pelo risco, 
nunca pretendeu alcançar esses objetivos. Daí que a história provou ser falsa toda a retórica empregada 
até hoje para justificar a existência deste adicional, citada inclusive nesta manifestação, de que ele 
acabaria obrigando os meios de produção a eliminarem ou reduzirem ao máximo os ambientes insalubres 
e riscos ambientais. Então, o Anexo 14 da NR 15 regulamenta quase que exatamente o afirmado: a 
compensação pelo risco do dano iminente ou problemas rotineiros mediante o pagamento do mero 
adicional. 

A esse respeito cabe transcrever trecho do artigo de Daroncho (2012). Segue: 

“A compensação pelo trabalho em condições insalubres surge com o objetivo de melhorar a alimentação 
do trabalhador, no contexto da Revolução Industrial, no século XVIII.  
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Com o tempo tanto a Inglaterra (1760) quanto os Estados Unidos (1830) aboliram o pagamento do 
adicional (Silva, 1998). Constatou-se que a melhoria na alimentação não evitava as doenças ocupacionais 
e os trabalhadores procuravam as atividades insalubres buscando os ganhos salariais. 

(...) O direito ao adicional de remuneração para atividades insalubres está posicionado em dispositivo 
posterior àquele que confere o direito dos trabalhadores a verem melhorada sua condição social por meio 
de normas que reduzam os riscos inerentes ao trabalho, ambos no art. 7º da Constituição.  

Na prática, todavia, transforma-se o encargo do empregador em espécie de obrigação alternativa, 
podendo optar, conforme lhe seja mais conveniente (em geral o que for mais barato!), por manter o meio 
ambiente de trabalho hígido ou pagar o adicional de insalubridade.  

Sob outro enfoque, promove-se a leitura invertida das disposições do art. 7º da Constituição. Contanto 
que pague o adicional (inciso XXIII), o empregador poderia exigir o trabalho em condições insalubres, pois 
o empregado ‘se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal’ (art. 456, 
Parágrafo único, da CLT).” 

Observa-se, assim, que já em sua origem o adicional nunca pretendeu estimular melhoria nenhuma no 
ambiente de trabalho. Sua finalidade primeira era evitar as doenças relacionadas ao trabalho por meio da 
melhoria da alimentação. Quando esta finalidade não foi alcançada e ainda teve um efeito indesejado 
inesperado, Inglaterra e Estados Unidos aboliram o adicional. No Brasil o adicional também tem resultado 
em efeitos indesejados, em especial a abertura de brecha para que o empregador possa optar entre 
prover segurança e proteção ao trabalhador ou pagar o adicional (Daroncho 2012). 

Assim, são esses os motivos porque esse adicional jamais servirá de incentivo para as melhorias desejadas, 
não importa o quanto o Anexo 14 da NR 15 seja atualizado ou aprimorado. No fundo, o adicional constitui-
se num obstáculo para a implementação de medidas de segurança e saúde no trabalho, e somente sua 
abolição completa permitirá que ocorram avanços na área de saúde do trabalhador. 

Em seguida, ao contrário do que afirma o comentário, existem inúmeros estudos e pesquisas sobre o 
adoecimento de trabalhadores após exposição a agentes biológicos em ambientes de trabalho. No estudo 
técnico são listados pelo menos nove deles, a maioria sendo uma compilação dos adoecimentos por esses 
agentes entre trabalhadores de todo o mundo. É fato que quase todos estão em inglês, mas há ao menos 
um deles, de autoria conjunta do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, 
que é bastante completo e poderia fundamentar qualquer bom programa em segurança e saúde no 
trabalho. Trata-se da publicação “Doenças Relacionadas ao Trabalho: Manual de Procedimentos para os 
Serviços de Saúde”, disponível neste link: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_ 
trabalho_manual_procedimentos.pdf (Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde no 
Brasil 2001). Na verdade, não é por falta de conhecimento ou de regulamentação que não há medidas de 
controle e proteção implementadas nos ambientes de trabalho, resultando nos vários problemas de 
saúde e doenças relatados, embora muitas possam não ter origem infecciosa. Usando um exemplo citado 
no comentário, as Normas já preveem o fornecimento e a higienização das vestimentas de trabalho pelo 
empregador quando o trabalho implicar contato com sujidade ou agentes ambientais. Mas, se isso não é 
cumprido, então a causa não está na falta de conhecimento ou de regulamentação. Talvez decorra 
diretamente do pagamento da insalubridade: é mais barato pagar o adicional e não proteger os 
trabalhadores (Daroncho 2012). 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf
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Mas realmente não há como atender a expectativa de que venham a existir estudos específicos 
conclusivos que definam os efeitos nocivos dos agentes biológicos no trabalhador em seu local de 
trabalho, esgotando todas as possibilidades. Muito menos que a legislação contenha listas ou tabelas 
completas desses agentes, seus efeitos e as condições de exposição para todas as atividades de trabalho 
que permitam identificar todas as exposições que ocorrerem e se tem ou não vinculação com o trabalho. 
Há dois motivos principais para essa impossibilidade. O primeiro é que, conforme detalhado no estudo 
técnico e mencionado no comentário, “cada um reage de modo diferente à infecção”, inviabilizando 
prever com certeza quais serão os efeitos nocivos no caso da exposição ocupacional e subsequente 
infecção de cada trabalhador em particular. O segundo está na impossibilidade de prever e impedir com 
sucesso quando e como ocorrem as exposições no ambiente de trabalho e determinar com exatidão a 
fonte de cada exposição específica. Assim, as formas de avaliar e controlar o risco biológico são diferentes 
daquelas usadas para os riscos físicos e químicos, o que é inerente aos agentes biológicos. Por isso é 
inaplicável ao risco biológico o modelo clássico de avaliação e controle da higiene do trabalho, em que é 
baseada a caracterização para fins de insalubridade. 

Há mais um equívoco na interpretação do comentário de que o Anexo 14 da NR 15 é um balizador 
importante para a avaliação do risco biológico, para o qual não há substituto. Repete-se aqui o mesmo 
engano observado em outros comentários: a confusão entre “avaliação do risco biológico” e 
“caracterização para fins de insalubridade”. O Anexo 14 nunca teve a pretensão ou representou 
instrumento adequado para fundamentar ou orientar a avaliação do risco biológico. Por isso, é um erro 
usá-lo para este fim, o que provavelmente contribui para acarretar os problemas relatados. A avaliação 
do risco biológico está prevista tanto na NR 1, que exige um programa de gerenciamento de riscos para 
todos os riscos, quanto na NR 9, que terá um anexo inteiramente dedicado a ele. Como são esses os 
instrumentos que definem, na prática, como realizar adequadamente a avaliação do risco biológico e 
definir as medidas de proteção mais apropriadas, revogar o Anexo 14 da NR 15 não altera em nada esse 
cenário e nem coloca a saúde pública ou dos trabalhadores em risco. 

Assim, contrariamente ao interpretado, não se está propondo eliminar a avaliação do risco biológico e a 
obrigação de prover ambientes de trabalho seguros e saudáveis. O que está sendo proposto é unicamente 
a abolição de um adicional que compensa o risco de danos à saúde devido a exposições legalmente 
permitidas. O próprio Anexo 14 permite à organização colocar o trabalhador em risco e precarizar o 
trabalho no que concerne à segurança e à proteção do trabalhador sem ser penalizada por isso, desde 
que pague o adicional. A comprovar tal realidade, Daroncho (2012) anota que a insalubridade foi 
banalizada até significar uma autorização para o agravo habitual à saúde do trabalhador mediante o 
pagamento do adicional, o que teve como resultado óbvio números alarmantes relacionados à 
infortunística laboral. Portanto, diante do relatado pelo autor do comentário e Daroncho (2012), pode-se 
constatar que o Anexo 14 não representou barreira ou impedimento alguns à exposição e adoecimento 
ou à precarização do trabalho nos mais de quarenta anos de sua vigência tanto no setor de saneamento 
quanto em todos os demais setores. Dessa forma, ele não consegue impedir que os trabalhadores fiquem 
desamparados e nem é alternativa viável a nada. Daí que são infundadas as preocupações quanto a esses 
pontos. 

Um último ponto deve ser colocado. Por que não tentar garantir o atendimento aos direitos 
constitucionais a um salário digno, independente de exposição a qualquer agente ou fator de risco, e a 
melhores condições e ambientes de trabalho, ao invés da manutenção de tal malfadado adicional? Essa é 
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a sugestão para o autor do comentário, assim como para os demais atores da área de segurança e saúde 
no trabalho. 

4.5.6 Crítica ao estudo técnico por uma abordagem supostamente ultrapassada e que não considera as 
determinações sociais e o trabalho enquanto categoria central no processo saúde-doença 

O comentário inicia afirmando ser inegável a extrema importância de revisão e atualização das Normas 
Regulamentadoras, desde que sejam construídas com o princípio de mais proteção à classe trabalhadora 
nos diferentes processos produtivos e considerando o contexto social de superexploração do trabalho 
estabelecidas no Brasil e o saber dos trabalhadores e trabalhadoras na aferição dos processos saúde-
doença relacionados ao trabalho. Em seguida passa a apresentar contestações aos principais argumentos 
do estudo técnico. Já na parte das conclusões do estudo, o autor transcreve o trecho em que se conclui 
que “o texto vigente do Anexo 14 da NR 15 não reflete o progresso científico havido desde sua publicação, 
possuindo falhas conceituais e técnicas importantes que contradizem a legislação da área da saúde e até 
mesmo o art. 189 da CLT, utilizando critérios para definir atividades e operações insalubres que são 
incompatíveis com este artigo. Pois o Anexo 14 caracteriza como insalubres atividades e operações com 
possibilidade de exposição ou exposição potencial, sendo que o art. 189 da CLT requer uma exposição 
comprovada para a demonstração dessa insalubridade”. Daí, baseado nas contestações apresentadas nos 
itens 4.2.6 e 4.2.14 a 4.2.18, o autor conclui que os argumentos para a revogação do Anexo 14 da NR 15 
expostos no estudo técnico são absolutamente rasos e insustentáveis. Ainda argumenta que, embora 
considere que seja necessária uma revisitação técnica e conceitual do Anexo 14 da NR 15, os argumentos 
do estudo representam uma abordagem ultrapassada sobre a intersecção saúde e trabalho, assentada 
em abordagem da saúde ocupacional que não considera a interdisciplinaridade, enfocando o trabalhador 
como “objeto” das ações de saúde, escamoteando as determinações sociais e o trabalho enquanto 
categoria central no processo saúde-doença. Prossegue citando artigo de Mendes e Dias (1991) sobre a 
história da segurança e saúde no trabalho no Brasil, mencionando especificamente a criação da Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e da Fundacentro. Continua referenciando Breilh (1989), 
que coloca que a tríade agente – hospedeiro – ambiente reduz o elemento homem, ou hospedeiro, à sua 
dimensão animal, convertendo-o numa categoria natural, escondendo a sua inserção no sistema 
produtivo e a origem social do processo saúde-doença. O ambiente e o agente só estabeleceriam com o 
homem conexões externas, de onde se poderiam tirar conclusões de que, atuando com medidas de tipo 
ecológico sobre aqueles, é possível afastar a enfermidade do hospedeiro. A determinação social não é 
examinada como um mecanismo conjuntural e explicativo. Nessa perspectiva a abordagem da Saúde do 
Trabalhador, enquanto desdobramento do campo da Saúde Coletiva referendada na Reforma Sanitária 
Brasileira, supera conceitualmente a abordagem da saúde ocupacional considerando o processo saúde-
doença dos grupos humanos, em sua relação com o trabalho. Representa, assim, um esforço de 
compreensão deste processo nas suas múltiplas determinações e de desenvolvimento de alternativas de 
intervenção que levem à transformação em direção à apropriação pelos trabalhadores, da dimensão 
humana do trabalho, numa perspectiva teleológica (Mendes e Dias 1991). Nessa perspectiva a Saúde do 
Trabalhador considera o trabalho como categoria central e organizador da vida social, como o espaço de 
dominação e submissão do trabalhador pelo capital, mas, igualmente, de resistência, de constituição e do 
fazer histórico. Nesta história os trabalhadores assumem o papel de atores, de sujeitos capazes de pensar 
e de se pensarem, produzindo uma experiência própria, no conjunto das representações da sociedade 
(Mendes e Dias 1991). Diante desses argumentos, o autor do comentário finaliza, colocando que suas 
considerações caminham no sentido de fortalecer e lutar pela proteção da saúde da classe trabalhadora, 
em práticas de aferição do processo saúde-doença que considerem seu protagonismo e seu lugar de fala 
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para determinações de políticas públicas e sociais que não a vulnerabilizem ainda mais, como se pretende 
veladamente no estudo aqui contestado. 

Resposta: inicialmente, coloque-se que a conclusão sobre a argumentação desenvolvida no estudo 
técnico foi baseada em suas contestações, abordadas anteriormente neste texto. Como se vê nas 
respostas, desenvolvidas nos itens 4.2.6 e 4.2.14 a 4.2.18, havia vários equívocos, erros e distorções do 
nessas contestações, o que as desqualifica como refutações adequadas aos argumentos do estudo 
técnico. Ao mesmo tempo, o autor do comentário não apresentou nenhum contra-argumento que 
realmente refutasse aquelas afirmações e constatações específicas. Logo, é inválida a conclusão de que o 
estudo não possui fundamentação apropriada e que seus argumentos são rasos e insustentáveis, uma vez 
que esta baseou-se em premissas falsas. 

Depois, ao longo de todo o comentário, o autor enfatiza a importância da participação e o conhecimento 
dos trabalhadores e da consideração do contexto histórico e social na formulação e implementação de 
políticas públicas relacionadas à segurança e saúde no trabalho. A apoiar suas colocações vale-se de duas 
referências, um artigo de Mendes e Dias (1991) e um livro de Breilh (1989). A partir daí conclui que o 
estudo técnico utilizou argumentos que representam uma abordagem ultrapassada sobre a intersecção 
saúde e trabalho, assentados no modelo da saúde ocupacional, culminando com a vulnerabilização da 
classe trabalhadora, suposta pretensão velada do estudo. 

Portanto, a análise deve partir das referências citadas. Em seu ensaio de revisão, Mendes e Dias (1991) 
descrevem a evolução dos conceitos e práticas da medicina do trabalho até a saúde do trabalhador, 
passando pela saúde ocupacional. Eles explicam que o modelo de medicina do trabalho foi substituído 
por outro, uma vez que a medicina do trabalho revelou-se relativamente impotente diante dos problemas 
de saúde causados pelos processos de produção. A resposta foi o surgimento da saúde ocupacional, que 
buscava controlar os riscos ambientais, traduzindo-se numa ampliação da atuação médica direcionada ao 
trabalhador por meio da intervenção sobre o ambiente e usando o instrumental oferecido por outras 
disciplinas e profissões (Mendes e Dias 1991). Eles afirmam então que esse modelo de saúde ocupacional 
também não atingiu seus objetivos porque: a) mantém o referencial da medicina do trabalho firmado no 
mecanicismo; b) não concretiza o apelo à interdisciplinaridade: as atividades apenas se justapõem de 
maneira desarticulada e são dificultadas pelas lutas corporativas; c) a capacitação de recursos humanos, 
a produção de conhecimento e de tecnologia de intervenção não acompanham o ritmo da transformação 
dos processos de trabalho; d) apesar de enfocar a questão no coletivo de trabalhadores, continua a 
abordá-los como objeto das ações de saúde; e e) mantém a saúde ocupacional no âmbito do trabalho, 
em detrimento do setor saúde (Mendes e Dias 1991). 

O autor do comentário concorda parcialmente com Mendes e Dias (1991): o modelo da saúde ocupacional 
é inadequado por não considerar a interdisciplinaridade, enfocar o trabalhador como objeto das ações de 
saúde e escamotear as determinações sociais e o trabalho enquanto categoria central no processo saúde-
doença. Citando esses autores, o comentário associa a criação da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo e da Fundacentro ao desenvolvimento do modelo da saúde ocupacional. Mas, 
curiosamente, ignora-os quando Mendes e Dias (1991) associam esse modelo à NR 15, e 
consequentemente ao Anexo 14, embora a norma seja expressão direta e não possa ser separada do 
modelo de saúde ocupacional adotado no Brasil.  

Mendes e Dias (1991) tecem críticas importantes à avaliação quantitativa de riscos ambientais e à adoção 
de limites de tolerância definidos nas Normas Regulamentadoras, especialmente as NRs 7 e 15. Eles 
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situam essas práticas e essa legislação inteiramente dentro do modelo de saúde ocupacional, considerado 
limitado e pouco efetivo. Por sua vez, Daroncho (2012) informa que a legislação sobre a insalubridade foi 
criada em 1936, em período anterior ao modelo de saúde ocupacional e refletindo o modelo da medicina 
do trabalho, ainda mais inadequado do ponto de vista da proteção dos trabalhadores. Mas o autor do 
comentário nada acrescenta a este respeito, embora sustente ser “inegável a extrema importância de 
revisão e atualização das Normas Regulamentadoras” e que considera “necessária uma revisitação técnica 
e conceitual do Anexo 14 da NR 15”. 

Independente disso, entretanto, deve-se concordar com Mendes e Dias (1991) quando eles opinam que 
os limites de tolerância correspondem a mitos que perduram por mais de 50 anos. Na transição do modelo 
da saúde ocupacional para o da saúde do trabalhador esses mitos são destruídos: sua fundamentação 
científica é questionada e até desmoralizada; o conceito de “exposição segura” é abalado; e estudos sobre 
os efeitos após exposição a doses consideradas baixas e supostamente seguras acabam pondo em xeque 
os critérios usados até então para garantir “proteção à saúde”. Não poderia haver maior concordância 
entre os apontamentos de Mendes e Dias (1991) e o texto do estudo técnico: não há limites de tolerância 
ou limites de exposição seguros para agentes biológicos infecciosos, e é improvável que venham a existir. 

Diante do detalhado acima, observa-se que, não obstante as críticas feitas no comentário, o estudo 
técnico e Mendes e Dias (1991) concordam em muitos aspectos e ambos fundamentam e dão sustentação 
para a revogação do Anexo 14 da NR 15. 

O autor do comentário recorre também a Breilh (1989) que, na mesma linha de Mendes e Dias (1991), 
critica a abordagem reducionista comumente adotada na área de segurança e saúde no trabalho, em que 
supostamente todos os problemas derivam da exposição ocupacional propriamente dita, configurada na 
tríade agente ambiental/trabalhador/ambiente de trabalho. Daí que, para solucioná-los, bastaria agir 
sobre essa tríade. Porém, segundo Breilh (1989), esse tipo de abordagem exclui da análise fatores sociais 
e relacionados à própria inserção do trabalhador no sistema produtivo que contribuem para a origem dos 
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Assim, este modelo de saúde ocupacional está incompleto 
e não permite resolver todos os acidentes e doenças do trabalho porque não ataca a totalidade de suas 
causas. 

Recentemente Jaime Breilh deu entrevista sobre a pandemia do novo coronavírus, publicada pelo 
Instituto Humanitas Unisinos (www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597916-estamos-trabalhando-com-um-
modelo-de-saude-publica-equivocado-entrevista-com-jaime-breilh). Algumas de suas opiniões, 
externadas durante a entrevista (Breilh 2020), complementam e esclarecem o que ele entende por 
determinação social da doença e como esse conceito se articula com o que já se conhece sobre doenças 
infecciosas e sua transmissão. Seguem: 

“Pertenço a uma tradição acadêmica crítica em saúde e estamos trabalhando há tempo em uma visão 
distinta da epidemiologia, que chamamos de epidemiologia crítica. Ela é distinta daquela que se aplica 
nos sistemas convencionais, que chamamos de saúde pública. Eu não tenho nada a reparar em relação ao 
que a institucionalidade pública faz na saúde. Acredito que é um dos recursos importantes para enfrentar 
essa epidemia.  

(...) para poder conhecer o vírus, temos que entender que este tem formas de transmissão e uma 
configuração de virulência distintas. Ocorrem nas cidades e um pouco mais tarde no campo, mas nas 
cidades especialmente, com as classes sociais de alta vulnerabilidade, que têm condições de vidas 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597916-estamos-trabalhando-com-um-modelo-de-saude-publica-equivocado-entrevista-com-jaime-breilh
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597916-estamos-trabalhando-com-um-modelo-de-saude-publica-equivocado-entrevista-com-jaime-breilh
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insalubres e têm capacidades de enfrentamento frágeis. Dizemos também que é uma pandemia 
transclassista: um fenômeno que afetará, a longo e médio prazo, as classes sociais mais depauperadas, os 
grupos que tenham alguma condição de gênero ou cultural que propiciam vulnerabilidades. 

(...) tudo está delineado para um tipo de visão da saúde, tanto da saúde assistencial, de consultório, como 
a do hospital, a pública. Está pensado em pessoas, em casos individuais, e não naquilo que gera esses 
casos individuais. Então, o paradigma da determinação social está ausente ou incompleto e isso cria um 
vazio de conhecimento que é vital, que é chave para poder responder de uma maneira adequada. 

(...) Trata-se daquela ilusão de conhecimento que o paradigma positivista nos traz, que acredita que a 
realidade de saúde é uma realidade de fragmentos, de partes que se relacionam entre si, como os fatores 
de risco ou causalidade de doença que se relacionam com alguns efeitos. A bússola cartesiana constrói 
isto com os dados empíricos da realidade, sem os conectar, sem produzir análises em um contexto de 
uma sociedade baseada na acumulação de riquezas e na exclusão social sistemática. 

Estas pandemias, que eu chamo do século XXI, ocorrem em sociedades onde as condições para a geração 
de novos vírus se dão em contextos de extrativismo agrícola ou do trabalho com animais em grande 
escala, em cidades neoliberais feitas à medida do grande capital e não conforme o bem viver das maiorias. 
Ocorrem em sociedades que estão profundamente segregadas em classes sociais. Há bairros caóticos, de 
subproletariado, de trabalhadores, de classe média, bairros suntuosos. E há estruturas de mobilidade, 
padrões de trabalho que são próprios desses modos de viver distintos das classes sociais. E é nesses 
modos de viver que aparecem as vulnerabilidades, que nos tornam suscetíveis ao vírus e a transmiti-lo. A 
mesa está servida: um vírus que se origina nestes espaços pode ser transmitido velozmente.” 

Em relação à pandemia atual, verifica-se que Breilh (2020) reconhece a importância de se conhecer o 
vírus, como é transmitido e o que favorece ou limita essa transmissão, além de considerar que a saúde 
assistencial e a saúde pública, baseadas no conhecimento sobre o vírus, são recursos importantes para 
combatê-la. Isto é, ele admite a importância do conhecimento sobre os fatores de risco e os efeitos 
relacionados, elementos de relevo dentro do modelo de saúde ocupacional. Mas afirma que, 
isoladamente, este conhecimento representa apenas fragmentos da realidade, que não fica completo sem 
incluir a análise do contexto de uma sociedade profundamente desigual, segregadora e excludente. Em 
outras palavras, que o modelo de saúde do trabalhador inclui o conhecimento e a informação já presentes 
no modelo de saúde ocupacional e os enriquece e amplia com o conhecimento e a informação sobre o 
contexto social, histórico e econômico e os aspectos associados a estes. 

O estudo técnico realmente não explorou os determinantes sociais e econômicos contribuintes para o 
processo saúde-doença associado a agentes biológicos infecciosos. Mas, contrariamente ao afirmado no 
comentário, não é por isso que os argumentos usados ao longo do estudo estão incorretos ou foram 
ultrapassado ou superados. Observe-se que Mendes e Dias (1991) e Breilh (2020) informam que o modelo 
de saúde ocupacional é insuficiente, incompleto, e deve ser complementado a partir de uma perspectiva 
mais ampla; não que ele é anulado ou substituído pelo modelo de saúde do trabalhador. Em segundo 
lugar, com base em Mendes e Dias (1991), Daroncho (2012) e Breilh (1989, 2020), percebe-se que, se 
incluída no estudo técnico, a análise do contexto e dos determinantes sociais e econômicos reforçaria as 
conclusões do estudo sobre o Anexo 14 da NR 15. Assim, a argumentação e as conclusões apresentadas 
no estudo técnico permanecem válidas também deste ponto de vista. 
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Por fim, cabe chamar a atenção para a frase final do comentário, de que suas considerações caminham 
no sentido de fortalecer e lutar pela proteção da saúde da classe trabalhadora, em práticas de aferição 
do processo saúde-doença que considerem seu protagonismo e seu lugar de fala para determinações de 
políticas públicas e sociais que não a vulnerabilizem ainda mais. No entanto, não foi isso que se observou 
em todo o texto da manifestação, que se restringiu às críticas sem apresentar nenhuma proposta para a 
revisão ou aperfeiçoamento das políticas públicas relacionadas à proteção contra riscos biológicos. 
Portanto, na prática verifica-se que o comentário somente contribui para a manutenção do texto do 
Anexo 14 da NR 15 exatamente como ele está hoje, contradizendo a posição mesma de seu autor de que 
ele mereceria uma revisão para refletir “o princípio de mais proteção à classe trabalhadora nos diferentes 
processos produtivos e considerando o contexto social de superexploração do trabalho estabelecidas no 
Brasil e o saber dos trabalhadores e trabalhadoras na aferição dos processos saúde-doença relacionados 
ao trabalho”. 

Assim, sugere-se ao autor do comentário que seja mais propositivo sob pena de mostrar-se incoerente e 
em desconformidade com seus próprios objetivos. Ao invés de apegar-se a um adicional 
comprovadamente ultrapassado, ineficiente e prejudicial aos trabalhadores, os diferentes atores da área 
de segurança e saúde ocupacional poderiam desenvolver ações e estudos: que ampliassem a participação 
dos trabalhadores nas decisões sobre a organização e sobre as medidas de proteção e segurança de seus 
próprios ambientes de trabalho; sobre avaliações de risco que incluíssem os fatores e determinantes 
sociais e econômicos referidos no comentário; e sobretudo, que permitissem garantir o direito 
constitucional a um salário ou remuneração dignos, capazes de atender às necessidades vitais básicas dos 
trabalhadores e de sua família, a fim de que eles deixem de vender sua saúde em função do famigerado 
adicional. 

4.5.7 Direito à insalubridade supostamente garantido pela impossibilidade de medir ou controlar a 
exposição aos agentes biológicos infecciosos 

Este comentário afirma que o estudo técnico se baseia em taxinomias para tentar desconstruir fatos, 
porém, não trabalha com qualquer tipo de dados sobre a contaminação de fato, resumindo-se a dizer que 
as contaminações se dão por acidentes e não pelo fato de os trabalhadores estarem expostos a ambientes 
onde qualquer acidente pode representar a contaminação. Coloca então que a insalubridade em casos de 
agente biológico é distinta dos demais, justamente pela dificuldade em se medir, controlar e identificar o 
quanto os agentes biológicos estão ou não presentes. Ilustra com a menção a um ambiente laboratorial, 
em que afirma ser possível controlar o nível de exposição a agentes químicos, pois se tem controle de 
quais produtos estão no ambiente, de onde estes estão, em qual quantidade e com isso determinar os 
níveis de exposição aceitáveis ou necessários. Quanto ao risco biológico, contrapõe que, por se tratar em 
geral de organismos vivos, não é possível determinar de forma simples o quanto estão presentes nos 
ambientes e nem mesmo quais são, tornando-se impossível medir de forma satisfatória se há real risco 
e/ou exposição aos agentes, e justamente por essa impossibilidade de se medir e controlar o nível de 
exposição de fato aos agentes biológicos que se decidiu por conceder insalubridade aos trabalhadores 
expostos aos agentes potencialmente condutores dos agentes biológicos. 

Resposta: no estudo técnico são citados diversos casos e apontadas muitas evidências sobre as exposições 
e adoecimentos ocupacionais por agentes infecciosos de trabalhadores de diferentes categorias. Então, a 
colocação de que o estudo técnico não apresenta qualquer tipo de dado sobre contaminações 
simplesmente não corresponde à realidade. Ainda a este respeito, vide a resposta ao item 4.5.5.  
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Aponte-se também que o autor se contradiz no seu comentário: ora nega (“se resume a dizer que as 
contaminações se dão por acidentes”), ora afirma que as contaminações sejam acidentais (“trabalhadores 
estarem expostos a ambientes onde qualquer acidente pode representar a contaminação”). Deve-se 
esclarecer que não existe “exposição a ambientes” e provavelmente não foi isso o que o comentário quis 
colocar; logo, é possível que aqui o autor esteja aludindo a ambientes tão contaminados que qualquer 
“exposição a estes ambientes” resultem na contaminação dos trabalhadores. Ora, mas se há ambientes 
que chegam a tal nível de contaminação, isso significa que ou os empregadores não tomaram as medidas 
necessárias para tornar estes ambientes adequados aos trabalhadores ou que, no caso de não existirem 
medidas mitigadoras viáveis, não poderiam haver trabalhadores em tais ambientes. Para a primeira 
situação a solução é adotar todas as medidas pertinentes em segurança e saúde, que incluem também, 
às vezes, inúmeras medidas administrativas e organizacionais, podendo ser necessária uma total 
reorganização do trabalho. No segundo caso a principal solução é retirar o trabalhador desses ambientes, 
por exemplo por meio da automatização completa das tarefas que precisem ser ali executadas. Em 
nenhuma das duas situações o pagamento do adicional conseguirá impedir ou diminuir essas exposições 
ou contaminações dos trabalhadores, não sendo por isso o instrumento adequado para tais situações. 

Mais adiante, além de colocar que existem ambientes em que todo acidente representa uma 
contaminação, o comentário afirma ser impossível medir e, mais importante, controlar o nível de 
exposição a agentes biológicos. Na verdade, a partir de uma boa avaliação do risco e pelo uso das medidas 
corretas é possível: a) diminuir significativamente o número de acidentes; ou b) descontaminar os 
ambientes de trabalho. De qualquer forma o resultado será que o “ambiente em que todo acidente 
representa uma contaminação” deixa de existir. Além disso, não é necessário medir a exposição a agentes 
biológicos para controlar esse risco: há uma grande quantidade de medidas que podem (e são) 
empregadas no controle de fontes de exposição que podem ou não conter agentes biológicos. Mas saber 
se elas de fato contêm esses agentes não importa, porque ao controlar todas as fontes é possível 
estabelecer um controle eficaz sobre os agentes que algumas contenham. 

Também é importante apontar o motivo fundamental para se avaliar e controlar o risco biológico. Ao 
contrário do que sugere o comentário, o principal propósito para isso não é a caracterização da 
insalubridade e o consequente pagamento do adicional. Este motivo, na verdade, é a eliminação ou 
minimização do risco biológico, algo que é tornado possível pelo controle das fontes de exposição e de 
práticas de trabalho, não obstante a impossibilidade de quantificação dos agentes no ambiente. 

Por fim, ao afirmar que a insalubridade relacionada ao risco biológico foi prevista na legislação porque 
não é possível identificá-los ou medi-los no ambiente de trabalho, contrariamente a outros agentes 
ambientais, o comentário reafirma uma interpretação absolutamente equivocada que afronta os critérios 
instituídos no art. 189 da CLT e no próprio Anexo 14 da NR 15, sem apresentar qualquer evidência a 
sustentá-la. Essa, contudo, é uma leitura também comum do assunto e reflete o quanto o entendimento 
mercantilista acerca do direito fundamental do trabalhador à saúde está enraizado na nossa sociedade, 
em que se opta pela venda da saúde em detrimento da correção e da adequação dos ambientes de 
trabalho (Daroncho 2012). Por que não tentar garantir o atendimento aos direitos constitucionais a um 
salário digno, independente de exposição a qualquer agente ou fator de risco, e a melhores condições e 
ambientes de trabalho, ao invés da manutenção de tal malfadado adicional? Essa é a sugestão para o 
autor deste comentário e todos os demais atores na área de segurança e saúde do trabalho. 
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4.5.8 Sugestão de que a insalubridade seja caracterizada apenas mediante a presença do agente 
biológico no ambiente e avaliação de risco conforme a NR 32 

Este autor inicia informando que seu comentário corresponde a um posicionamento oficial e que foi 
elaborado por um grupo multidisciplinar, com a participação de membros do SESMT, médicos 
infectologistas, biólogos e outros profissionais com expertise em segurança e saúde do trabalho e agentes 
biológicos. Passa então a argumentar, com base no texto da NR 32 e do “Guia Técnico: Os riscos biológicos 
no âmbito da Norma Regulamentadora Nº 32”, além do próprio texto do estudo técnico, que o primeiro 
requisito “exposição ao agente ambiental” existe quando falamos de agentes biológicos, já que a 
exposição ocupacional a agentes biológicos decorre da presença desses agentes no ambiente de trabalho, 
cabendo desta forma sua atualização junto ao Anexo 14. Considera então que a “exposição permanente” 
a esses fatores ou agentes de risco ocorre diretamente em função das atribuições ou atividades realizadas 
pelo trabalhador, recomendando que esta definição de exposição passe a compor o Anexo 14. Acrescenta 
que essa proposta inclusive vai de encontro à definição utilizada hoje pela previdência, que dispôs que o 
trabalho não ocasional nem intermitente é aquele em que a exposição do trabalhador ao agente nocivo 
é indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. Daí também coloca que é importante 
promover uma integração entre os conceitos definidos junto às Normas Regulamentadoras com a visão 
previdenciária, pois ambas acabam em algum momento se interligando, sendo hoje um fato que acarreta 
diversas interpretações, ou seja, conceitos diferentes para os mesmos agentes de riscos. Sobre limites de 
tolerância, começa transcrevendo a definição da NR 15: “Entende-se por ‘Limite de Tolerância’ (LT), para 
os fins desta Norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o 
tempo de exposição ao agente, que não causará danos à saúde do trabalhador, durante a sua vida 
laboral”. Acrescenta que o conceito de LT utiliza os padrões estatísticos e tem por referência os princípios 
da ACGIH, porém que o conceito usado na NR 15 não apresenta uma informação essencial descrita pela 
ACGIH: refere-se a concentrações de substâncias químicas sob as quais se acredita que quase todos os 
trabalhadores possam ser expostos repetidamente, dia após dia de vida útil, sem efeitos adversos à saúde. 
A seguir, coloca que é sabido que determinadas características individuais influenciam na resposta dos 
organismos à exposição aos agentes e que no estudo técnico esse aspecto é colocado em vários 
momentos, ao citar que a saúde do indivíduo exposto pode refletir no desenvolvimento, ou não, de 
doenças. Sendo assim entende que não é possível utilizar o conceito de limite de tolerância como um 
fator para exclusão do Anexo 14, ainda mais porque quando se fala de agentes biológicos é possível fazer 
uma associação indireta com limite de tolerância, levando em conta o conceito de virulência e carga viral, 
que depois define. Continua explorando então a proposta do estudo técnico para o NTEP e para a 
periculosidade, o que foi abordado e respondido nos itens 4.2.2 e 4.2.12. Ao final, apresenta sua 
conclusão: defende que a classificação de agentes biológicos se mantenha na NR 15; e que a classificação 
para enquadramento da exposição a agentes biológicos passe a ser feita utilizando a técnica de 
reconhecimento de risco preconizada pela NR 32, com a definição de exposição proposta pelo grupo e 
utilizando como referência os agentes das classes de risco 2, 3 e 4, consideradas também as atualizações 
desses riscos realizadas pela comunidade científica através da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio). Daí que considera que, se a avaliação fosse feita dessa forma, o direito ao 
adicional estaria relacionado não à função e/ou tempo de exposição, mas sim a uma comprovação direta 
da exposição aos agentes de risco. Acrescenta ainda que o método proposto pela NR 32 é claro, não 
deixando margens para subjetividades que atualmente, é um dos maiores problemas do anexo 14. 

Resposta: inicialmente, cabe concordar plenamente com a proposta de utilização da NR 32 e do “Guia 
Técnico: Os riscos biológicos no âmbito da Norma Regulamentadora Nº 32” (www.gov.br/trabalho/pt-br/ 

http://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/manuais-e-publicacoes/guia_tecnico_de_riscos_biologicos_nr_32.pdf/view
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inspecao/manuais-e-publicacoes/guia_tecnico_de_riscos_biologicos_nr_32.pdf/view) como guias e 
fundamentos para a formulação e implementação de um programa de gerenciamento de riscos para o 
risco biológico no âmbito dos serviços de saúde. Saliente-se que a autora do estudo técnico possui 
conhecimento profundo de ambos, tendo participado ativamente da elaboração da NR 32 e é coautora 
do referido Guia Técnico, pois era membro da Comissão Tripartite Permanente Nacional da NR 32 que o 
elaborou na época.  

Isto posto, o autor começa sua argumentação informando que “A exposição ocupacional a agentes 
biológicos decorre da presença desses agentes no ambiente de trabalho (...)” e que com isso fica atendido 
o primeiro requisito “Exposição ao agente ambiental” do art. 189 da CLT para caracterização de 
insalubridade. Isto é, reitera-se a ideia muito difundida acerca de agentes biológicos infecciosos de que 
basta eles existirem em dado ambiente de trabalho para que automaticamente este ambiente seja 
insalubre. O estudo técnico argumentou exaustivamente que esta ideia é falsa, especialmente porque ela 
utiliza um conceito incompleto de exposição. Esta ideia também foi refutada nos itens 4.2.17, 4.5.3 e 4.5.4 
do presente texto. Como é de amplo conhecimento, exposição é o contato de um agente químico, físico 
ou biológico com uma porta de entrada do organismo do trabalhador, onde porta de entrada corresponde 
a um tecido ou órgão por onde esse agente penetra no organismo do trabalhador. A partir desta definição 
fica absolutamente claro que a mera presença de um agente biológico em certo ambiente não significa 
que há trabalhadores expostos a este agente. Algo está faltando: além de sua presença em uma “fonte 
de exposição” no ambiente de trabalho seria necessário demonstrar que o tal agente saiu dessa fonte e, 
através de uma determinada trajetória, foi se depositar em alguma porta de entrada do organismo do 
trabalhador, como olhos, nariz, boca, pele, etc. E é este percurso entre a fonte de exposição e o contato 
com a porta de entrada que raramente pode ser detectado e identificado no momento de sua ocorrência 
no ambiente de trabalho. Ou seja, apenas em alguns raros casos é possível identificar e detectar a 
exposição do trabalhador no caso dos agentes biológicos. Não é porque é geralmente impossível 
identificar de fato a exposição que se pode então assumir que ela está ocorrendo em todos os lugares e 
a todo o momento, bastando haver o agente presente, como sugerido. Se, por razões que fogem à técnica 
e à capacidade humana não é possível comprovar a maioria das exposições no momento de sua 
ocorrência, então é preciso abandonar definitivamente estas tentativas, não torcer o conceito para que 
ele seja compatível com o que se deseja. 

Por isso, ao contrário do disposto no comentário, a avaliação de risco da forma proposta na NR 32 não 
consegue comprovar diretamente a exposição aos agentes de risco, isto é, identificar todas as exposições 
individuais no exato instante de sua ocorrência, critério exigido pelo art. 189 da CLT para caracterização 
da insalubridade. Dessa forma, a NR 32 não resolve esta questão e mantém-se a conclusão do estudo 
técnico de que não é possível atender ao critério “comprovação da exposição ao agente ambiental” 
requerido pelo art. 189 da CLT. 

Mais adiante o autor do comentário discorre sobre o limite de tolerância presente tanto na NR 15 quanto 
na publicação da ACGIH, alegando que esta última possui uma informação essencial ausente daquela: 
concentrações de substâncias químicas a que supostamente quase todos os trabalhadores poderiam estar 
expostos repetidamente, dia após dia de vida de trabalho, sem efeitos adversos à saúde. Essa definição, 
de fato, corresponde ao conceito de limite de tolerância para agentes químicos que é usado na ACGIH; 
mas também na NR 15, conforme comprova a transcrição do texto da Norma feita no comentário. Assim, 
aparentemente o autor acreditou serem diferentes dois conceitos que são idênticos. Comenta a seguir 
sobre a variabilidade individual e como isso interfere na resposta de cada trabalhador às diferentes 

http://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/manuais-e-publicacoes/guia_tecnico_de_riscos_biologicos_nr_32.pdf/view
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exposições, mencionando que o estudo técnico também se refere a isso. Mas então, subitamente, 
simplesmente conclui que não é possível sugerir a revogação do Anexo 14 com amparo em tais 
argumentos, sem que fique claro em que se apoiou para tal conclusão. Em seguida introduz a ideia de que 
seria possível uma associação indireta entre limite de tolerância e os conceitos de virulência e carga viral. 
Assim, aparentemente o comentário está sugerindo que seria possível estabelecer limites de tolerância 
para cada agente biológico, talvez utilizando parâmetros como virulência e carga viral para isso. 

Reiterando o disposto no estudo técnico, entende-se que é impossível definir esses limites de tolerância 
principalmente porque os agentes infecciosos podem multiplicar-se dentro do organismo do trabalhador 
exposto. Por conseguinte, não há possibilidade de estabelecer doses (ou cargas virais, como citado, que 
seriam exclusivas para vírus) a que os trabalhadores possam ser expostos repetidamente, dia após dia, 
sem que em algum dia desenvolvam a doença infecciosa associada ao agente a que se expuseram. Esta 
não é uma mera dificuldade técnica, mas sim uma impossibilidade decorrente da própria natureza desses 
agentes. Ainda, acrescente-se que estabelecer limites de tolerância para esses agentes também tem 
implicações éticas e de saúde pública que podem ser consideradas intransponíveis. Em relação a essa 
discussão, vide também os itens 4.2.4, 4.4.2, 4.5.1 e 4.5.3. De modo que a argumentação do comentário 
não invalida os argumentos do estudo técnico acerca dos limites de exposição ou de tolerância. 

Na conclusão do comentário coloca-se que a subjetividade é um dos maiores problemas do Anexo 14 da 
NR 15. Embora seja possível concordar com esta afirmação, não se menciona o principal problema do 
Anexo 14, que é o fato de ele estar em desacordo com o art. 189 da CLT que ele deveria regulamentar.  

Conforme extensivamente detalhado no estudo técnico, o art. 189 é bem claro quanto aos requisitos a 
serem atendidos para que a insalubridade seja devida. Um deles é relativo aos limites de tolerância. No 
art. 190 define-se que as Normas Regulamentadoras informarão quanto aos limites de tolerância aos 
agentes agressivos e o tempo máximo de exposição a esses agentes. No art. 192 é dito que a percepção 
do adicional está assegurada no exercício de trabalho em condições insalubres, isto é, acima dos limites 
de tolerância estabelecidos. Daí que trabalho insalubre é o trabalho acima dos limites de tolerância; sem 
eles não há caracterização do trabalho como “salubre” ou “insalubre”. 

Sendo apenas um anexo de uma Norma Regulamentadora, instrumento cuja finalidade é regulamentar a 
lei, o Anexo 14 não pode contrariar qualquer das disposições ou criar, extinguir ou modificar os direitos e 
obrigações definidos na CLT. Contudo, é exatamente isso o que ele faz ao definir já em seu início que, para 
agentes biológicos, a “insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa”, silenciando sobre 
qualquer limite de tolerância para agentes biológicos. Isto é, o Anexo 14 atual contraria frontalmente o 
disposto nos artigos 189, 190 e 192 da CLT, o que o anula totalmente. 

O estudo técnico pretendeu avaliar se era possível uma conciliação entre o definido no art. 189 da CLT e 
a exposição ocupacional a agentes biológicos, tendo concluído que esse objetivo é inatingível devido às 
características inerentes aos agentes biológicos infecciosos. Mesmo que a avaliação de risco desenvolva-
se como o proposto no comentário, ainda assim nem a metodologia e nem os parâmetros citados – risco 
como probabilidade de exposição, como definido na NR 32; usar virulência e carga viral como associação 
indireta com limite de tolerância; usar como referência as classes de risco 2, 3 e 4 – permitem estabelecer 
de forma direta e absoluta o limite de tolerância exigido pelo art. 189 da CLT para qualquer um dos 
agentes biológicos ocupacionais já identificados. 
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Mas, considerando tudo o que foi colocado no comentário, além do fato de contar com especialistas e 
pesquisadores que atuam nesta área, talvez o autor do comentário possa contribuir de forma importante, 
eventualmente vindo a propor limites de tolerância e tempos de exposição associados para diferentes 
agentes biológicos. Como este autor menciona o sarampo e as hepatites B e C em outro comentário (item 
4.2.12), poderia então esclarecer: a) qual a carga viral segura de vírus do sarampo que os trabalhadores 
poderiam inalar ou aspirar sem desenvolver a doença; e b) quais as cargas virais seguras dos vírus das 
hepatites B e C que podem ser introduzidas no organismo dos trabalhadores durante um acidente com 
material perfurocortante ou com exposição de mucosas sem haver nenhum prejuízo à saúde ou 
adoecimento desses trabalhadores. 

De modo que, sem definir limites de tolerância, não há como caracterizar o risco biológico por agentes 
infecciosos como insalubre. Não basta então alterar o Anexo 14 para que isso seja possível; é preciso 
alterar a lei, no caso os artigos 189, 190 e 192 da CLT. 

 

4.6 Questionamentos e pequenas sugestões relativos à insalubridade por risco biológico e ao texto atual 
do Anexo 14 da NR 15 

4.6.1 Redação adequada do Anexo 14 da NR 15 

Um comentário ressalta que a NR 15 é relativa a operações e atividades insalubres e que a indicação de 
atividades está dentro do contexto. Acrescenta que, se comparar com os outros agentes, não existe 
informação sobre as doenças decorrentes da exposição. 

4.6.2 Definições de exposição, tempo de exposição e dos conceitos de “permanente”, “intermitente” e 
“eventual” 

Em um comentário o autor entende que é necessário definir com mais clareza o que é, ou o que será 
considerado “permanente”. Apenas, está informação fica muito vaga. Permanente referente a que? Horas 
por dia? Dias por semana? Qual tempo em referência a caráter permanente?  

Um segundo comentário também segue nessa linha, colocando que são fundamentais definições claras e 
objetivas de exposição eventual, intermitente e permanente, visto que estas palavras definem todo o 
escopo de medições quantitativas e qualitativas dos agentes nocivos a que o trabalhador está exposto. 
Sugere o seguinte para enquadramento das três palavras no âmbito ocupacional: se o trabalhador fica 
exposto ao agente nocivo durante menos de 15% do tempo de sua jornada de trabalho (descontando os 
horários de descanso e almoço) seria considerado “exposição eventual”; caso fique acima de 15% a 50%, 
seria intermitente; se ficar acima de 50% a 100% do tempo, seria permanente. Aqui os valores a serem 
considerados seriam os valores de teto dos agentes químicos, físicos e biológicos. 

Em um terceiro comentário o autor comenta que é muito importante definir melhor a exposição 
“permanente” dos trabalhadores e atualizar as classes de riscos dos agentes biológicos. 

Há um quarto comentário que coloca que a utilização de sistema baseado em doença e tipo de função 
não atende ao que determina o artigo 189 da CLT para definir se há ou não direito ao adicional de 
insalubridade, pois do modo como estão disponibilizados leva a entender que basta a existência de 
doentes com tais patologias para que o trabalhador esteja em risco. Pontua que o mais importante é 
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definir se há ou não exposição em razão da atividade realizada, pois é comum haver o entendimento de 
que basta a existência do agente no local para que seja considerado insalubre, quando o que se deve 
verificar é a caracterização da exposição. Posteriormente também faz considerações sobre o tempo de 
exposição ao agente e se aqui também se deve considerar se há ou não proteção ao trabalhador, tal como 
define a Portaria 3311, de 29/11/1989 4.4 – do tempo de exposição ao risco – a análise do tempo de 
exposição traduz a quantidade de exposições em tempo (horas, minutos, segundos) a determinado risco 
operacional SEM PROTEÇÃO, multiplicado pelo número de vezes que esta exposição ocorre ao longo da 
jornada de trabalho. 

4.6.3 Manipulação direta do agente, isolamentos e medidas de precaução 

Neste comentário o autor entende necessário explicitar o contexto de manipulação direta, pois o simples 
fato de haver um paciente em um leito com probabilidade de contaminação por via aérea também deve 
ser levado em consideração. Também entende que hoje o anexo 14 da NR 15 já é mal interpretado para 
o enquadramento dos adicionais e acredita que tentar caracterizar como perigosas algumas situações vai 
piorar essa interpretação, assim como dificultar a logística dos que devem receber. Mais adiante pontua 
que a caracterização da insalubridade não deve ser pautada pela concentração, intensidade, ou tempo de 
exposição, mas pela presença do agente; e que o que deve ser discutido e levantado é a diferenciação dos 
percentuais de insalubridade que fazem gerar a confusão. Mais à frente repete que querem 
descaracterizar a insalubridade quando a mesma existe e esqueceram de discutir a diferença de 
percentuais que o risco biológico gera, discutindo apenas as doenças infectocontagiosas; mas e os 
isolamentos por doenças infectocontagiosas e as precauções estipuladas pela Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH) e ANVISA? 

4.6.4 Prevenção do risco biológico em outros países 

Um comentário coloca que o estudo está bem fundamentado, mas deveria fazer um esboço de proposta 
de um novo Anexo 14 para insalubridade por agentes biológicos, como vem sendo feito com as propostas 
de mudanças de outras normas. Na sequência pergunta como é tratada a prevenção do risco biológico 
em outros países e se alguns deles paga adicional de insalubridade.  

4.6.5 Enquadramento de trabalhos com coleta de lixo, cemitérios e exumação de corpos 

Vários comentários abordaram a questão da coleta de lixo. No primeiro, o autor solicita uma melhor 
definição e esclarecimentos para cada item constante do Anexo 14 da NR 15, incluindo lixo urbano, 
cemitérios e exumação de corpos, solicitando que seja definido com clareza quais deles oferece risco para 
fins de percepção do adicional de insalubridade e em que grau. 

Um segundo comentário aborda a questão de como enquadrar as atividades de trabalhadores envolvidos 
com a coleta de lixo, incluindo motoristas, garis, coletores de material reciclável, etc, no Anexo 14 da NR 
15. Dentro do mesmo tema, um terceiro autor pontua que, em relação a coleta de lixo urbano, acredita 
que deveria ser melhor analisada a relação do risco biológico com a coleta, visto que o resíduo é 
acondicionado pelo munícipe e o contato direto com material infeccioso ou contagioso é pouco provável. 
Existe a cultura que o lixo é insalubre, porém, crê que o risco maior para a coleta urbana são os acidentes, 
estes causados por falta de separação e acondicionamento correto. 
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Houve ainda um quarto comentário sobre o tema do lixo, em que o autor faz diversos comentários acerca 
da atuação dos peritos trabalhistas em processos relacionados à concessão de insalubridade para 
trabalhadores nessas atividades. 

4.6.6 Enquadramento da limpeza de banheiros públicos e do trabalho de camareiras 

Também houve diversos comentários abordando a questão da limpeza de banheiros e assuntos 
correlatos. No primeiro o autor questiona diferentes aspectos da Súmula 448 do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), que trata da concessão de insalubridade quando da limpeza de sanitários. Houve um 
segundo comentário aparentemente abordando esta mesma súmula, e em que o autor salienta que a 
decisão de enquadramento, por insalubridade, nela baseada, não é de cunho técnico, e sim, jurídico. 
Depois passa a criticar esta decisão por falta de fundamentação jurídica.  

E, num terceiro comentário, o autor critica a interpretação que definiu como insalubres atividades que 
não o são, como o caso das camareiras em hotéis e resorts. Compara então essa atividade com aquela de 
recolhimento de lixo urbano, incluindo o trabalho dos garis, ou de quem realiza a limpeza de banheiros 
de rodoviárias e banheiros públicos, afirmando que o risco para camareiras é muito menor, também em 
função da higiene e limpeza dos ambientes de hotel. Refere-se então à necessidade de averiguar se o 
empregador oferece medida de proteção para eliminar ou reduzir a insalubridade. Daí conclui que se o 
hotel oferece equipamentos de limpeza que não oferecem risco à saúde do empregado e a atividade do 
empregado não está listada como insalubre, não há razão para o recebimento do adicional. 

Resposta unificada para os itens 4.6.1 a 4.6.6: o estudo técnico não pretendeu apresentar uma 
interpretação consolidada do Anexo 14 da NR 15, nem técnica e nem jurídica. E, reiterando o que ali 
consta, o risco biológico não pode ser caracterizado como insalubre conforme o disposto no art. 189 da 
CLT e o Anexo 14 não deve ser revisto, mas sim revogado. Isto é, o estudo técnico propõe eliminar por 
completo a insalubridade por exposição a agentes biológicos. Se ela for realmente eliminada e o Anexo 
14 da NR 15 for revogado, os questionamentos e comentários relativos à insalubridade e sobre a 
interpretação ou pequenas alterações ao Anexo perdem seu objeto. 

O item 4.6.2 abordou principalmente dúvidas sobre “tempo de exposição” e “contato permanente”, 
expressão essa presente no Anexo 14 da NR 15. Este “contato permanente” não pode ser confundido, de 
forma alguma, com “exposição permanente”, pois o primeiro refere-se ao contato com as fontes de 
exposição e a última à exposição aos agentes biológicos. Como detalhado no estudo técnico e também 
nos itens 4.2.4, 4.2.15, 4.2.17 e 4.3.2, normalmente não há exposição prolongada, por várias horas, a 
agentes biológicos nos ambientes de trabalho. Além disso, como é inviável identificar e acompanhar todos 
os momentos em que há exposição a algum agente, também é tarefa impossível medir ou estabelecer 
tempos de exposição. Assim, a inserção da palavra “permanente” no texto do Anexo 14 vigente foi mais 
uma impropriedade cometida no afã de harmonizar a redação original de 1965 com a redação atual do 
art. 189 da CLT, de 1977, ocasionando sérias distorções no entendimento do próprio Anexo e das ações e 
medidas a serem adotadas no caso do risco biológico. 

Nesse item 4.6.2 também há um comentário que aborda as classes de risco dos agentes biológicos. Em 
resposta, cabe ao Ministério da Saúde a atribuição de atualizar estas classes de risco, sendo que isso foge 
do âmbito de atuação da Fundacentro ou da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. A última 
atualização foi em 2017. 
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Sobre as colocações feitas no item 4.6.3, deve-se informar que a manipulação direta dos agentes ocorre 
somente em laboratórios de microbiologia, em que eles são isolados, cultivados, processados, etc, 
diretamente, ou em quaisquer outras atividades em que isso também aconteça. Não há manipulação 
direta de agentes biológicos no atendimento a pacientes como o mencionado. Em relação às 
interpretações errôneas, ressalte-se que se a insalubridade for abolida e a periculosidade não for adotada 
estas interpretações errôneas deixam de existir, pois não haverá mais nenhuma interpretação a este 
respeito. Ainda assim, entende-se que a dificuldade de interpretação de diferentes profissionais não é um 
argumento válido neste caso. Na verdade, aqui cabem ações educativas ou até mesmo a instituição de 
provas ou outras certificações que contribuam para a eliminação de maus profissionais do mercado, 
sendo que este fator não deve interferir na formulação de normas ou políticas públicas. 

Note-se que os isolamentos e demais medidas de precaução estabelecidas pela CCIH e pela ANVISA tem 
por objetivo controlar ou prevenir o risco e proteger o trabalhador da saúde e os pacientes. São medidas 
que comprovadamente reduzem o risco biológico e podem e devem ser usadas independentemente da 
concessão de qualquer adicional. O que se percebe no comentário é a habitual confusão entre 
“insalubridade” e “risco”, como se fosse a insalubridade e guiar e orientar a adoção das medidas de 
proteção e controle, algo completamente inadequado. Todo ambiente comprovadamente insalubre 
apresenta algum grau de risco para o trabalhador, o que poderá ser traduzido em prejuízos a sua saúde 
no médio ou longo prazos. Mas nem todo ambiente em que há algum tipo de risco é insalubre. Por 
exemplo, ambientes em que há o risco de choque elétrico não são insalubres, e todas as medidas de 
controle e proteção viáveis devem ser adotadas também nestes ambientes ou tarefas. O mesmo 
raciocínio deve ser aplicado aos ambientes com exposição potencial a agentes biológicos. 

O comentário detalhado no item 4.6.4 pergunta sobre a prevenção e o controle do risco biológico em 
outros países. Estes procedimentos seguem as mesmas linhas gerais do que é previsto no Brasil, por 
exemplo na NR 1, NR 9 e NR 32.  

Quanto à insalubridade e respectivo adicional, a autora do presente texto desconhece algum outro país, 
na atualidade, em que subsista a mesma configuração existente no Brasil. Nos Estados Unidos o “hazard 
pay” (“pagamento por risco” em tradução livre) corresponde a um adicional pago aos trabalhadores que 
laboram em condições perigosas ou de grande exigência física e que não é regulamentado pela legislação 
federal. Também há valores pagos por empresas que são denominados de “hazard pay”, “danger pay” e 
“hardship allowance” (respectivamente, “pagamento por risco”, “pagamento por exposição a perigos” e 
“subsídio por dificuldades” em tradução livre) para trabalhadores qualificados de países desenvolvidos 
que se mudam para países em desenvolvimento a título de compensação devido à perda da qualidade de 
vida ou a ameaças existentes nesses países, como risco de ataques terroristas na Turquia ou exposição a 
poluição aérea na China (Johanson 2016). Este tipo de pagamento é objeto de questionamentos éticos e 
críticas e normalmente as empresas evitam divulgar ou chamar a atenção para sua existência (Johanson 
2016). 

Em relação ao colocado no item 4.6.5, o estudo técnico conclui que o manuseio de lixo urbano durante a 
coleta não pode ser caracterizado como insalubre pelos critérios do art. 189 da CLT. Também é pouco 
provável haver a transmissão de agentes infecciosos somente ao se manusear os sacos de lixo, sendo que 
a probabilidade aumenta significativamente se houver acidentes, como citado no comentário. Mas o 
principal fator de risco para esses acidentes é a forma como o trabalho de coleta de lixo está estruturado 
e organizado e não o comportamento dos munícipes, sendo que esta organização do trabalho deveria ser 
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radicalmente modificada para evitar esses acidentes e para melhoria das condições de trabalho desses 
trabalhadores. 

Mas, relativamente às atividades de trabalho com lixo ou em cemitérios é possível analisar ainda a 
regulamentação do adicional de penosidade para algumas dessas atividades e funções, tópico que não foi 
abordado no estudo técnico. À guisa de contribuição para a discussão, transcreve-se trecho de julgado 
proveniente do Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região, que descreve como penosas as seguintes 
atividades: 

“Esforço físico intenso no levantamento, transporte, movimentação, carga e descarga de objetos, 
materiais, produtos e peças; posturas incômodas, viciosas e fatigantes; esforços repetitivos; alternância 
de horários de sono e vigília ou de alimentação; utilização de equipamentos de proteção individual que 
impeçam o pleno exercício de funções fisiológicas, como tato, audição, respiração, visão, atenção, que 
leve à sobrecarga física e mental; excessiva atenção ou concentração; contato com o público que acarrete 
desgaste psíquico; atendimento direto de pessoas em atividades de primeiros socorros, tratamento e 
reabilitação que acarretem desgaste psíquico; trabalho direto com pessoas em atividades de atenção, 
desenvolvimento e educação que acarretem desgaste psíquico e físico; confinamento ou isolamento; 
contato direto com substâncias, objetos ou situações repugnantes e cadáveres humanos e animais; 
trabalho direto na captura e sacrifício de animais (...)”. (TRT-2 - RO: 17389020125020 SP 
00017389020125020076 A28, Relator: FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO, Data de Julgamento: 
13/06/2013, 14ª TURMA, Data de Publicação: 21/06/2013). 

O Anexo 14 da NR 15 atual é muito mais compatível com o que poderia ser interpretado como penoso 
que com a regulamentação da insalubridade por exposição a agentes biológicos infecciosos, que o estudo 
técnico demonstra ser inaplicável para esses agentes. 

Neste item 4.6.5 também é solicitada a elaboração de definições melhores para cada conceito presente 
no Anexo 14, por exemplo, o que viria a ser um “paciente”. Neste caso, deve-se informar que não cabe à 
legislação defini-los. Esses conceitos devem ser aprendidos e discutidos durante a formação escolar e 
profissional dos trabalhadores e de todos os profissionais que atuam na área de segurança e saúde no 
trabalho. É impossível à legislação corrigir a má formação de ambos. 

Em resposta complementar ao item 4.6.6, inicialmente deve-se colocar que este não é o canal adequado 
para o debate de natureza jurídica, ficando limitado à discussão sobre os aspectos técnicos do Anexo 14 
da NR 15. Quanto a isso, realmente não há risco biológico significativo para camareiras de hotel, mas este 
também não é significativo para garis ou para trabalhadores da limpeza de banheiros de rodoviárias e 
banheiros públicos, sejam estes de pequena ou grande circulação e independentemente do nível de 
“higiene e limpeza” dos ambientes de hotel. A adoção de práticas de trabalho e equipamentos de limpeza 
adequados e eventualmente de EPIs praticamente elimina o risco biológico para todos esses 
trabalhadores, reduzindo-o a um risco residual associado principalmente a acidentes e que nunca é 
completamente eliminado. 

4.6.7 EPIs e neutralização do risco biológico 

Em certo comentário o autor coloca que EPIs deveriam ser considerados como agentes neutralizadores 
dos agentes biológicos, mas que isso não é visto na prática, pois a legislação previdenciária e a trabalhista 
já caracterizam de maneira direta a insalubridade aos trabalhadores de saúde pelo simples contato direto 
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com pacientes ou objetos não previamente esterilizados. Discorre então sobre a oneração excessiva do 
empregador devido a isso e sobre a incoerência dessa interpretação ao se verificar que a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) considera os EPIs eficazes para proteção do paciente, incluindo-os em 
suas medidas de precaução padrão; por que então a utilização de EPIs não pode ser considerada eficaz 
para neutralização dos agentes biológicos para os trabalhadores? Informa então que esta coerência deve 
existir, caso contrário as medidas de proteção padrão dos pacientes não terão nexo em nenhum contexto. 
Cabe lembrar que a insalubridade, geralmente de 20% em sua grande maioria em hospitais consome 
valores absurdos que poderiam ser revertidos em pesquisas, aquisição de equipamentos, capacitações e 
melhorias em estruturas. 

Resposta: os EPIs podem contribuir para a redução das exposições, mas: a) não podem ser adotados como 
medida isolada ou única, devendo ser precedidos, aliás, por medidas de gestão, de proteção coletiva e 
nas práticas e procedimentos de trabalho; se a única medida tomada pelo empregador é o fornecimento 
de EPI, então realmente não há proteção suficiente para o trabalhador; e b) não conseguem neutralizar o 
risco mesmo em conjunto com as demais medidas, pois não há risco zero enquanto persistirem, no 
mesmo ambiente de trabalho, os seguintes elementos: a fonte de exposição, a via de exposição e o 
trabalhador. No mínimo, sempre resta o risco de acidente. 

Por isso o EPI não pode ser considerado “agente neutralizador”. Ele reduz a exposição, mas isoladamente 
não a neutraliza. 

Também há concordância com a argumentação de que as medidas de proteção ao paciente consideradas 
eficazes pela ANVISA também podem ser eficazes para a proteção do trabalhador. É absolutamente 
desejável que seja mantida a coerência a que o comentário se refere. 

Sobre estes pontos, vide ainda os itens 4.2.5 e 4.4.3. 

4.6.8 Questionamento sobre a associação do Anexo 14 da NR 15 com emoções de medo e nojo e 
subsequentes atitudes irracionais de discriminação e preconceito 

Em um comentário argumenta-se que há de se avaliar se, como escrito no estudo técnico, de fato o texto 
atual do Anexo 14 da NR 15 possui o efeito deletério de estimular, de forma involuntária e subliminar, o 
medo e as atitudes irracionais associados aos conceitos de contágio e de miasma, situando os riscos em 
pessoas (pacientes e trabalhadores) e em locais de trabalho, o que poderia estar fomentando a 
discriminação e o preconceito em relação a trabalhadores e pacientes, no caso de serviços de saúde. O 
autor entende que o texto atual do Anexo 14 abrange as operações e atividades insalubres, estando de 
fato neste contexto específico. 

Resposta: o fato de o texto atual do Anexo 14 definir algumas operações e atividades como insalubres 
dentro de contexto legal específico não é incompatível com os efeitos deletérios relativos a reações 
emocionais e discriminatórias apontados. Não é porque algo foi escrito tendo em mente determinado fim 
que este algo não poderá levar a outros efeitos imprevistos quando lido, interpretado e posto em prática 
por pessoas diferentes com diferentes formações, culturas e histórias de vida. 
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4.7. Contribuições sobre outros tópicos 

4.7.1 Avaliação de agentes químicos prevista no Anexo 13 

Certo comentário pontua que a avaliação qualitativa de agentes químicos por atividades, prevista no 
Anexo 13, criou certo conflito com o art.189, pois não há indicação de limite de tolerância e tempo de 
exposição permitindo que o profissional conclua a insalubridade pela atividade. A análise mais técnica da 
exposição, fica então a critério do profissional, pois a norma não apresenta elementos mais objetivos e 
racionais. 

Resposta: de fato, a análise feita para agentes biológicos infecciosos aplica-se a agentes químicos que 
também não tem limites de exposição aceitável, particularmente alguns cancerígenos. Isso significa que 
também esses agentes não poderiam ser mais enquadrados como insalubres, embora continuem 
oferecendo risco. Esse é um assunto que deverá ser verificado com os especialistas em risco químico, 
extrapolando o escopo do estudo técnico. 

4.7.2 Definição de agentes da classe de risco 2 detalhada no estudo técnico 

Em uma manifestação o autor sugere transcrever literalmente a definição do Ministério da Saúde para 
agentes da classe de risco 2, uma vez que os mesmos causam doenças em seres humanos sadios, em 
substituição a trecho do estudo técnico em que consta esta definição. O trecho transcrito corresponde a: 
“...Inclui os agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de 
propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado, e para os quais existem 
medidas terapêuticas e profiláticas eficazes. Exemplo: Schistosoma mansoni”. 

Resposta: a alteração sugerida nada muda na definição dada no estudo técnico, pois apenas foi dada uma 
redação diferente ao texto extraído da publicação do Ministério da Saúde. Em nenhuma das duas 
definições está escrito que agentes da classe de risco 2 necessariamente causam doenças em seres 
humanos sadios, apenas que causam infecções. E essa informação consta de ambas as definições. Sobre 
este ponto, vide ainda item 4.2.10. 

4.7.3 Inclusão das Doenças X como doenças ocupacionais potenciais 

Relativamente a trecho do estudo técnico que trata da proposta de periculosidade para alguns agentes 
biológico, um comentário argumenta que a inclusão das Doenças X tem sido preconizada pela OMS como 
de risco ocupacional potencial em especial nos países tropicais. Acrescenta que Doença X corresponde à 
doença causada por uma bactéria ou vírus hipotético que pode surgir no futuro e causar uma infecção 
generalizada. A OMS incluiu-a na sua lista de agentes patógenos que ameaçam a saúde mundial e afirma 
que é uma epidemia que ainda não chegou, mas que poderá ser mortal (www.paho.org/pt/noticias/14-
2-2018-oms-divulga-lista-doencas-e-patogenos-prioritarios-para-pesquisa-e). 

Resposta: Um dos critérios utilizados para a elaboração da proposta de enquadramento de alguns agentes 
biológicos como perigosos foi a probabilidade de sua ocorrência em ambiente de trabalho. Conforme 
consta no estudo técnico: “(...) é necessário que a exposição ocupacional ao fator ou agente de risco tenha 
certa previsibilidade, isto é, que ela seja possível de ser antecipada, uma vez que o que se compensa por 
meio destes adicionais é este risco, que se traduz mais concretamente por uma combinação da 
probabilidade de ocorrer uma exposição ao fator de risco com a severidade das lesões ou dos danos 
causados à saúde ou à integridade do trabalhador”. 

https://www.paho.org/pt/noticias/14-2-2018-oms-divulga-lista-doencas-e-patogenos-prioritarios-para-pesquisa-e
https://www.paho.org/pt/noticias/14-2-2018-oms-divulga-lista-doencas-e-patogenos-prioritarios-para-pesquisa-e
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Assim, embora haja concordância com a afirmação de que o tipo de agente mencionado realmente 
acarrete risco ocupacional potencial, entende-se os termos do art. 193 da CLT não permitem que eles 
sejam considerados como perigosos devido a esse aspecto da imprevisibilidade. Mas esta é uma proposta 
em aberto, havendo margem para ampliação de seu escopo. 

Entretanto, independente disso, a avaliação do risco biológico a ser realizada de acordo com o disposto 
nas NR 1 e NR 9 deverão considerar esses microrganismos, caso aplicável. Assim, o risco potencial 
associado a essas Doenças X já é alcançado pela legislação atual. 

4.7.4 Inclusão de microrganismos geneticamente editados como agentes biológicos ocupacionais 
potenciais 

Um comentário coloca que, com a emergência das técnicas de CRISPR (do inglês Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats; tradução: Repetições Palindrômicas Curtas Agrupadas e 
Regularmente Interespaçadas), e o rápido desenvolvimento da Edição Genética, entende-se ser 
necessário incluir como potencial de risco os Microrganismos Geneticamente Editados, o que já ocorre 
em vários centros de pesquisas internacionais. A Lei Nº 11.1105/2005 não se aplica às técnicas de Edição 
Genética. Em comentário posterior, acrescenta que o enquadramento dos agentes biológicos 
geneticamente modificados, segundo a Lei Nº 11.1105/2005, pode sugerir grau de risco maior ou menor 
do mesmo agente biológico não geneticamente modificado dependendo da manipulação desenvolvida. 
Transcreve então as definições dos Organismos Geneticamente Modificados constantes da Resolução Nº 
18, de 23/03/2018, da CTNBio, colocando que a classificação publicada pelo Ministério da Saúde somente 
inclui os patógenos humanos e zoonóticos. Carecemos de uma classificação de risco biológico para 
patógenos de animais que precisa ser publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
pois alguns patógenos animais possuem potencial de “jumping” (ultrapassar a barreira de infecção entre 
espécies) e causar infecções em humanos. 

Resposta: de fato, a avaliação do risco biológico a ser realizada de acordo com o disposto nas NR 1 e NR 
9 deverão considerar esses microrganismos, caso aplicável. Ademais, as informações fornecidas no 
comentário de que agentes biológicos infecciosos podem ter seu grau de risco aumentado ou diminuído 
após processos de manipulação ou modificação genética deverão ser consideradas pelas organizações 
que realizem tais processos ou manipulem tais microrganismos durante a elaboração de seus PGRs, 
conforme prevê a NR 1. Assim, este tipo de risco já é alcançado pela legislação atual. 

 

5. Considerações finais 

Após a análise, os comentários previamente selecionados pela Presidência da Fundacentro foram 
categorizados em sete grupos, abordados nas seções 4.1 a 4.7, a saber: 

– questionamento sobre a atribuição da Fundacentro para elaborar o “Estudo Técnico – Anexo 14 da 
Norma Regulamentadora nº 15 – Agentes Biológicos”; 

– interpretações equivocadas do estudo técnico ou de outros textos; 

– contribuições acerca das propostas relativas à periculosidade e ao NTEP; 

– contribuições relacionadas ao risco biológico e à sua avaliação; 



 

63 
RUA CAPOTE VALENTE, Nº 710 – CEP: 05409-002 – SÃO PAULO-SP – BRASIL – CAIXA POSTAL: 11.484 / CEP: 05422-970 

TELEFONE: (011) 3066-6000 (PABX); FAX: (011) 3066-6234; SÍTIO: http://www.fundacentro.gov.br; CNPJ: 62.428.073/0001-36; IE: 111.009.706.116 

– contribuições relativas à manutenção da insalubridade por risco biológico e à reformulação do Anexo 
14 da NR 15; 

– questionamentos e pequenas sugestões relativos à insalubridade por risco biológico e ao texto atual do 
Anexo 14 da NR 15; e 

– contribuições sobre outros tópicos. 

Em muitos comentários e contribuições foram constatados erros e distorções na leitura e interpretação 
do estudo técnico, assim como de outras fontes de informação. Nesses casos, a argumentação e as 
conclusões apresentadas não contribuíram adequadamente para o debate, uma vez que foram 
elaboradas a partir de premissas equivocadas.  

Também se observou em inúmeras ocasiões que os conceitos de “insalubridade” e “risco” e de 
“caracterização para fins de insalubridade” e “avaliação de risco” foram tratados como sinônimos, algo 
totalmente equivocado. Essa confusão acarretou a conclusão errônea de que o estudo técnico afirmava 
não haver risco biológico e que, por isso, esse risco prescindiria de avaliação e da implantação de medidas 
de proteção e controle. Nada mais falso. Logo, como se vê, tal confusão de conceitos prejudicou não 
apenas o presente debate, mas provavelmente também é nociva à modernização da legislação e à 
adequação das políticas públicas associadas e à adequada elaboração e implementação de um programa 
de gerenciamento do risco biológico nas empresas e instituições. Nesses casos as respostas enfatizaram 
a diferença entre esses conceitos e que a avaliação do risco biológico e a implementação do subsequente 
programa de gerenciamento de riscos são obrigatórios e estão previstos na NR 1 e na NR 9 e, em algumas 
situações particulares, também na NR 32. 

Quando os comentários abordaram as duas propostas alternativas, de correção e ampliação do NTEP e 
de concessão de periculosidade para alguns agentes, as respostas foram no sentido de que isso está 
aberto ao debate. Em alguns casos foi feita a sugestão, não abordada no estudo técnico, de se caracterizar 
como penosas algumas das situações de trabalho que atualmente são consideradas insalubres. Neste 
caso, a penosidade precisaria ser regulamentada. 

Muitos comentários foram motivados por dúvidas quanto à interpretação do texto atual do Anexo 14 da 
NR 15. Isso é perfeitamente compreensível, posto que ele é desprovido de qualquer fundamentação 
técnica objetiva, como apontado no estudo técnico. Este problema grave do Anexo dá margem a toda 
sorte de interpretações e decisões arbitrárias, algumas das quais foram apontadas em alguns dos 
comentários, com consequente prejuízo a empregadores e trabalhadores.  

Na mesma linha, outros comentários propuseram alterações menores no Anexo 14 da NR 15 existente, 
numa tentativa de torná-lo mais racional ou objetivo.  

As dúvidas não foram respondidas individualmente porque não era o objetivo do estudo técnico ou da 
consulta pública. As propostas de pequenas mudanças ao texto não foram consideradas porque, como 
descrito no estudo técnico, não há como compatibilizar a natureza e as características do risco biológico 
com os critérios do art. 189 da CLT e que precisariam ser observados numa eventual revisão do Anexo. As 
respostas a essas colocações, assim, foram todas no sentido de esclarecer que a melhor solução é a 
revogação do Anexo e a eliminação da insalubridade por exposição a agentes biológicos infecciosos. 
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Observaram-se várias contribuições defendendo a manutenção da insalubridade por exposição a agentes 
biológicos infecciosos, a revisão e atualização profundas do Anexo 14 da NR 15 ou ambas. De maneira 
geral elas seguiram duas linhas de raciocínio: a) uma negativa, apenas por meio de tentativas de refutação 
da argumentação técnica e das conclusões do estudo técnico, sem propor nenhuma modificação ou 
atualização ao Anexo; e b) uma propositiva, em que, após as tentativas de refutação dos argumentos e 
conclusões do estudo, foram apresentadas sugestões para reformulação do Anexo. 

As tentativas de refutação não lograram êxito, quer porque baseadas em entendimentos e conceitos 
equivocados, quer devido à ausência de evidências concretas, obtidas na prática, a demonstrá-las como 
verdadeiras. As análises e respostas individuais podem ser consultadas ao longo deste documento. Pois 
nenhum dos participantes que contribuiu com a consulta pública incluiu dados e estatísticas da ocorrência 
de acidentes e doenças infecciosas, próprios ou compilados a partir de outras fontes, mesmo que de 
forma resumida, e que pudessem comprovar sua argumentação. 

As sugestões para a reformulação do Anexo, por sua vez, também não conseguiram conciliar as 
características e a natureza do risco biológico por agentes infecciosos e aquilo que é legalmente exigido 
para a caracterização da insalubridade. Por exemplo, em mais de um comentário afirmou-se que a mera 
presença do agente biológico no ambiente de trabalho seria um critério suficiente para comprovar a 
exposição dos trabalhadores e, assim, assegurar a insalubridade. Essa descrição, contudo, não está 
respaldada pelos fatos. Utilizando um exemplo atual, certamente o coronavírus responsável pela Covid-
19 está presente em todos os serviços de saúde em que os pacientes com essa doença estão sendo 
atendidos. Segundo o argumento apresentado, então a totalidade dos profissionais de saúde que 
atenderam esses pacientes desde o início da pandemia deveriam ter se infectado com esse vírus, o que 
com certeza não se verifica. É inegável que muitos desses profissionais realmente se infectaram, alguns 
adoeceram e outros até morreram em decorrência de Covid-19 adquirida no ambiente de trabalho, mas 
esses representam uma fração desses profissionais. De modo que a afirmação “presença do agente no 
ambiente equivale a comprovação da exposição” não se verifica na prática e não há conciliação possível 
entre este fato e o critério legal. 

Assim, o problema principal das duas linhas de argumentação é que em nenhum momento foram 
apresentados informações e dados técnicos ou científicos que permitissem rever a conclusão principal do 
estudo, que é a impossibilidade de enquadramento nos critérios do art. 189 da CLT. Pois, para isso, os 
autores dos comentários teriam que ter apresentado:  

a) como, na prática, as organizações poderiam diferenciar uma exposição ocupacional de uma não 
ocupacional de forma exata, individualizada e no instante de sua ocorrência;  

b) tabelas com limites e tempos de exposição para diferentes agentes biológicos, definindo assim os 
parâmetros para uma exposição segura dos trabalhadores a esses agentes; por exemplo, quantos vírus da 
gripe comum um trabalhador poderia inalar durante uma jornada de oito horas, dia após dia, sem ficar 
gripado em algum momento; e 

c) como resolver o problema ético e de saúde pública de os trabalhadores expostos no ambiente de 
trabalho passarem a disseminar esses agentes na sociedade como um todo, algo que tem sido observado 
amiúde durante a pandemia atual. 
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Uma outra forma de resolver este conflito seria propor mudanças na própria CLT, alterando os artigos 
189, 190 e 192, para que seja possível compatibilizar o risco biológico com a insalubridade. No entanto, 
isso significaria abandonar completamente os critérios de comprovação individualizada da exposição, 
limite de tolerância e tempo de exposição ali postos, retornando eventualmente ao que dispunha a CLT 
originalmente em 1943: 

“Art. 187. São consideradas industrias insalubres, enquanto não se verificar haverem delas sido 
inteiramente eliminadas as causas de insalubridade, as que capazes, por sua própria natureza, ou pelo 
método de trabalho, de produzir doenças, infeções ou intoxicações, constam dos quadros aprovados pelo 
ministro do Trabalho, Industria e Comércio.” 

Mas nenhum dos autores dos comentários chegou a fazer tal proposição, embora tenha havido sugestão 
de alteração do art. 189 e vários autores, no fundo, tenham argumentado no sentido de um regresso ao 
texto original. 

Uma segunda maneira de solucionar o conflito seria regulamentar a concessão da penosidade e transferir 
o rol de atividades e operações hoje detalhados no Anexo 14 para essa regulamentação hipotética, dado 
que esse rol é muito mais compatível com o que poderia ser interpretado como penoso do que como 
insalubre, considerado o sentido estrito conferido pelo art. 189 da CLT. Mas essa sugestão também não 
foi feita em nenhum dos comentários. 

Como conclusão final, entende-se que a consulta pública não ofereceu argumentos ou evidências 
adequados ou suficientes que modifiquem ou anulem a principal recomendação do estudo técnico pela 
revogação do Anexo 14 da NR 15 e a abolição da insalubridade por exposição a agentes biológicos 
infecciosos por incompatibilidade com o art. 189 da CLT. 
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Assim concluído e fundamentado, submete-se o presente documento à consideração da Diretoria de 
Conhecimento e Tecnologia e Presidência da Fundacentro e posteriores divulgação, publicação e depósito 
na biblioteca da Fundacentro. 
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