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INSALUBRIDADE, TENHO DIREITO?

DEFINIÇÃO DE INSALUBRIDADE

Como o próprio nome diz, insalubre é algo que pode causar doenças ao 

trabalhador por conta de sua atividade laboral. A insalubridade não é direito 

adquirido. Cessada a exposição, cessa o direito à percepção do adicional.

A insalubridade é definida em função do tempo de exposição ao agente 

nocivo, levando em conta, ainda, o tipo de atividade desenvolvida pelo 

empregado no curso de sua jornada de trabalho, observados os limites de 

tolerância, as taxas de metabolismo e respectivos tempos de exposição. 

Assim, são consideradas insalubres as atividades ou operações que por 

sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o empregado a 

agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão 

da natureza, da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus 

efeitos.

DIFERENÇA DE RISCO AMBIENTAL DOS 

RISCOS DE ACIDENTES E ERGONÔMICOS

Os riscos ergonômicos e riscos de acidentes, apesar 

de ameaças à integridade   física do trabalhador, não 

são classificados pela NR 15 para gerarem adicionais 

de insalubridade, diferente dos riscos físicos, químicos 

e biológicos que são conhecidos como RISCOS 

AMBIENTAIS. Não obstante, esses riscos ambientais 

precisam estar na relação e na forma da NR 15. 

Exemplo de riscos de acidente ou 

ergonômico, mas que não estão na NR 15: 

mordidas de animais, acidente de carro, afogamento, 

tiro de revólver, quedas, queimaduras, carregamento 

de peso, armazenamento de materiais químicos, 

exceto combustíveis em grandes quantidades, entre 

outros. 

Exemplo de riscos ambientais, mas que não 

estão na NR 15: microrganismos das poeiras de 

livros, microrganismos de vegetais, de animais 

saudáveis, de ar condicionado, agrotóxicos dos 

princípios ativos não relacionados na NR 15, limpeza 

de banheiros, poeiras vegetais, exceto bagaço da cana 

em grande escala, microrganismos de pragas, contato 

eventual com microrganismos de terrenos e dejetos, 

entre outros. 

Os casos acima ficarão como abordagem para o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, 

previsto na NR 09 pelo MTE, pois, apesar de não 

gerarem adicional de insalubridade, devem ser avaliados 

para a prevenção contra os riscos ocupacionais.

Para gerar adicional, a insalubridade tem que estar 

em conformidade com a legislação vigente. 

Como a legislação estabelece quais os agentes 

considerados nocivos à saúde, não é o que 

consideramos insalubre que fará o empregado ter direito 

ao respectivo adicional. É preciso que a atividade 

apontada pelo laudo pericial como insalubre esteja 

prevista na relação oficial elaborada pelo Ministério do 

Trabalho. A discriminação dos agentes considerados 

nocivos à saúde, bem como os limites de tolerância 

mencionados estão previstos nos anexos da Norma 

Regulamentadora NR-15, aprovada pela Portaria 

3.214/78, com alterações posteriores.
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Uma vez caracterizada a atividade como 

insalubre, conforme sua natureza e condições, as 

fontes dos agentes têm que estar arroladas na NR 

15 para fundamentar o adicional de insalubridade, 

conforme dito anteriormente, pois, mesmo 

considerando a atividade insalubre, não é possível 

atribuir o adicional  se a mesma não estiver 

relacionada na legislação em vigor, em relação à via 

e a fonte do agente.

Para os servidores públicos Federais, além de 

observada a NR-15, também deverá ser observada 

a Orientação Normativa nº06 de 18/03/2013 do 

MPOG, que estabelece as orientações sobre a 

concessão dos adicionais de insalubridade, 

periculosidade, radiação ionizante e gratificação por 

trabalhos com raios-X ou substâncias radioativas.

BASE LEGAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE

 Observação importante:
Todos pensamos no adicional de insalubridade 

como um benefício a mais que chega na hora certa, 

no início do mês e que engorda um pouquinho o 

nosso vencimento. Mas nos esquecemos que estar 

exposto aos riscos ambientais que geram a 

insalubridade significa também que estamos 

vendendo a nossa saúde por pouco.

O ideal é melhorar as condições de trabalho, para 

termos o controle dos riscos. O importante é estar 

em um ambiente saudável para que possamos 

chegar à aposentadoria e ainda curtir a vida com 

qualidade.

O dia 1º de dezembro foi o Dia Mundial de Luta Contra a 

Aids. A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é 

uma síndrome clínica que aparece vários anos após a 

infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

Como esse vírus ataca as células de defesa do nosso corpo, 

o organismo fica mais vulnerável a diversas doenças, de um 

simples resfriado a infecções mais graves como tuberculose 

ou câncer. 

Segundo o Ministério da Saúde, a campanha deste ano 

dá enfoque aos jovens gays de 15 a 24 anos das classes C, D 

e E. A ação busca discutir as questões relacionadas à 

vulnerabilidade ao HIV/aids, na população prioritária, sob 

o ponto de vista do estigma e do preconceito. Públicos 

secundários: profissionais de saúde, gestores, profissionais 

da área de educação e comunidade escolar.

Além disso, as mães soropositivas têm 99% de chance de 

terem filhos sem o HIV se seguirem o tratamento 

recomendado durante o pré-natal, parto e pós-parto. Saber 

precocemente da doença é fundamental para aumentar 

ainda mais a sobrevida da pessoa. Por isso, se você passou 

por uma situação de risco, como ter feito sexo desprotegido 

ou compartilhado seringas, faça o exame! 

E lembre-se de sempre usar o preservativo.

Dia Mundial de Luta Contra a Aids


