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Prezados (as) Senhores (as),
Para conhecimento, reproduzimos informações de diversas fontes, referentes à área de
Segurança, Saúde e Medicina no Trabalho.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
13/06/2017
PORTARIA Nº 790, DE 9 DE JUNHO DE 2017
(DOU de 13/06/2017 Seção I Pág. 40)
Altera a Norma Regulamentadora n.º 34 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção e Reparação Naval.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe conferem o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de
1943, resolve:
Art. 1º A Norma Regulamentadora n.º 34 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção e Reparação Naval), aprovada pela Portaria SIT nº 200, de 20 de
janeiro de 2011, publicada no D.O.U. de 21/1/2011, passa a vigorar sob o título:
"CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO
E DESMONTE NAVAL "
Art. 2º O item 34.1.1 da Norma Regulamentadora n.º 34 (Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval), aprovada pela Portaria SIT nº 200, de
20 de janeiro de 2011, publicada no D.O.U. de 21/1/2011, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
34.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece os requisitos mínimos e as medidas de
proteção à segurança, à saúde e ao meio ambiente de trabalho nas atividades da indústria de
construção, reparação e desmonte naval.
Art. 3º O item 34.7 da Norma Regulamentadora n.º 34 (Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval), aprovada pela Portaria SIT nº 200, de
20 de janeiro de 2011, publicada no D.O.U. de 21/1/2011, passa a vigorar com o seguinte
texto:
34.7 Trabalho com Exposição a Radiações Ionizantes 34.7.1 Devem ser adotadas medidas de
segurança para execução dos serviços envolvendo radiações ionizantes (radiografia e
gamagrafia), visando a proteger os trabalhadores e meio ambiente contra os efeitos nocivos
da radiação.
34.7.2 Deve ser designado pela empresa executante Supervisor de Proteção Radiológica - SPR,
responsável pela supervisão dos trabalhos com exposição a radiações ionizantes.
34.7.3 Os serviços devem ser executados conforme instruções da PT para atividades com
exposição a radiações ionizantes.
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34.7.4 O trabalho deve ser interrompido imediatamente se houver mudança nas condições
ambientais que o torne potencialmente perigoso.
34.7.5 Os seguintes documentos devem ser elaborados e mantidos atualizados no
estabelecimento:
a) Plano de Proteção Radiológica, aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN;
b) autorização para operação, expedida pela CNEN;
c) relação dos profissionais registrados pela CNEN para execução dos serviços;
d) certificados de calibração dos monitores de radiação, conforme regulamentação da CNEN;
e) certificados das fontes radioativas e as respectivas tabelas de decaimento.
34.7.6 No caso da execução dos serviços por empresas contratadas, cópias dos documentos
relacionados no item 34.7.5 devem permanecer na contratante.
34.7.7 O Plano de Proteção Radiológica deve estar articulado com os demais programas da
empresa, especialmente com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e o
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.
34.7.8 Antes do início dos serviços envolvendo radiações ionizantes, deve ser elaborado plano
específico de radioproteção, contendo:
a) as características da fonte radioativa;
b) as características do equipamento (tipo de foco, potência máxima etc.);
c) a memória de cálculo do balizamento;
d) o método de armazenamento da fonte radioativa;
e) a movimentação da fonte radioativa;
f) a relação dos acessórios e instrumentos a serem utilizados em situações de emergência;
g) a relação de funcionários trabalhadores envolvidos;
h) o plano de atuação para situações de emergência.
34.7.8.1 A empresa contratada deve apresentar plano específico de radioproteção a
contratante.
34.7.9 A executante deve prover a guarda dos registros de dose para cada Indivíduo
Ocupacionalmente Exposto - IOE.
34.7.9.1 No caso de haver IOE por parte da empresa contratante, os registros de dose desses
trabalhadores devem ser guardados na empresa contratante.
34.7.9.2 Os registros devem ser preservados até os IOE atingirem a idade de setenta e cinco
anos e, pelo menos, por trinta anos após o término de sua ocupação, mesmo que já tenham
falecido.
34.7.10 Devem ser aplicadas medidas preventivas de segurança nos serviços envolvendo
radiações ionizantes.
34.7.10.1 Antes da exposição da fonte de radiação, devem ser tomadas as seguintes
providências:
3

Responsável: Arnaldo Pedace - Tel.(11) 3897-9751
E-mail: apedace@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br

Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia
São Paulo/SP - CEP 04550-004

Edição Nº 004| São Paulo, 20 de Junho de 2017

a) dotar o local onde é executada a radiografia e/ou gamagrafia do objeto de acessos e
condições adequados;
b) isolar a área controlada, sinalizando-a com placas de advertência contendo o símbolo
internacional de radiação ionizante e providenciando iluminação de alerta e controle nos locais
de acesso.
34.7.10.2 Durante a exposição da fonte de radiação, devem ser adotadas as seguintes
medidas:
a) monitoração individual de dose de radiação ionizante de todo o pessoal envolvido, por
dispositivo de leitura direta e indireta, conforme o plano de proteção radiológica;
Canal SST – Sua fonte de informação em Segurança e Saúde no Trabalho
Fique por dentro: Acompanhe o Canal Segurança e Saúde no Trabalho (CanalSST) através das
redes
sociais e do seu site (www.canalsst.com.br). Siga o CanalSST no Facebook
(www.facebook.com/canal.sst) e no Twitter (@canalsst).
b) monitoração da área controlada quando do acionamento da fonte de radiação, por meio de
medidor portátil de radiação, por profissional registrado pela CNEN e equipamento calibrado.
Transporte
34.7.11 As operações de transporte de material radioativo devem ser acompanhadas de sua
documentação específica, atendendo aos requisitos das normas técnicas nacionais vigentes,
bem como às instruções e às recomendações da CNEN e dos recebedores e/ou fornecedores
de fontes seladas.
34.7.12 As medidas estabelecidas no plano de emergência do PPR da executante devem ser
informadas à empresa contratante.
34.7.12.1 A executante deve informar imediatamente à empresa contratante qualquer
situação de emergência.
Art. 4º Incluir no Glossário da Norma Regulamentadora n.º 34 (Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval), aprovada pela Portaria SIT nº 200, de
20 de janeiro de 2011, publicada no D.O.U. de 21/1/2011, a definição de:
Indivíduo Ocupacionalmente Exposto - IOE: indivíduo sujeito à exposição ocupacional à
radiação ionizante, de acordo com os critérios estabelecidos pela CNEN.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
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FONTE DE NOTÍCIAS
06/06/2017

COPEIRA DE HOSPITAL DEVE RECEBER ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO
A copeira da filial no Distrito Federal de uma rede hospitalar particular deverá receber
adicional de insalubridade, no percentual de 40% sobre o valor do salário mínimo, por
trabalhar exposta a agentes biológicos de insalubridade. A decisão é do juiz Jonathan Quintão
Jacob, da 17ª Vara do Trabalho de Brasília, que baseou sua decisão em laudo pericial que
comprovou a exposição da trabalhadora a riscos para sua saúde.
Na reclamação, a trabalhadora pediu a condenação do hospital ao pagamento do
adicional, ao argumento de que, no desempenho de suas atividades, trabalhava em ambiente
insalubre. Já o empregador rebateu a alegação, afirmando que as funções da copeira se
resumiam a proceder à entrega dos alimentos nos horários das refeições e, após isso, à
retirada dos recipientes nos quais estavam contidos os alimentos. A trabalhadora, no entender
da empresa, jamais ficou exposta a agentes insalubres que pudessem acarretar o pagamento
de adicional de insalubridade, muito menos em grau máximo.
Para decidir o caso, o magistrado determinou a realização de perícia técnica. O perito
constatou, conforme laudo juntado aos autos, que a trabalhadora estava, de fato, exposta e
em contato, permanente, com agente biológico de natureza ambiental, e que a empresa não
fornecia Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado à trabalhadora. “Posto isto,
pode-se concluir que no desempenho de suas ex-atividades diárias a Reclamante mantinha
contato e ficava exposta a agentes biológicos de insalubridade, de grau médio (20%) e máximo
(40%), devendo prevalecer o de maior grau como determina a legislação técnica e legal”,
concluiu o perito.
Ao deferir o pedido da trabalhadora, determinando o pagamento do adicional em grau
máximo, com os devidos reflexos nas verbas rescisórias, o juiz ressaltou que não há, nos autos,
elementos de prova que permitam seja afastada a conclusão do laudo pericial. O magistrado
lembrou que o adicional de insalubridade relaciona-se a medidas de segurança do trabalho e
tem amparo constitucional, mais especificamente no artigo 7º (incisos XXII e XXIII) da Carta da
República.
(Mauro Burlamaqui)
Processo nº 0001674-02.2016.5.10.0017
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, 06/06/2017.
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FONTE DE NOTÍCIAS
07/06/2017
MULTINACIONAL PAGARÁ R$ 20 MI POR DESCUMPRIR NORMAS DE SAÚDE
As irregularidades contribuíram para a ocorrência em série de doenças por esforços repetitivos
nos empregados
A multinacional americana Eaton foi condenada pela 5ª Vara do Trabalho de Campinas
a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 20 milhões, pelo
descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, o que contribuiu,
decisivamente, para a ocorrência em série de doenças profissionais por esforços repetitivos na
planta da empresa em Valinhos (SP), especializada na fabricação de transmissões mecânicas
para veículos. A ação é do Ministério Público do Trabalho (MPT).
A sentença, válida para as unidades da empresa ré em Valinhos e Mogi Mirim, também
determina que a Eaton cumpra dezenas de obrigações que têm como objetivo dar proteção
aos empregados, especialmente nas questões ergonômicas, evitando que eles sejam vítimas
de doenças e acidentes, com destaque para a síndrome de LER/Dort e outros problemas
osteomusculares. A empresa pode recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
Dentre as obrigações impostas pelo judiciário estão: constar informações sensíveis no PCMSO
(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), como análise detalhada dos
adoecimentos que ocorreram na planta, relação dos possíveis agravos à saúde dos
empregados (como posições forçadas e gestos repetitivos); avaliações clínicas detalhadas para
cada caso de afastamento; emissão de atestados de saúde ocupacional considerando o “risco
ergonômico”, ou quando um trabalhador for readaptado, registrando e treinando o
trabalhador para a nova função; realizar acompanhamento médico periódico dos empregados
readaptados e reabilitados pelo INSS; emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT),
mesmo em casos suspeitos; elaborar e implementar programa de ergonomia; fornecer
assentos para determinadas atividades e para descanso; dentre outras.
A decisão ainda obriga a multinacional a manter o cumprimento de uma série de
medidas, incluindo a atualização de dados sobre acidentes e doenças, a articulação de
programas de prevenção de riscos, de engenharia de segurança e de medicina ocupacional, e
uma série de obrigações relativas ao controle dos riscos ambientais, de forma a minimizar os
prejuízos ao trabalhador, além da proteção de máquinas e medidas para educação,
treinamento e conscientização dos empregados no que se refere à prevenção de acidentes e
doenças ocupacionais.
A empresa tem o prazo de 90 dias, a partir da sua notificação, para providenciar 14
obrigações consideradas emergenciais, sob pena de multa de R$ 4 mil por dia, por item
descumprido. O valor da indenização por danos morais coletivos (R$ 20 milhões) será revertido
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a entidades públicas e/ou de assistência à saúde, indicadas pelo MPT, a serem definidas na
execução da sentença.
Inquérito - A ação foi ajuizada em 2012 pelo procurador Silvio Beltramelli Neto após
extensa investigação na planta da Eaton em Valinhos. O processo teve início com o
recebimento de denúncia do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, que ingressou na ação
como litisconsorte ativo, noticiando o excessivo número de trabalhadores acometidos pela
síndrome LER/Dort, causada por esforços repetitivos e problemas posturais, e a recua da
empresa em emitir CAT.
A partir daí o MPT obteve provas robustas (documentais, presenciais, testemunhais,
periciais, judiciais, etc) que provam a conduta negligente da Eaton no que se refere ao
cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. As provas apresentaram os
seguintes pontos comuns: episódios de impedimento do acesso de funcionários aos seus
prontuários médicos, o não reconhecimento da relação das doenças com o trabalho
(conhecido como “nexo causal”), mesmo com a apresentação de dores e limitações de
movimento, ritmo intenso de produção, não atendimento dos pedidos da CIPA, trabalhadores
reabilitados executando as mesmas funções que os deixaram doentes, rigor na cobrança de
produtividade e a total falta de ergonomia nos postos de trabalho.
A fábrica foi alvo de inspeção de órgãos como o Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador (Cerest), Ministério do Trabalho (que aplicou 17 multas em apenas um processo
fiscal) e pela perícia técnica do MPT. Mesmo notificada, a empresa se recusou a tomar as
providências apontadas pelos profissionais da fiscalização. No seu relatório, o Cerest
encontrou desconformidades entre a estatística produzida pela metalúrgica e aquelas
registradas pelo Ministério do Trabalho, INSS e também em processos judiciais. No período de
10 anos, a empresa registrou 161 afastamentos por doenças e acidentes ocupacionais, com
destaque para lesões no ombro, dorsopatias, sinovite e tenossinovite, sem que fossem
incluídos os casos de subnotificação.
“A empresa, juntamente à não emissão de CAT e à debilidade do cumprimento dos
programas legais de saúde e segurança do trabalho, vale-se da fragilização da CIPA,
especialmente “esvaziando” os espaços de atuação da comissão, além de ignorar suas
reivindicações. Esse “tripé” sustenta a estratégia de esconder a falta de providências no meio
ambiente de trabalho, tornando-o extremamente agressivo à vida humana”, afirma Beltramelli
Neto, referindo-se à recusa da Eaton em incluir os cipeiros no comitê de ergonomia, evitando
que as ações de prevenção fossem aplicadas.
O inquérito concluiu que a Eaton descumpria, quase em sua totalidade, a Norma
Regulamentadora nº 17, que trata das questões ergonômicas no meio ambiente do trabalho,
dentre outras normas da legislação. “A empresa não implementa corretamente a gestão de
risco ergonômico, não define uma metodologia adequada para diagnóstico precoce e
condução clínica dos trabalhadores adoecidos por LER/Dort, omite informações quanto ao
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adoecimento e não permite o entrosamento dos membros da CIPA nas possíveis soluções dos
problemas”, finaliza o procurador.
A empresa, ao final do inquérito civil, recusou-se a celebrar acordo com o MPT,
evitando uma solução extrajudicial para a questão, o que culminou no ajuizamento da ação
civil pública.
Processo nº 0000268-13.2012.5.15.0092
FONTE: Ministério Público do Trabalho, 07/06/2017.
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