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      Insalubridade e Periculosidade  
SALUBRE: Significa saudável, higiênico, sadio. 

INSALUBRE:  Significa doentio, portanto o termo insalubridade se refere a 

um ambiente nocivo, que faz mal ou que pode fazer mal  à saúde dos      

trabalhadores. 

PERICULOSO: Significa perigoso logo, o termo periculosidade aplicado ao    

trabalho refere se ao ambiente de trabalho perigoso. 
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A legislação trabalhista protege, por meio de normas, todo trabalhador que 

executa suas funções em atividades insalubres ou perigosas, de forma a    

amenizar o impacto destas atividades na Saúde do Trabalhador. 

 • A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos artigos 189 e 193, definem atividades 

ou operações insalubres como aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de 
trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tole-
rância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição 
aos seus efeitos. São exemplo de atividades insalubres: atividades sobre o calor; ativida-

des sobre o frio; ruído; contaminação  dentre outras atividades insalubres que podem 

ser verificadas na Norma Regulamentadora 15.  Nesse caso o que motiva o pagamento da 
insalubridade é o risco pela exposição e permanência do trabalhador em locais insalu-
bres ou em contato permanente com substâncias, que podem vir a causar adoecimento.  
 

• Consideram-se atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação        

aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua  natureza ou  métodos de     

trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis, explosivos, radioativos ou 

energia elétrica em condições de risco acentuado, como é o caso, por exemplo, de frentis-

ta de posto de combustível, operador em distribuidora de gás, ou situação de roubos ou 

outras espécies de violência física nas atividades profissionais de seguran-

ça pessoal ou patrimonial entre outras atividades perigosas que podem 

ser verificadas na Norma Regulamentadora 16. Nesse caso o que motiva 

o pagamento da periculosidade é o risco de ocorrer uma fatalidade.  



     Quem determina o grau de insalubridade ou periculosidade ? 
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 É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas,          
requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor 
específico, com o de objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalu-

bres ou perigosas. Nas perícias requeridas às Superintendências Regionais do  Trabalho, 
uma vez comprovada a insalubridade, o perito do Ministério do Trabalho indicará o adicio-
nal devido, podendo ser, conforme art. 192 da CLT, de 10%, 20% ou de 40% e deverá ser 
calculado sobre o  salário mínimo da região.  

CARAVANA DA SAÚDE 
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, realizará em 2015 a     
Caravana da Saúde nos municípios das 11 microrregiões de Mato Grosso do Sul. O objeti-
vo do mutirão é reduzir o déficit de  atendimento e desafogar os hospitais do Estado. Serão 
realizados atendimentos odontológicos, oftalmológicos, ginecológicos, ortopédicos, entre 

outros. A Saúde do Trabalhador realizará   
palestra sobre intoxicação por benzeno,   
fortalecimento do controle social e atuação 
dos agentes comunitários de saúde na      
saúde do trabalhador.  

Se constatado, por meio de perícia, que a atividade exercida seja, concomitantemen-
te, insalubre e perigosa, será concedido aos empregados que estão sujeitos à  estas  condi-
ções, optar pelo adicional que lhe for mais favorável, não podendo receber, acumulativa-

mente, ambos os adicionais. Neste caso, vale lembrar que, enquanto o adicional de insalu-
bridade é calculado sobre o salário mínimo, o de periculosidade é calculado sobre o salário 
do trabalhador. 
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