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Avaliação
Número 26236-000.089/2020 Data da

Avaliação
12/12/2018 Situação Ativa

Origem da demanda CHEFIA IMEDIATA

Motivo PEDIDO DA CHEFIA IMEDIATA

Endereço dos Locais Avaliado

Setor: LAVANDERIA.
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367 Complemento UAJV-HMSDS

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local Situada na parte posterior esquerda dos fundos do Hospital Maternidade São Domingos Sávio –
HMSDS.
TIPO DE TRABALHO: 
Separação das roupas sujas e contaminadas, pré limpeza com identificação de materiais médico
cirúrgicos e outros, colocação na máquina de lavar. Transferir para a máquina de enxaguar e
depois para a de secar. Separação e arrumação da roupa limpa. o ambiente é desconfortável
devido ao ruído provocado pelo funcionamento da máquinas e pelo calor e umidade produzido
nas unidades de secar e passar. Durante estas atividades existe o contato direto e permanente
com material contaminado por diversos agentes biológicos.
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco: Técnico e auxiliar de enfermagem, desde que atuem de forma
permanente ou habitual no local, de acordo com o que determina a Orientação Normativa Nº 4
de 14 de fevereiro de 2017 do MPDG.



Setor: SALAS DE EXPURGO 1 e 2 (geral e cirúrgico).
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367 Complemento UAJV-HMSDS

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local Localizadas no 1o andar, fundos do prédio do Hospital Maternidade São Domingos Sávio –
HMSDS, lado direito do corredor. 
TIPO DE TRABALHO: 
Recebimento de material destinado a expurgo hospitalar, o local destina-se ao despejo de
sangue, secreções, líquidos e roupas utilizadas na assistência ao paciente. Guarda temporária de
peças cirúrgicas e resíduos provenientes de cirurgias. Durante estas atividades existe o contato
direto e permanente com material contaminado por diversos agentes biológicos.
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco: enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, desde
que atuem de forma permanente ou habitual no local, de acordo com o que determina a
Orientação Normativa nº 4 de 14 de fevereiro de 2017 do MPOG.

Setor: BLOCO CIRÚRGICO – SALAS DE PRÉ PARTO E DE PARTO.
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367. Complemento UAJV-HMSDS.

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local Localizada no 1º andar, parte mediana do prédio do Hospital Maternidade São Domingos Sávio
– HMSDS, lado esquerdo do corredor.
TIPO DE TRABALHO: 
Assistência à parturiente, realização por equipe multiprofissional de diversos procedimentos tais
como, punção venosa, mobilização da paciente no leito, aferição de pressão, preparo e retirada
de campos cirúrgicos após realização de partos e cesarianas. Durante estas atividades existe o
contato direto e permanente com material e pacientes portadores de diversas patologias,
inclusive contagiosas.
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de
enfermagem, desde que atuem de forma permanente ou habitual no local, de acordo com o que
determina a Orientação Normativa Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 do MPOG.

Setor: BLOCO CIRÚRGICO – SALA DE CIRURGIA.
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367. Complemento UAJV-HMSDS.

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local Localizado no 1º andar, parte mediana do prédio do Hospital Maternidade São Domingos Sávio
– HMSDS, lado esquerdo do corredor.
TIPO DE TRABALHO: 
Atividades relacionadas a procedimentos cirúrgicos em diversas especialidades. Manipulação
de pacientes com diversas patologias, contato direto e permanente com sangue e demais
secreções 
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco: médico, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, desde que
atuem de forma permanente ou habitual no local, de acordo com o que determina a Orientação
Normativa Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 do MPOG.



Local: BLOCO CIRÚRGICO – CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO / MATERIAL.
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367. Complemento UAJV-HMSDS.

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local Localizado no 1º andar, parte mediana do prédio do Hospital Maternidade São Domingos Sávio
– HMSDS, lado esquerdo do corredor.
TIPO DE TRABALHO: 
Recebimento de instrumental médico cirúrgico usados em diversos procedimentos invasivos
decorrente de cirurgias realizadas no “bloco cirúrgico”.  Separação do instrumental, limpeza,
higienização, esterilização e guarda em caixas cirúrgicas vedadas para novos procedimentos.
Durante estas atividades existe o contato direto e permanente com material contaminado por
diversos agentes biológicos.
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco: enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, desde que atuem de
forma permanente ou habitual no local, de acordo com o que determina a Orientação Normativa
4, de 14 de fevereiro de 2017 do MPOG.

Setor: ENFERMARIAS A, B, e C - QUARTOS A e B.
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367. Complemento UAJV-HMSDS.

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local Localizados no 1º andar, parte mediana do prédio do Hospital Maternidade São Domingos
Sávio – HMSDS, lado esquerdo do corredor.
TIPO DE TRABALHO: 
Destinado a internações de pacientes a serem submetidos a tratamentos clínicos e cirúrgicos.
Existe o contato direto dos profissionais encarregados do atendimento médico com pacientes
portadores de diversas patologias, inclusive contagiosas, durante todo o período de internação.
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco: médico, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, desde que
atuem de forma permanente ou habitual no local, de acordo com o que determina a Orientação
Normativa Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 do MPOG.

Setor:  AMBULATÓRIO / CONSULTÓRIOS 1 e 2 - Atendimento médico.
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367. Complemento UAJV-HMSDS.

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local Localizado no 1º andar, parte frontal e mediana do prédio do Hospital Maternidade São
Domingos Sávio – HMSDS.
TIPO DE TRABALHO: 
Atendimentos ambulatorial, exame físico de pacientes portadores de diversas patologias,
inclusive contagiosas.
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco: médico, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, desde que
atuem de forma permanente ou habitual no local, de acordo com o que determina a Orientação
Normativa Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 do MPOG.



Setor: AMBULATÓRIO / CONSULTÓRIOS 3 – Atendimento de enfermagem.
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367. Complemento UAJV-HMSDS.

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local Localizado no 1º andar, parte frontal e mediana do prédio do Hospital Maternidade São
Domingos Sávio – HMSDS.
TIPO DE TRABALHO: 
Realização de acompanhamento a pacientes, procedimentos de curativos, punção venosa para
aplicação de medicamentos, vacinação e coleta de material para exames complementares. 
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco: enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, desde que atuem de
forma permanente ou habitual no local, de acordo com o que determina a Orientação Normativa
Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 do MPOG.

Setor: LABORATÓRIO.
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367. Complemento UAJV-HMSDS.

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local Localizado no 1º andar, na parte frontal do prédio do Hospital Maternidade São Domingos
Sávio – HMSDS.
TIPO DE TRABALHO: 
Realização de coleta de sangue, fezes e urina para leitura e análise das amostras. Contato direto
do profissional que executa as análises com sangue e outras excreções humanas.
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco:  farmacêutico bioquímico, desde que atue de forma permanente ou
habitual no local, de acordo com o que determina a Orientação Normativa Nº 4, de 14 de
fevereiro de 2017 do MPOG.

Setor: EMERGÊNCIA, SALA de CURATIVOS e de PROCEDIMENTOS.
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367. Complemento UAJV-HMSDS.

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local Localizado no 1º andar, na parte frontal do prédio do Hospital Maternidade São Domingos
Sávio – HMSDS.
TIPO DE TRABALHO: 
Pronto atendimento de pacientes com quadros agudos de diversas patologias e acidentados
diversos. Realização de pequenos procedimentos cirúrgicos e curativos, existindo o contato
direto dos profissionais no atendimento aos pacientes.
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de
enfermagem, desde que atuem de forma permanente ou habitual no local, de acordo com o que
determina a Orientação Normativa Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 do MPOG.



Setor: PEDIATRIA / ENFERMARIA D.
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367 Complemento UAJV-HMSDS

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local Localizado no 1º andar, parte mediana do prédio do Hospital Maternidade São Domingos Sávio
– HMSDS, lado direito.
TIPO DE TRABALHO: 
Internação de pacientes portadores de diversas patologias clínicas e cirúrgicas, existindo contato
direto e permanente dos profissionais destinados ao atendimento médico.
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de
enfermagem, desde que atuem de forma permanente ou habitual no local, de acordo com o que
determina a Orientação Normativa Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 do MPOG.

Setor: UNIDADE DE INTERNAÇÃO NEONATAL INTERMEDIÁRIA.
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367. Complemento UAJV-HMSDS

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local LOCAL: 
Localizado no 1º andar, na parte mediana do prédio do Hospital Maternidade São Domingos
Sávio – HMSDS, lado direito.
TIPO DE TRABALHO: 
Atendimento e necessidade de contato direto com recém natos por profissionais especializados
em neonatologia. Procedimentos diversos de intubação, punção venosa entre outros.
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de
enfermagem, desde que atuem de forma permanente ou habitual no local, de acordo com o que
determina a Orientação Normativa Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 do MPOG.

Setor: MATERNIDADE.
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367 Complemento UAJV-HMSDS

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local Localizado no 1º andar, na parte mediana do prédio do Hospital Maternidade São Domingos
Sávio – HMSDS, lado direito.
TIPO DE TRABALHO: 
 Internação e atendimento a gestantes com intercorrências e em trabalho de parto.
Acompanhamento de puérperas, existindo durante todo o atendimento especializado a
necessidade de contato direto com pacientes, muitas com patologias diversas.
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de
enfermagem, desde que atuem de forma permanente ou habitual no local, de acordo com o que
determina a Orientação Normativa Nº4 de14 de fevereiro de 2017 do MPOG.



 

Setor: POSTO DE VACINAÇÃO – CRIANÇAS E ADULTOS.
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367 Complemento UAJV-HMSDS

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local Localizado no 1º andar, na parte lateral direita do lado de fora do prédio do Hospital
Maternidade São Domingos Sávio – HMSDS, lado direito.
TIPO DE TRABALHO: 
 Atividades direcionadas para a vacinação de adultos e crianças, inclusive em recém-nascidos
através do “teste do pezinho”. Estas atividades exigem a  manipulação de diversos fármacos
(vacinas) e aplicação principalmente em via intramuscular, com possibilidade de contato direto
com sangue e necessidade de atendimento médico emergencial em casos de mal estar imediato
pós vacinação.
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de
enfermagem, desde que atuem de forma permanente ou habitual no local, de acordo com o que
determina a Orientação Normativa Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 do MPOG.

Setor:  LABORATÓRIO DE VETERINÁRIA.
Logradouro Avenida Sete de Setembro.

Número 305-367. Complemento UAJV-HMSDS

CEP 68270-000 UF PA

Cidade Oriximiná

Descrição local Localizado na parte dos fundos da Unidade Avançada José Veríssimo – UAJV, lado direito.
TIPO DE TRABALHO: 
Pequeno laboratório onde são guardadas vacinas, materiais para exame – sangue de animais
bovinos e caprinos-, equipamentos para aplicação de vacinas e coleta de amostras de animais.
As principais vacinas destinam-se para combater a aftosa, brucelose, carbúnculo hemático e
sintomático, que são administradas fora desta unidade, ou seja, em campo. No local são
realizados procedimentos cirúrgicos de animais de pequeno porte. Os procedimentos de grande
porte são realizados pelo mesmo pessoal diretamente no campo (sítios e fazendas da região).
ENQUADRAMENTO: 
Avaliação qualitativa. 
Agente nocivo: vírus e bactérias patogênicas. 
Risco: biológico. 
Insalubridade grau médio. 
Cargos expostos ao risco: veterinário e técnico em agropecuária, desde que atuem de forma
permanente ou habitual no local, de acordo com o que determina a Orientação Normativa Nº 4,
de 14 de fevereiro de 2017 do MPOG.

Laudo
Base Legal 02 - DECRETO-LEI nº 877 de 20/07/1993

03 - DECRETO nº 97458 de 11/01/1989

02 - DECRETO-LEI nº 1873 de 27/05/1981

03 - DECRETO nº 81384 de 22/02/1978

01 - LEI nº 1234 de 14/11/1950

01 - LEI nº 8112 de 11/12/1990

01 - LEI nº 8270 de 17/12/1991

47 - ORIENTACAO NORMATIVA nº 4 de 14/02/2017

04 - PORTARIA nº 3214 de 08/06/1978

48 - NORMA REGULAMENTAR nº 15 de 08/06/1978

48 - NORMA REGULAMENTAR nº 16 de 08/06/1978

Tipo de laudo Ambiente, Atividade

Descrição técnica Descritas acima.

Quais Atividades Descritas acima.

Cargos
Grupo Cargo Cargo

PLANO DE
CARREIRA DOS
CARGOS TAE-IFE

ENFERMEIRO-AREA



 

 

PLANO DE
CARREIRA DOS
CARGOS TAE-IFE

TECNICO EM ENFERMAGEM

PLANO DE
CARREIRA DOS
CARGOS TAE-IFE

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

PLANO DE
CARREIRA DOS
CARGOS TAE-IFE

FARMACEUTICO BIOQUIMICO

PLANO DE
CARREIRA DOS
CARGOS TAE-IFE

TECNICO EM AGROPECUARIA

Avaliação Ambiental
Risco Motivos de risco Método(s) Instrumento de medição Tempo de

exposiçãoDescrição Tolerâncias Descrição Valores Especific.

BIOLOGICO BACTERIA,
VIRUS

Qualitativo Habitual

Observações: Inciso II do Art. 9º da ON SEGRT nº 4 de 14 de fevereiro 2017.

Outras
Informações

BIOLOGICO BACTERIA,
VIRUS

Qualitativo Permanente

Observações: Inciso III do Art. 9º da ON SEGRT nº 4 de 14 de fevereiro 2017.

Outras
Informações

Medidas Corretivas
Medidas Corretivas MEDIDAS CORRETIVAS GERAIS: Prática ininterrupta das boas práticas de

biossegurança; adoção de medidas gerais de proteção com base nas recomendações
da ANVISA, MINISTÉRIO DO TRABALHO e CNEN quando aplicável.
MEDIDAS CORRETIVAS ESPECIFICAS: Auditoria periódica para avaliar o
cumprimento das boas práticas de biossegurança e laboratoriais.
MEDIDAS CORRETIVAS ADMINISTRATIVAS: - Manter programação de
manutenção periódica, preditiva e corretiva atualizada e em constante
acompanhamento e aperfeiçoamento; - Manter controle rigoroso sobre
armazenamento de máquinas, equipamentos, produtos, matérias-primas, insumos etc.
em lugares adequados; - Manter atualizada e disponível no setor as determinações da
Legislação Brasileira de Biossegurança, ANVISA ? Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, MTE ? Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde entre
outros; - Somente usar e adquirir produtos químicos acompanhados da FISPQ ? Ficha
de Segurança de Produtos Químicos ? e, após atender as recomendações nela
estabelecidas, manter em lugar de fácil visualização o número de telefones de
emergência, a FISPQ, as recomendações básicas de segurança e emergência, a
sinalização de obrigatoriedade de uso de EPI/EPC, as recomendações básicas
comportamentais, de boas práticas, de organização e limpeza, e higienização; Manter
atualizada e visível o Mapa de Risco; - Adquirir preferencialmente equipamentos que
cujos níveis de pressão sonora não ultrapassem os limites de tolerância estabelecidas
em lei e especificações do INMETRO; - Promover educação e treinamento periódico
de saúde e segurança; - Obedecer ao cronograma de exames médicos; - Estimular,
manter ?Comissão Interna de Prevenção de Acidentes?.
MEDIDAS CORRETIVAS DE ENGENHARIA: - Substituir os produtos químicos
tóxicos ou nocivos; - Enclausurar / Isolar as fontes geradoras de risco das demais
atividades, exemplo: usar cabines acústicas, capela exaustara, ventilação diluidora; -
Promover a adequação do arranjo físico; - Manter máquinas e equipamentos com
proteção de segurança; - Usar somente ferramentas adequadas; - Manter sinalização
de segurança visível; - Manter os sistemas elétricos em ordem; - Manter os sistemas
de combate a incêndio e emergências prontas para uso.
USO DE EPI: - Adequado ao risco, mas somente quando as medidas de ordem geral
se mostrar ineficientes e como complemento a este; - Para atender situações de
emergência.
NOTA: As medidas descritas neste documento não exclui o emprego de outras
formas de prevenção de acidentes.

Resultado
Existe exposição a fatores de risco? Sim

Observação DOCUMENTO DE REFERENCIA  Fwd: Pagamento de adicional ocupacional -
Hospital Maternidade São Domingos Sávio - Oriximiná ? Pará. Ofício no 4/2020/DG-
UAJV/PROEX-UFF



 

 

 

 

 

Data da avaliação: 07 de Maio de 2020
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ANDRE MAGRANI ADRIAZOLA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

 

 

___________________________________

DANIEL ANTONIO CARRERA VEGA

MEDICINA DO TRABALHO

 

 

A exposição é indenizável? Sim

Adicionais relacionados aos riscos
incluídos

INSALUBRIDADE - MEDIO


