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Parecer da ABHO sobre a proposta de alteração da NR-15 divulgada pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego para consulta pública. 

A ABHO vem, de vários anos a esta parte, alertando a opinião pública e os setores 

especializados, principalmente aqueles vinculados à prevenção das doenças 

ocupacionais, sobre a necessidade de proceder a uma atualização da NR-15, que permita 

renovar e adequar essa norma às necessidades do estágio técnico-científico atual e, 

consequentemente,  permitir sua apropriada aplicação, a fim de que sirva aos objetivos 

para os quais foi estabelecida. 

Recentemente, o MTE divulgou para consulta pública, o texto básico parcial de revisão 

da Norma Regulamentadora. A ABHO, após análise do texto,  vem oferecer esta  

contribuição inicial para seu desenvolvimento.  

Considerações e respectivos Pareceres  

1. O texto divulgado é apenas a parte geral da referida norma em estudo, faltando 

aí os anexos que a completam. Dessa forma, fica dificultada ou até 

impossibilitada sua análise quanto à consistência e completude  diante do todo; a 

ABHO considera fundamental que a norma seja ajustada no seu todo e apenas 

emitida quando plenamente consistente e sistematizada. 

2. Fica perceptível uma carência de   coerência deste projeto com a lei maior, 

evidenciando a necessidade de uma revisão por especialistas da área jurídico-

trabalhista; esse aporte deve ser oferecido desde os primeiros momentos, para 

que não seja emitida com conflitos com os dispositivos existentes na CLT . 

3. Na sua redação não se observa a participação de especialistas representando 

entidades das áreas tradicionais de medicina, higiene e segurança do trabalho, 

entidades essas que detêm, no Brasil, décadas de experiência no estudo e na 

aplicação dos princípios aí tratados. Sempre que instada, a ABHO não se furtará  
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a oferecer todo o apoio para uma evolução normativa de êxito, como o faz agora 

e deseja continuar fazendo. 

4. Ainda que impossibilitada sua extinção por sua presença expressa pela lei maior, 

não se vislumbra nesse projeto, o início de um esforço para mudar o maléfico 

conceito de “adicional de insalubridade”, ansiado por décadas e com 

unanimidade por toda a comunidade prevencionista; ao contrário, essa proposta 

pode incentivar e facilitar os procedimentos para sua  atribuição se não houver 

uma ação ordenada de dispositivos que ofereçam ênfase nos aspectos de 

controle no ambiente, desfazendo-se o peso da insalubridade em si. Em outras 

palavras, buscar meios criativos de causar a “morte natural” da insalubridade.   

5. Os conceitos fundamentais de Higiene Ocupacional são abalados e banalizados, 

dando-se primazia a uma aplicação meramente qualitativa de “análises 

preliminares de riscos”. Entende-se que é um primeiro passo, mas em nenhuma 

hipótese dever-se-ia a tal se restringir. É fundamental que haja  uma sequência 

lógica de estudo dos passos clássicos fundamentais de antecipação, 

reconhecimento, avaliação por meio de uma adequada estratégia de 

amostragem, de uma conclusão dentro de critérios de tolerabilidade bem 

definidos e de um procedimento estruturado de controle dos riscos. 

6. No texto são negados os avanços técnicos evidenciados e demonstrados 

cotidianamente pelos programas de conservação da audição e de proteção 

respiratória, facilitando uma simples “apreciação do especialista” para 

caracterizar uma situação de “risco para o trabalhador”. Mesmo o maior 

especialista, exercendo seu julgamento profissional, não se deve furtar a 

fundamentar suas conclusões dentro do âmbito técnico e a valorizar as 

ferramentas existentes. 

7. Estabelece-se uma sensação inegável de um processo de simplificação que afasta 

a especialização e o aprofundamento já conseguidos em todo o mundo na saúde 



 

 

  

R. Cardoso de Almeida, 167 – cj 121  – São Paulo – SP – 05013-000 

Fone/Fax: 0xx11 30815909 e 30811709     e-mail: abho@abho.com.br     Site: www.abho.com.br 

CNPJ 00.433.491/0001-64   Inscrição Estadual: ISENTO 

Entidade sem fins lucrativos  - Art.159 do CNT, Lei 4506/64 art.30 e art. 174 do Decreto 3000 do RIR/99 

ocupacional, com consequências potenciais desastrosas para a proteção da 

saúde e da integridade do trabalhador.  

 

Assim sendo, a ABHO rejeita tais aspectos desse projeto, como se encontram, 

considerando-os um retrocesso  para o arcabouço legal de proteção do trabalhador e 

alerta os participantes do grupo tripartite para que seja feita uma análise mais profunda 

e uma revisão dos conceitos que esse texto parcial já abalou, para  que  seja possível 

contribuir  com uma verdadeira melhora e atualização dessa norma. A ABHO sente que 

necessitou aqui usar palavras fortes para que se estabeleça a percepção de quão 

importantes são os temas aqui considerados, e reafirma sua determinação em 

colaborar, em todas as etapas e instâncias, para o aperfeiçoamento que agora é 

ensejado pelo M T E, colocando-se à disposição por meio de sua Diretoria e de todos os 

seus membros especialistas, reconhecidos nacional e internacionalmente. 

 

São Paulo, 25 de outubro 2012. 

 

Diretoria  

 
 
 
José Manuel O. Gana Soto  
Presidente  

 

 

  

 

 

 


