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Em favor da atualização da NR-15

o  
      

 

 
 
 
 

A moção enviada ao Governo em 2010 já destacou na ocasião que “a NR-15 está, em sua quase 
totalidade, estacionada” e, “como resultado, os trabalhadores em nosso País estão expostos 
de forma inadequada a muitos agentes ambientais, conforme se mostrará. O caminho da 

atualização já foi parcialmente iluminado pela NR-9, tornando os valores vigentes da ACGIH® 

automaticamente válidos, para os casos não previstos na NR-15. É de urgência revisar a 
própria NR-15, dando-lhe atualidade e capacidade para a proteção da saúde do trabalhador, 
sem a distorção que ora ocorre, pois nela nem todos estão igualmente protegidos.” VER REVISTA 
22. 

12º Congresso Brasileiro de HO

São Paulo, 13 a 15 de agosto de 2018

“As ações de Higiene Ocupacional e o seu impacto na saúde do trabalhador” 

Moção sobre a NR-15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES, DA PORTARIA Nº 3.214/78 do MTB

- Considerando a Moção emanada do 5º Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional (CBHO) realizado em
São Paulo, de 27 a 29 de setembro de 2010, sobre a atualização da NR-15 e a resposta esperada do Ministério
do Trabalho aos anseios das entidades que a assinaram;
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PAINEL 5 – GESTÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

ISO 45001 e o PPRA

Murilo Campanelli, Ana Lúcia Ribeiro, Tayra Guiscafre 
Zaccaro, Regina Borelli e Lúcia Nunes

- considerando a vivência da comunidade prevencionista sobre os 40 anos da Portaria nº 3.214/78, em
particular sobre a NR-15 e os impactos que sua desatualização vem ocasionando sobre a saúde dos
trabalhadores e a atuação dos profissionais de segurança e saúde no trabalho no Brasil;

- considerando as exigências de prevenção na terceirização e, em breve, com o eSocial, as novas
tecnologias aplicadas nos processos industriais, a LINACH e, em especial, os avanços da área de
Higiene Ocupacional e a interdisciplinaridade necessária no reconhecimento, na avaliação e no
controle dos riscos ambientais, vimos reiterar a importância de ampliar as discussões sobre o processo
de revisão e atualização da NR-15, nos termos apresentados na Moção do 5º CBHO, em 2010, aqui
anexada.




