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Resumo. Com o objetivo de atualizar os critérios utilizados para concessão da 

Gratificação por Trabalhos com Raios X ou Substâncias Radioativas em uma 

Universidade Federal, sua Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas constituiu uma 

equipe de trabalho formada pela Divisão de Segurança do Trabalho e pelo 

Serviço de Proteção Radiológica da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). Com base que na avaliação periódica das condições de 

segurança e proteção radiológica nos ambientes de trabalho e no estudo da 

legislação que rege o assunto a equipe de trabalho estabeleceu um conjunto de 

critérios que contemplassem as especificidades das atividades desenvolvidas 

com geradores de radiação ionizante nos ambientes desta Universidade. Este 

trabalho foi aplicado na análise de 81 processos de solicitação de gratificação e 

em 56 instalações. 

 

 

1 Introdução 
  

Nas Universidades Federais, existe uma grande diversidade de técnicas baseadas na 

utilização de fontes radiativas ou geradoras de Raios X e o avanço tecnológico nesse 

campo, com a inserção contínua de novos componentes e equipamentos, bem como a 

manutenção das técnicas tradicionais, têm reflexo direto em suas atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, abrangendo um universo laboral onde existem Físicos, 

Químicos, Biólogos, Engenheiros, Médicos, Odontólogos e Técnicos em Radiologia. 

A utilização dessas fontes energéticas requer o estabelecimento e cumprimento de 

protocolos e procedimentos de segurança voltados, principalmente, para a proteção 

dos indivíduos ocupacionalmente expostos e, para isso, limites de exposição ou de 

tolerância são definidos nas legislações que tratam da matéria, tanto em nível 

nacional como internacional, visto que os efeitos biológicos resultantes da exposição 

às radiações ionizantes, sem as medidas de segurança adequadas, são bem conhecidos 

e divulgados na literatura científica. 

No Brasil, um dos primeiros passos no sentido dessa normatização foi o 

estabelecimento do monopólio estatal da energia nuclear, através do Conselho 
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Nacional de Pesquisas (Lei n° 1.310, de 15 de janeiro de 1951 [1]). Posteriormente, 

foi criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN (Decreto n° 40.110, de 

10 de outubro de 1956 [2]), decidindo-se que, a partir daí, a CNEN possuiria o 

monopólio de regulamentação sobre o uso, comercialização e produção de todo o 

material radioativo no Brasil, mas não abrangendo as atividades voltadas para o uso 

de Raios X diagnósticos. O estabelecimento de diretrizes básicas de proteção 

radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico foi feito em 1998, através da 

Portaria n° 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde [3]. 

Desde 2005, encontra-se em vigência a norma CNEN- NN-3.0 [4], resultante da 

revisão da norma anterior (CNEN-NE-3.01), que se baseia nas recomendações da 

Agência Internacional de Energia Atômica através de sua publicação Safety Series 

115 [5]. 

Nas relações de trabalho em geral, onde há evidência de exposição de trabalhadores 

às radiações ionizantes, a legislação prevê uma compensação pecuniária, a título de 

Gratificação por risco ou periculosidade. No âmbito do Serviço Público Federal, 

essa remuneração denomina-se Gratificação de Raios X ou Substâncias Radioativas e 

Adicional de Irradiação Ionizante. 

A recente publicação da Orientação Normativa da Secretaria de Recursos Humanos 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Orientação Normativa 

SRH/MPOG N
o
 2, de 19 de fevereiro de 2010 [6]), que estabelece orientações sobre a 

concessão de diversos adicionais, incluindo a Gratificação de Raios X ou Substâncias 

Radioativas ou Adicional de Irradiação Ionizante, motivou a Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas (PROGESP) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) a 

solicitar que a Divisão de Segurança do Trabalho (DST) e o Serviço de Proteção 

Radiológica (SPR)  formassem uma equipe de trabalho para revisar e atualizar os 

critérios de concessão da Gratificação de Raios X ou Substâncias Radioativas, além 

de avaliar as condições de segurança e proteção radiológica nos ambientes e dos 

servidores que utilizam radiações ionizantes na Universidade. 

A equipe foi constituída por dois Engenheiros de Segurança do Trabalho da DST, 

uma Especialista em Física das Radiações e um Supervisor de Proteção Radiológica 

do SPR e dois bolsistas de Iniciação Científica. O trabalho iniciou por uma revisão 

bibliográfica da legislação nacional sobre gratificações de Servidores Públicos 

Federais que trabalham com radiação ionizante e, a partir daí, considerando ainda 

requisitos de segurança e proteção radiológica dos ambientes laborais destes 

servidores, foram definidos os critérios a serem adotados na Universidade para a 

concessão da Gratificação. Para a aplicação destes critérios, foi necessário o 

estabelecimento de algumas estratégias de trabalho, tais como classificação dos 

servidores segundo os tipos de atividades desenvolvidas e elaboração de 

instrumentos, como questionários e roteiros de trabalho, capazes de levar em conta as 

especificidades das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Estes critérios foram 

aplicados nas análises de 81 processos de solicitação da Gratificação e em 56 

instalações da Universidade. 

A seguir, na seção 2, dedicada à descrição da Metodologia adotada na execução do 

trabalho, é feito um resumo do estudo da evolução da legislação brasileira referente à 

concessão da Gratificação (seção 2.1). Uma classificação dos servidores e a definição 

das estratégias adotadas para a aplicação dos critérios na concessão da Gratificação 

são apresentadas na seção 2.2. Os critérios que foram definidos estão na seção 2.3 e a 



  

sistemática adotada na aplicação dos critérios é dada na seção 2.4. Os Resultados e 

Discussões são apresentados na seção 3. A seção 4 é dedicada às Conclusões.  

 

2 Metodologia 
 

A evolução da legislação brasileira referente à concessão de compensação pecuniária 

advinda da exposição do trabalhador a um determinado risco abrange mais de seis 

décadas, mas ainda deixa pontos de interpretação ambígua, dificultando sobremodo a 

sua aplicação. Esse trabalho iniciou por um estudo minucioso desta legislação que, 

por questões de organização do presente texto, é apresentado no Apêndice, mas seu 

resumo é dado logo a seguir (seção 2.1).  

Uma vez concluído o estudo da legislação, passou-se às discussões para a elaboração 

de critérios aplicáveis às especificidades das instalações e das atividades 

desenvolvidas pelos servidores da Universidade e, devido à diversidade de maneiras 

de utilização de radiações ionizantes por estes trabalhadores, sentiu-se a necessidade 

de definir estratégias para a coleta de informações necessárias à aplicação dos 

critérios que seriam adotados nas análises das solicitações de Gratificação, tais como 

a classificação dos trabalhadores segundo suas atividades e a construção de 

instrumentos que auxiliassem na obtenção, organização e análise das informações 

(formulários padronizados e roteiros para a condução das vistorias) descritas na seção 

2.2. Os critérios e a metodologia adotada para aplicá-los estão nas seções 2.3 e 2.4, 

respectivamente.  

 

2.1 Resumo do Estudo da Evolução da Legislação Brasileira Referente à 

Concessão da Gratificação por Trabalhos com Raios X ou Substâncias Radioativas 

 

A Lei n° 1.234, de 14 de novembro de 1950 [7], ainda vigente, confere os direitos e 

vantagens a servidores públicos que operam com Raios X e substâncias radioativas, 

no grau de quarenta por cento do vencimento (na época da promulgação da lei). Pelo 

Decreto n° 81.384, de 22 de fevereiro de 1978 [8], foram estabelecidos critérios para 

a concessão de gratificação por atividades com Raios X ou substâncias radioativas. 

Nestes critérios utiliza-se o conceito do tempo mínimo de 12 horas semanais em 

operação direta, obrigatória e habitual com Raios X ou substâncias radioativas como 

parte integrante das atribuições do cargo e função exercidos, além de restringir-se a 

abrangência do benefício somente a determinadas categorias funcionais do Serviço 

Público. 

O direito dos servidores públicos, que trabalhem com habitualidade em contato 

permanente com substâncias radioativas, a receberem um adicional sobre seu 

vencimento do cargo efetivo, é ratificado na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 

[9], que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil da União, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Federais. 

Posteriormente, a Lei n° 8.270, de 17 de dezembro de 1991 [10], definiu o adicional 

de irradiação ionizante (não aplicável aos servidores da Universidade em questão) e 

alterou o índice da gratificação por trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas 

do percentual anterior, de quarenta por cento [7], para dez por cento sobre o 

vencimento efetivo do cargo. 



  

O Decreto n° 877, de 20 de julho de 1993 [11], ampliou a abrangência do benefício às 

demais categorias não enquadráveis no Decreto n° 81.384 [8] e introduziu o critério 

tempo de permanência na área de trabalho e limite de dose anual para o servidor 

estabelecendo, dessa forma, que não basta apenas estar ocupacionalmente exposto 

para a obtenção de vantagens pecuniárias, como também cumprir os requisitos tempo 

de exposição e dose de radiação. 

Por determinação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, todo servidor que exercer 

suas funções com fontes ou geradores de radiação ionizante devem ser capacitados e 

habilitados para estas atividades, atendendo ao disposto no Decreto n° 81.384 [8]. 

Desta forma, o Adicional de Irradiação Ionizante não se aplica aos servidores da 

UFRGS. 

 

2.2 Classificação dos Servidores e Definição de Estratégias para a Aplicação dos 

Critérios na Concessão da Gratificação  

 

Com base, de um lado, nas características das instalações que operam com geradores 

de Raios X ou fontes radioativas existentes na Universidade e, de outro, na legislação 

de segurança e proteção radiológica vigente, julgou-se conveniente classificar os 

trabalhadores que solicitaram a gratificação em dois grandes grupos: 

Grupo RX – servidores que trabalham com geradores de radiação do tipo Raios 

X, que podem ser subdivididos naqueles que utilizam Raios X 

diagnósticos médicos e odontológicos (subgrupo RXd) e 

equipamentos de Raios X utilizados para pesquisa (subgrupo 

RXp), excluindo-se os de radiodiagnóstico;  

Grupo FR – servidores que trabalham com fontes radioativas, que podem ser 

subdivididos naqueles que operam com fontes seladas (subgrupo 

FRs) e fontes não seladas (subgrupo FRn). 

Os aspectos de segurança e proteção radiológica dos ambientes e trabalhadores do 

subgrupo RXd são normatizados pela Portaria 453 do Ministério da Saúde [3] e todos 

os demais ambientes e trabalhadores são regidos pela Norma da CNEN-NN-3.01 [4]. 

A partir da classificação dos trabalhadores e da legislação de segurança e proteção 

radiológica e com o objetivo de colher as informações sobre os servidores e seus 

procedimentos, foram produzidos dois formulários, a serem preenchidos pelos 

servidores dos dois grupos (RX ou FR), que possuem uma mesma parte geral e uma 

parte específica. 

Na parte geral dos formulários, solicitou-se:  

- a descrição do local onde é exercida a atividade;  

- a descrição detalhada das características das fontes radioativas ou geradores 

de radiação ionizante nos quais desenvolve suas atividades;  

- a discriminação detalhada dos serviços que realiza;  

- a data em que iniciou suas atividades no local descrito e  

- o número de horas semanais dedicadas à atividade.  

Para os casos das solicitações do grupo RX, solicitou-se especificamente: 

- a classificação dos tipos de atividades desenvolvidas em Ensino, Pesquisa 

e/ou Extensão; 

- a descrição dos aspectos técnicos do equipamento operado; 



  

- a comprovação da habilitação para o exercício da função conforme 

especificado no art. 4 do Decreto 81.384 [8];  

- a declaração da chefia imediata autorizando as atividades do servidor. 

Para os casos das solicitações do grupo FR, solicitou-se especificamente: 

- a classificação dos tipos de atividades desenvolvidas em Ensino, Pesquisa 

e/ou Extensão;  

- a descrição dos radioisótopos utilizados e suas atividades anuais típicas; 

- a autorização de pessoa física para manuseio de fontes radioativas, 

atualizada, segundo norma  CNEN-NN-6.01; 

- a autorização do laboratório para trabalhar com material radioativo, 

atualizada, segundo norma CNEN-NE-6.02; 

- a declaração da chefia imediata autorizando as atividades do servidor.  

A fim de padronizar os aspectos de segurança e proteção radiológica a serem 

observados nas vistorias dos ambientes de trabalho, foram desenvolvidos dois 

roteiros de procedimentos a serem utilizados nas inspeções realizadas para os dois 

grupos de servidores (RX ou FR). 

As vistorias do grupo RX avaliaram: 

- a classificação e sinalização da área que contém o equipamento;  

- as condições de segurança radiológica;  

- as condições de proteção radiológica. 

Complementando a vistoria e seguindo a Portaría 453 [3], foram realizadas inspeções 

visuais em vários requisitos de segurança e proteção radiológica, bem como medições 

para averiguar o cumprimento dos aspectos, exigidos na Portaria, para os 

equipamentos do grupo RXd. Os requisitos de isenção de proteção radiológica para 

os equipamentos do grupo RXp contemplados na Posição Regulatória 01 da norma 

CNEN-NN-3.01 [4] foram averiguados através de medições. 

Os aspectos avaliados nas vistorias dos ambientes de trabalho do grupo FR foram: 

- a classificação e sinalização da área de manuseio do radioisótopo;  

- o armazenamento das fontes radioativas;  

- o armazenamento dos rejeitos radioativos; 

- a monitoração de área e individual e o transporte de material radioativo e/ou 

rejeito. 

Sempre que necessário, foram realizados levantamentos radiométricos para avaliar a 

capacidade de atenuação das blindagens e os níveis de dose ambiental. 

Os formulários preenchidos pelos servidores e os relatórios das vistorias realizadas 

nos ambientes de trabalho foram utilizados na instrução dos processos de solicitação 

da Gratificação dos servidores. 

 

2.3 Critérios de Concessão da Gratificação aos Servidores de uma Universidade 

Federal 
 

A seguir, são listados os critérios adotados para a aplicação da legislação à concessão 

da Gratificação aos servidores da Universidade. A numeração não tem nenhuma 

conotação de prioridade. Algumas exigências legais não foram consideradas 

impeditivas, de imediato, para a presente concessão de Gratificação. Entretanto, 

como comentado nos Resultados e Discussões (seção 3), em alguns casos, o 

prosseguimento do andamento do processo foi condicionado ao cumprimento 



  

imediato de algum requisito, enquanto que, em outros casos, as questões pendentes 

terão prazo até a próxima solicitação para serem sanadas. 

Os critérios definidos e adotados para a concessão da Gratificação nesta 

Universidade foram: 

Critério 1 –  o servidor opera com Raios X ou substâncias radioativas como parte 

integrante das atribuições do cargo e função exercidos. 

Objetivamente, o motivo das gratificações e adicionais relaciona-se com a 

compensação advinda da exposição do servidor a um determinado risco. O manuseio 

de fontes radioativas, seladas ou não, bem como o uso de equipamentos geradores de 

Raios X, podem representar um risco potencial ao servidor. Portanto, entende-se que 

os servidores que empregam uma ou outra fonte de radiação ionizante, ou ambas, 

fazem jus ao adicional pecuniário. 

Critério 2 –  o servidor não se encontra afastado temporariamente de suas funções 

por motivo de doença ou gravidez. 

Apenas os servidores em exercício efetivo das funções que justificam a concessão da 

Gratificação podem recebê-la, a menos que estejam afastados por motivo de doença 

ou gravidez. 

Critério 3 – servidores do grupo RXp utilizam equipamentos que não atendem aos 

critérios de isenção da Posição Regulatória 01 da norma CNEN-NN-

3.01 [4].  

Esta Posição Regulatória estabelece que equipamentos geradores de Raios X, cuja 

energia não exceda 5,0 keV ou que, em condições de operação normal, não causem 

uma taxa de equivalente de dose ambiente ou equivalente de dose direcional, 

conforme apropriado, maior que 1 Sv/h a uma distância de 0,1 m de qualquer 

superfície acessível do aparelho, estão isentas de requisitos de proteção Radiológica 

[4]. Levantamentos radiométricos foram realizados para avaliar as condições de 

segurança e proteção radiológica dos locais de trabalho.  

Critério 4 – o servidor possui uma jornada mínima de 12 horas semanais de trabalho 

em condições de risco radiológico. 

Não foram encontradas referências técnicas na legislação vigente que amparem o 

critério de exigência do tempo mínimo de 12 horas semanais em operação direta, 

obrigatória e habitual com Raios X ou substâncias radioativas como parte integrante 

das atribuições do cargo e função exercidos. Estes e outros aspectos já foram 

apontados e discutidos em literatura especializada em proteção radiológica [12]. O 

grupo que realizou esse trabalho defende a posição de que o risco radiológico não é 

advindo somente do tempo de exposição, mas também das características da fonte 

emissora da radiação. Mas, em cumprimento à legislação, foi exigida a jornada 

mínima de trabalho de 12 horas semanais, aceitando-se, como comprovação, as 

declarações dos responsáveis legais pelos ambientes de trabalho. 

Critério 5 – o servidor que realiza suas atividades dentro da Universidade deve fazer 

parte da equipe de trabalho de uma instalação que está cadastrada no 

SPR. 

O SPR mantém um cadastro das instalações da Universidade que utilizam geradores 

de Raios X ou fontes radioativas, que é atualizado pelos responsáveis das instalações, 

onde consta a descrição dos equipamentos ou fontes, equipe de trabalho, jornada de 

trabalho, monitoração individual, plano de radioproteção e plano tratamento de 



  

rejeitos. Assim sendo, fica declarado, pelo responsável da instalação, que o servidor 

efetivamente trabalha na instalação e sob as condições preenchidas no cadastro. 

Critério 6 – o servidor que realiza suas atividades em instalações fora da 

Universidade deverá solicitar que o Serviço de Segurança do Trabalho 

e/ou o Serviço de Proteção Radiológica do local de trabalho atestem o 

atendimento dos critérios estabelecidos. 

Critério 7 – Retorno do processo para a DST, com toda documentação exigida. 

Com o retorno do processo, os documentos são analisados e, se for o caso, 

complementações e esclarecimentos são solicitados. A seguir, agendam-se a vistoria e 

o exame médico periódico do servidor. 

 

2.4 Aplicação dos Critérios Adotados para a Concessão da Gratificação  
 

Foram abertos novos processos para todos os servidores que já recebiam a 

Gratificação e para os novos solicitantes, contendo os formulários a serem 

preenchidos e a lista dos documentos que deveriam ser apresentados, considerando-se 

os novos critérios. Estes processos foram enviados aos servidores e foi estabelecido 

um prazo para que retornassem à DST para análise. 

À medida que os processos foram retornando, a equipe DST/SPR iniciou as vistorias 

das 56 instalações que utilizam radiação ionizante e que estão cadastradas no SPR, 

onde trabalham 260 servidores, dos quais 81 possuem processos de solicitação de 

Gratificação de Raios X ou Substancias Radioativas. 

Alguns dos processos enviados simplesmente não retornaram, provavelmente por 

seus titulares reconhecerem não atender aos requisitos. Houve casos em que  os 

próprios titulares solicitaram que fossem cancelados os benefícios, por não se 

adequarem aos critérios.  

Os roteiros empregados nas vistorias contemplaram os requisitos de segurança e 

proteção radiológica estabelecidos na Portaria 453 [3], para servidores classificados 

no grupo RXd, ou na norma CNEN-NN-3.01 [4], para servidores classificados nos 

grupos RXp ou FR. Estas vistorias geraram relatórios que foram anexados aos 

respectivos processos que retornaram para a análise da equipe DST/SPR.  

Quando necessário, foram realizadas medições utilizado os seguintes equipamentos: 

conjunto Keithley, modelo 10100A, para levantamento radiométrico em 

radiodiagnóstico e para alguns testes de controle de qualidade nos equipamentos; 

câmara de ionização marca Inovision modelos 451 e 451P para medições de taxa de 

kerma no ar e detector marca Graetz modelo COMO170 com probe 18550DE para 

medidas de contaminação de superfície e taxa de kerma no ar. 

Aos solicitantes que tiveram seus processos deferidos pela equipe DST/SPR, por 

cumprirem todos os critérios definidos na seção 2.3, foi requerida a anexação de 

exame de sangue e avaliação médica. A seguir, os processos foram encaminhados à 

PROGESP para providências. Todos os indeferimentos de processos pela equipe 

DST/SPR foram justificados tecnicamente pelo não cumprimento de pelo menos um 

dos critérios estabelecidos na seção 2.3.  

 

3 Resultados e Discussões 
 



  

As não conformidades identificadas e as recomendações necessárias à segurança e 

proteção no ambiente de trabalho do servidor foram discriminadas em relatórios de 

vistoria individuais anexados aos processos dos servidores. Seguindo o trâmite 

administrativo de rotina, o processo era enviado ao conhecimento do Pró-Reitor de 

Gestão de Pessoas que, por competência, encaminhava o processo ao Diretor da 

Unidade da qual a instalação vistoriada fazia parte, a fim de que fossem adotadas as 

medidas de controle recomendadas nos relatórios de vistoria. Não houve casos de não 

conformidades graves que levassem à necessidade do encaminhamento de suspensão 

das atividades de uma instalação. 

Os dados coletados foram catalogados e utilizados para confecção de um relatório 

técnico geral que passou a ser analisado pela equipe de trabalho. Das 81 solicitações 

recebidas para análise, 59% foram deferidas para efeitos de concessão de 

Gratificação de Raios X ou Substâncias Radioativas. A figura 1 mostra como estas 

concessões estão distribuídas em função dos tipos de emissores de radiações 

ionizantes utilizadas nas atividades desenvolvidas pelos servidores, ou seja, em 

função dos grupos definidos na seção 2.2. (Observe-se que a soma dos números de 

gratificações referidas na figura 1 vale 83, enquanto que, como mencionado acima, 

81 servidores solicitaram a Gratificação. Isto ocorre porque dois servidores 

enquadram-se nos grupos RX e FR. Portanto, apenas 48 dos 81 servidores fizeram jus 

à Gratificação, ou seja, 59% dos solicitantes.)   

 

 
  

Figura 1: Distribuição das análises das solicitações da Gratificação em função dos grupos de 

servidores definidos na seção 2.2: servidores que trabalham com Raios X diagnósticos (RXD), 

Raios X de pesquisa (RXP), fontes radioativas seladas (FRS) ou fontes radioativas não seladas 

(FRN). Servidores que trabalham no Hospital Universitário (fora das dependências da 

Universidade) foram classificados como Outros.  

 

Os fatores que mais contribuíram para o não deferimento das gratificações foram: 

- desistência espontânea do servidor, por não se enquadrar nos critérios;  



  

- operação de equipamentos que, mesmo contendo no seu interior um tubo de raios-x, 

são isentos de proteção radiológica segundo os critérios da Posição Regulatória 01 da 

norma da CNEN-NN-3.01 [4]. 

- pesquisadores que, no momento, não estavam exercendo suas atividades com fontes 

radioativas. 

- solicitantes que não operam direta, obrigatória e habitualmente com Raios X ou 

substâncias radioativas por período mínimo de 12 horas semanais. 

Quanto ao critério da apresentação da autorização de pessoa física para manuseio de 

radioisótopo, fornecida pela CNEN, foi dado um prazo para adequação do 

pesquisador, visto que algumas autorizações não estavam atualizadas. 

A figura 2 ilustra as não conformidades mais encontradas nas vistorias realizadas nos 

ambientes de trabalho. Nos ambientes de trabalho dos servidores do grupo RX, houve 

a predominância (i) da falta de delimitação física da área controlada para os 

equipamentos de radiodiagnóstico e (ii) a não restrição do acesso aos dispositivos 

acionadores do feixe dos equipamentos de Raios X. Nos ambientes de trabalho dos 

servidores do grupo FR, prevaleceram (i) a falta de delimitação na área de manuseio 

das fontes não seladas e (ii) o correto armazenamento das fontes e rejeitos. 

 

 
 

Figura 2: Não conformidades mais encontradas nas vistorias realizadas nos ambientes de 

trabalho em função dos grupos de servidores definidos na seção 2.2: servidores que trabalham 

com Raios X (RX) ou fontes radioativas (FR). 

 

Finalizando, a figura 3 mostra uma visão global dos tipos de não conformidades 

encontradas nas primeiras vistorias realizadas. Muitas destas já foram, ou estão sendo 

sanadas. 
 



  

 
 

Figura 3: Número de laboratórios que apresentaram não conformidades, de um total de 56 

laboratórios vistoriados. 

 

4 Conclusões 
 

Como conclusões, podemos citar: 

- Alguns aspectos da legislação nacional sobre o assunto de interesse desse 

trabalho não são claros e muitas vezes contradizem os princípios básicos de 

proteção radiológica. 

- Apenas três dos 81 processos analisados retornaram solicitando reconsideração, 

apontando uma boa aceitação, por parte da comunidade, da metodologia 

empregada. 

- A inclusão de aspectos de segurança e proteção radiológica em alguns critérios 

aplicados teve grande importância na conscientização do servidor de que não é 

necessário que ele se exponha para que perceba a Gratificação. 

- O fato de um servidor não fazer jus à Gratificação, pela simples aplicação da 

legislação atual, não resguarda a saúde do servidor. 

- Seria de suma importância que houvesse uma revisão e atualização da legislação 

nacional, com a inclusão de requisitos técnicos de segurança e proteção 

radiológica, para facilitar o entendimento e aplicação da mesma. 

Uma característica importante do presente trabalho é a ênfase dada aos aspectos de 

segurança e proteção radiológica no estabelecimento de critérios para a concessão da 

Gratificação aos servidores de uma Instituição Pública de Ensino Superior, o que só 

foi possível devido a particularidades da estrutura organizacional da Instituição que 

permite associar, sob a coordenação da PROGESP, dois setores independentes – DST 

e SPR – que se complementaram na tarefa de estudar, definir critérios e implementá-

los na concessão da Gratificação de Raios X ou Substâncias Radioativas solicitada 

pelos servidores da UFRGS. 
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Apêndice: Estudo da Evolução da Legislação Brasileira Referente 

à Concessão da Gratificação por Trabalhos com Raios X ou 

Substâncias Radioativas 
 

A seguir, é apresentado o estudo da evolução da legislação brasileira referente à 

concessão da compensação pecuniária atualmente denominada Gratificação por 

trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas, em ordem cronológica de 

publicação. Cada regulamento é descrito e, para a comodidade de referência do leitor, 

alguns de seus artigos são transcritos e, em seguida, comentados. 

Lei N
o
 1.234, de 14 de novembro de 1950 [7] – Confere direitos e vantagens a 

servidores que operam com Raios X e substâncias radioativas. (grifo nosso) 

Art. 1º – Todos os servidores da União, civis e militares, e os empregados 

de entidades paraestatais de natureza autárquica, que operam 

diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às 

fontes de irradiação, terão direito a:  

a) regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho;  

b) férias de vinte dias consecutivos, por semestre de atividade 

profissional, não acumuláveis;  

c) gratificação adicional de 40% (quarenta por cento) do 

vencimento.  

Essa é a Lei que deu origem às vantagens aos Servidores Públicos. Neste documento, 

ainda em vigência, é usada, tão somente, a conjunção aditiva “e" entre as tarefas dos 

servidores (“que operam com Raios X e substâncias radioativas”). Ou seja, para que 

gozem das vantagens, os servidores deverão operar diretamente com Raios X e 

substancias radioativas.  Em nenhum momento é dada a alternativa para que operem 

em uma ou outra atividade. Como tratam os doutos em direito, aos olhos da lei, 

somente algum servidor que exerça suas atividades empregando fontes radioativas e 

que emitam também radiação eletrônica do tipo Raios X, ou que operem também 

equipamentos geradores de Raios X terá as vantagens tratadas nesse trabalho.  

Decreto N
o
 81.384, de 22 de fevereiro de 1978 [8] – Dispõe sobre a Concessão 

de gratificação por atividades com raios-x ou substância radioativas e outras 

vantagens, previstas na Lei N
o
 1234 de 14 de novembro de 1950, e dá outras 

providências. (grifo nosso) 

Art. 1
o
– Os servidores Civis da União e de suas autarquias que, no 

exercício de suas atribuições, operem direta e permanentemente 

com Raios X e substâncias radioativas, próxima ás fonte de 

irradiação, farão jus a: (grifo nosso) 

I - Regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho; 

II - Férias de vinte dias, consecutivos, por semestre de atividade 

profissional, não acumulável; 

III - Gratificação adicional correspondente a 40% (quarenta por 

cento) do vencimento. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2401081/art-1-da-lei-1234-50


  

Art. 2º– Os direitos e vantagens de que trata este Decreto não serão 

aplicáveis: 

I - Os servidores da União, que no exercício de tarefas acessórias 

ou auxiliares, fiquem expostos às irradiações, apenas em 

caráter esporádico e ocasional. 

II - Aos servidores que estejam afastados de suas atribuições de 

operadores com raios-x e substâncias radioativas, exceto nas 

hipóteses de licenças para tratamento de saúde ou à gestante, 

ou quando comprovada a existência de moléstia a adquirida no 

exercício daquelas atribuições. 

Parágrafo único - São consideradas tarefas acessórias ou 

auxiliares as que devam ser exercidas esporadicamente ou em 

caráter transitório, por servidores sem especialização em 

radiodiagnóstico ou radioaterapia, como complemento do 

exercício de outras especialidades médico-cirúrgica. 

Art. 3º– As unidades civis da União e de suas autarquias que utilizem 

raios-x e substâncias radioativas, providenciarão, semestralmente, 

a inspeção do equipamento respectivo a fim de que sejam 

asseguradas as condições indispensáveis de proteção ao pessoal 

no exercício dessas atividades e à clientela respectiva. (grifo 

nosso) 

§ 1º - Os órgãos que possuam instalações de raios-x e substâncias 

radioativas deverão ser providos dos meios técnicos que 

evitem as irradiações fora do campo operacional radioterápico, 

e destinados a proteger devidamente o operador e o paciente, 

bem como a munir a ambos dos meios adequados de defesa, 

inclusive com vestuários antiradioativos. (grifo nosso) 

§ 2º - Os dirigentes dos serviços de radiologia atestarão a 

eficiência dos dispositivos de proteção das instalações de 

raios-x e de substâncias radioativas após a vistoria semestral. 

(grifo nosso) 

Art. 4º– Os direitos e vantagens de que trata este Decreto serão deferidos 

aos servidores que: 

a) tenham sido designados por Portaria do dirigente do órgão onde 

tenham exercício para operar direta e habitualmente com 

raios-x ou substâncias radioativas; (grifo nosso) 

b) Sejam portadores de conhecimentos especializados de 

radiologia diagnóstica ou terapêutica comprovada através de 

diplomas ou certificados expedidos por estabelecimentos 

oficiais ou reconhecidos pelos órgãos de ensino competentes; 

c) operem direta, obrigatória e habitualmente com raios-x ou 

substâncias radioativas, junto às fontes de irradiação por um 

período mínimo de 12 (doze) horas semanais, como parte 

integrante das atribuições do cargo ou função exercido. (grifo 

nosso) 

O Decreto regulamenta a legislação anterior (Lei N
o
 1234, de 14 de novembro de 

1950 [7]) e observe-se que dispõe sobre a concessão de gratificação por atividades 



  

com raios-x ou substância radioativas, isto é, que o conectivo “ou” foi utilizado para 

especificar as atividades do servidor, diferentemente do que é feito na Lei anterior, 

comentada logo acima nesse texto, onde a conjunção “e” é usada em toda a Lei. 

Entretanto, a conjunção aditiva “e” entre as atividades do servidor torna a ser aplicada 

no artigo primeiro do Decreto (“operem direta e permanentemente com raios x e 

substâncias radioativas”).  

O artigo segundo impede que servidores que exercem tarefas acessórias, ou seja, que 

fiquem expostos às irradiações apenas em caráter esporádico e ocasional, usufruam 

das vantagens da gratificação, dando a entender que o risco não está associado à fonte 

ou gerador de radiação, mas somente ao tempo de exposição, levando a crer que, para 

receber a gratificação, o servidor necessita se expor e de forma habitual. No parágrafo 

único desse artigo, por um lado, é aceito que servidores sem especialização em 

radiodiagnóstico ou terapia exponham-se ao risco e, por outro lado, diz que as 

vantagens não se aplicam a eles. 

No artigo terceiro, que fala sobre questões de segurança e proteção radiológica, usa a 

conjunção aditiva “e” para os estabelecimentos (“que utilizem raios-x e substâncias 

radioativas” no caput, “instalações de raios-x e substâncias radioativas” no parágrafo 

primeiro e “instalações de raios-x e de substâncias radioativas” no parágrafo 

segundo), possibilitando a interpretação de que somente os estabelecimentos, que 

utilizem, concomitantemente, raios-x e substâncias radioativas, devem cumpri o 

dispositivo legal. 

Pode ser observado, no artigo quarto, que estabelece condições para que as vantagens 

sejam aplicáveis aos servidores, que a conjunção alternativa “ou” é convenientemente 

utilizada (“com raios-x ou substâncias radioativas” nos itens 4a e 4c), permitindo ter 

uma ou outra atividade executada pelo servidor. É nesse artigo que surge o critério 

que define uma variável temporal mínima (item 4c), de 12 (doze) horas semanais, 

para balizar o que é um ambiente laboral com risco. Assim sendo, um trabalhador que 

laborar por um período semanal menor do que doze horas não terá direito à 

gratificação devida ao risco a sua saúde, não importando as características da fonte ou 

gerador de radiação ionizante que ele opera na sua jornada de trabalho. É difícil 

aceitar que o risco seja associado somente ao tempo de trabalho semanal, 

desprezando aspectos relativos ao ambiente de trabalho como um todo, caracterizados 

pelas fontes ou geradores de radiação ionizante que são empregados. 

Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 [9] – Dispõe sobre o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civil da União, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Federais. 

Art. 68 – Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais 

insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo. (grifos nossos) 

§ 1
o
  O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de 

periculosidade deverá optar por um deles.  

§ 2
o
  O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade 

cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram 

causa a sua concessão.  

O artigo 68 enfatiza, mais uma vez [8], o aspecto temporal (“com habitualidade em 

locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas” no caput 



  

contato permanente...) da jornada de trabalho que deve ser levado em consideração 

para análise do risco à saúde ao qual está sujeito o servidor. 

Lei Nº 8.270, de 19 de dezembro de 1991 [10] – Dispõe sobre reajuste da 

remuneração dos servidores públicos, corrige e reestrutura tabelas de 

vencimentos, e dá outras providências. 

Art. 12 – Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e de 

periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares 

pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos 

seguintes percentuais: 

§ 2º A gratificação por trabalhos com Raios-X ou substâncias 

radioativas será calculada com base no percentual de dez por 

cento. (grifo nosso) 

§ 5º Os valores........ para os  servidores que permanecem expostos 

à situação de trabalho ........ (grifo nosso) 

No parágrafo segundo do artigo 12 usa-se convenientemente o conectivo “ou” para 

vincular as atividades (“trabalhos com Raios-X ou substâncias radioativas”) 

enquadradas na concessão da gratificação e, no parágrafo quinto, deixa uma 

interpretação um pouco mais clara de que o servidor se expõe ao risco “à situação de 

trabalho” (“servidores que permanecem expostos à situação de trabalho”) e não 

necessariamente à existência de exposição à radiação. 

Decreto Nº 877, de 20 de julho de 1993 [11] – Regulamenta a concessão do 

adicional de irradiação ionizante de que trata o § 1º do artigo 12 da  Lei Nº 

8.270 
 
de 17 de dezembro de 1991. 

Art. 1º - O adicional de irradiação ionizante de que trata o artigo 

12, § 1º, da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, será 

devido aos servidores civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais, que estejam desempenhando 

efetivamente suas atividades em áreas que possam resultar 

na exposição a essas irradiações: 

 § 1º As atividades desenvolvidas nessas áreas, envolvendo 

as fontes de irradiação ionizante, compreendem, desde a 

produção, manipulação, utilização, operação, controle, 

fiscalização, armazenamento, processamento, transportes 

até a respectiva deposição, bem como as situações 

definidas  como de emergência radiológica. 

 § 2º O adicional será devido também ao servidor no 

exercício de cargo em comissão ou função gratificada, 

desde que esteja enquadrado nas condições do "caput" 

deste artigo. 

 

Art. 2º - A concessão do adicional será feita de acordo com laudo técnico 

emitido por comissão interna, constituída especialmente para essa 

finalidade, em cada órgão ou entidade integrante do Sistema de 

Pessoal Civil - SIPEC, que desenvolva atividades para os fins 

especificados neste Decreto, de acordo com as Normas da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. 

http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1991/8270.htm


  

§ 1º O adicional de que trata o artigo 1º deste Decreto será 

concedido independentemente do cargo ou função, quando o 

servidor exercer suas atividades em local de risco potencial. 

§ 2º A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN deverá 

manter um cadastro dos órgãos e entidades do SIPEC, que 

desenvolvam atividades expostas às irradiações ionizantes, 

bem como de servidores nessas situações. 

Esse Decreto, que regulamenta o adicional de irradiação ionizante, descreve e define 

as fontes de radiação ionizante remetendo os aspectos normativos às Normas da 

CNEN. Desta maneira, os servidores que atuam em outras áreas cujas normas não 

sejam interpostas pela CNEN são excluídos da modalidade de remuneração, como é o 

caso dos servidores que atuam em radiodiagnóstico médico, por exemplo. 

Orientação Normativa SRH/MPOG N
o
 2, de 19 de fevereiro de 2010 [6] – 

Estabelece orientação sobre a concessão dos adicionais de insalubridade, 

periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por trabalhos com Raios-x 

ou substâncias radioativas, e dá outras providências” (grifo nosso) 

Art. 5° A concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e 

irradiação ionizante, bem como a gratificação por trabalhos com 

Raios-X ou substâncias radioativas, estabelecidos na legislação 

vigente, são formas de remuneração do risco à saúde dos 

trabalhadores e tem caráter transitório, enquanto durar a 

exposição. 

§ 3º Considera-se exposição habitual aquela em que o servidor 

submete-se a circunstâncias ou condições insalubres e 

perigosas como atribuição legal do seu cargo por tempo 

superior à metade da jornada de trabalho semanal.  

Define, em seu artigo quinto, a gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias 

radioativas como sendo uma forma de remuneração do risco à saúde dos 

trabalhadores. Também fala da transitoriedade deste benefício enquanto durar a 

exposição. A palavra exposição neste contexto não deixa claro se trata da exposição 

ao risco ou efetivamente da exposição à radiação. Quanto aos aspectos de segurança e 

proteção radiológica não é necessário que exista a exposição do trabalhador para que 

exista um risco à saúde considerando-se a probabilidade de uma eventual exposição 

acidental. Dependendo da interpretação, parece que somente existirá a legitimidade 

da gratificação se o servidor se expuser à radiação. 

Também no terceiro parágrafo deste mesmo artigo, a Orientação Normativa define o 

que é exposição habitual usando um parâmetro temporal de jornada de trabalho. Isto 

posto, cabe ressaltar que os risco à saúde do trabalhador com radiações ionizantes não 

podem obedecer somente a uma variável temporal e que devem ser levados em conta 

outros aspectos que envolvam as características das fontes ou geradores de radiação 

ionizante. 


