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ASSESSORIA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DE
PERICULOSIDADE
A Avaliação técnica de Periculosidade nas radiações ionizantes é elaborado de acordo
com os critérios estabelecidos nas normas da CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear)
Tal assessoria tem por objetivo ajudar o SESMT a analisar as atividades desenvolvidas nas
clínicas e hospitais levantando os níveis radiométricos nos ambientes e setores a serem
avaliados, que de maneira direta ou indireta, tenham envolvimento ou contato com radiações
ionizantes, verificando se as mesmas são passíveis de gerar o direito ao recebimento do
Adicional
de
Periculosidade.
O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção
de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos
resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSOS
TRABALHISTAS
Uma das maneiras de se produzir provas em ações trabalhistas é por meio de perícias
judiciais. Em ações que trata sobre assuntos de segurança e saúde do trabalho ela é
fundamental, uma vez que deverá trazer em sua conclusão se de fato o trabalhador
foi exposto a riscos físicos e de acidentes de trabalho por responsabilidade do
empregador ou não.
No momento da produção da prova um perito judicial é nomeado pelo juiz titular da
causa com o objetivo de verificar in loco as condições de trabalho. Já a empresa
reclamada poderá nomear o seu próprio perito, ou assistente técnico, que deverá
acompanhar a perícia.
O assistente técnico indicado pelas empresas em perícias judiciais é fundamental. É
pelo seu trabalho que se estabelece o contraditório num processo desse tipo e isso
quer dizer não permitir que o entendimento do perito nomeado pelo juízo reine de
forma absoluta. A existência, portanto, de conclusões diversas acerca do mesmo fato,
garantem a imparcialidade, segurança e eficiência da prova pericial produzida.
A KEV-X possui Físicos Médicos especialistas em radioproteção e com títulos de
Supervisores de Radioproteção concedidos pela CNEN. Nossa equipe possui
experiência em ações trabalhistas envolvendo o uso da radiação ionizante bem como
a geração de avaliações técnicas necessárias e pertinentes a cada caso específico.

