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CAPÍTULO 1 – CONHECENDO A SEGURANÇA DO TRABALHO
1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA SEGURANÇA
1700 – Publicado na Itália o livro “De Morbis Artificum Diatriba” (As Doenças dos
Trabalhadores), de autoria de Bernardino Ramazzini.

Foram

agrupados

os

sintomas

clínicos e relacionados a cinquenta profissões diversas. Tem início, assim, a descoberta
do binômio DOENÇA/TRABALHO.
1760 – Início da REVOLUÇÃO INDUSTRIAL. Constituída principalmente pela mã e-o-d
obra
de mulheres e crianças, não existia o limite de horário no trabalho, e menos ainda a higiene das
fábricas, resultando um grande número de acidentes e doenças infectocontagiosas.
1802 – Surge na Inglaterra a “Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes”, limitando a doze horas
de jornada de trabalho/dia, proibindo o trabalho noturno e obrigando os empregadores a
lavar as paredes das fábricas duas vezes por semana e melhorar a ventilação.
1830 – Rober Baker recomenda aos empregadores a contratação de um médico que visite as
fábricas e verifique a influência do trabalho na s crianças. Surge o primeiro Serviço Médico
Industrial.
1834 – “Lei das Fábricas”, proíbe o trabalho noturno para menores de 18 anos, restringe o
trabalho do menor a 12 horas por dia e 69 horas por semana; exige escola nas fábricas para
todos os trabalhadores menores de 13 anos; limita a idade mínima para o trabalho
em 9 anos e obriga a apresentação de um atestado médico para comprovar que o
desenvolvimento físico das crianças corresponde à sua idade cronológica.
1919 – Criação da Organização Internacional do Trabalho – OIT, a partir do Tratado de
Versalhes é vinculada à Organização das Nações Unidas – ONU. Possui a
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responsabilidade de estipular parâmetros de legislação trabalhista a serem observados
pelos países filiados, inclusive no que diz respeito à Segurança e Medicina do Trabalho.
BRASIL – Início das medidas relativas à proteção dos trabalhadores.
1923 – Decreto n. 16.027, criando o Conselho Nacional do Trabalho.
1930 – Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
1943 – Criação da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
2

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA FORMAÇÃO DA CIPA
CLT/1943 – Institui a obrigatoriedade legal das empresas que admitem

trabalhadores como empregados de constituírem CIPA – Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes, prevista no Capítulo V da CLT –
conforme Decreto-lei n.7.036/44, considerado

Consolidação
como

marco

das

Leis

zero

na

do

Trabalho,

prevenção

de

acidentes no Brasil.
Lei n. 6.514/77 – Define que a regulamentação da CIPA – Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes é do âmbito da Legislação Trabalhista.
Portaria n.3.214/78 – Institui as NRs – Normas Regulamentadoras, entre as
quais a NR-5, que trata especificamente sobre a CIPA – Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes.
NR-5 – Normatização que define a constituição, organização, atribuições,
funcionamento, treinamento e processo eleitoral da

CIPA

–

Comissão

Interna

de

Prevenção de Acidentes.
Portaria n. 8/99 – Atualiza o texto da Portaria n. 3.214/78, que é, na presente
data, a legislação vigente sobre a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
3

QUAL O OBJETIVO DA CIPA
A
para

a

CIPA

tem

prevenção

como
de

objetivo,

acidentes

e

desenvolver
doenças

no

atividades
trabalho,

voltadas
e

a

promoção da qualidade de vida dos trabalhadores.
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O QUE É RISCO
Risco é a probabilidade de ocorrência de um evento causador de lesões às pessoas
e ou danos ao ambiente, suas conseqüências podem ser leves ou graves, temporárias ou
permanentes, parciais ou totais.
O descumprimento das normas de segurança e a falta de organização no ambiente
de trabalho aumentam o risco de acidentes. Os cipeiros têm importância fundamental no
controle e equilíbrio dos riscos existentes no ambiente de trabalho de suas empresas.

5

DEFINIÇÃO DE ACIDENTE
Do ponto de vista prevencionista, acidente é “uma ocorrência não programada e
indesejada, inesperada ou não, que interrompe ou interfere no processo normal de uma
atividade, trazendo por conseqüência dor, perdas ou morte”.
Com base nesta conceituação, conclui-se que, para que um fato seja interpretado
como acidente, não é necessário que ele produza uma vítima. Um simples escorregão ou
tropeço, mesmo não provocando qualquer lesão, já pode ser classificado como acidente,
pois está interrompendo uma atividade normal e resultando em perda de tempo.

6

ACIDENTE DO TRABALHO
“Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa ou, ainda, pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução, permanente
ou temporária, da capacidade para o trabalho”, de acordo com o Regulamento dos
Benefícios da Previdência Social, Decreto Nº 2.172 de 05/03/97.
Constam também desse Regulamento, para efeito dos benefícios da Previdência
Social, a doença profissional, que é produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho
peculiar a determinada atividade, e a doença do trabalho, que é adquirida

ou

desenvolvida em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele
relaciona diretamente (desde que conste da relação de doenças do trabalho do referido
Regulamento).
Equiparam-se, ainda, ao acidente do trabalho:
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 O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, tenha
contribuído para a morte do segurado, para a perda ou redução de sua capacidade para o
trabalho, ou tenha produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação;
 O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em conseqüência de:
 Ato de sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;
 Ofensa física intencional de terceiro por motivo de disputa relacionada com o trabalho;
 Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;
 Ato de pessoa privada do uso da razão, ou
 Desabamento, inundação e outros casos fortuitos decorrentes de força maior;
 A doença proveniente de contaminação acidental do empregado durante o exercício de
sua atividade;
 O acidente sofrido, ainda que fora do local e horário de trabalho:
 Na execução de ordem ou na realização de serviços sob autoridade da empresa;
 Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou
proporcionar proveito;
 Em viagem a serviço da empresa e financiada por ela, inclusive para estudo, dentro de
seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de
locomoção utilizando, inclusive veículo de propriedade do segurado;
 No percurso da residência para o local de trabalho, ou deste para aquela, qualquer que
seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.
O Artigo 133 do referido decreto determina ainda que:
 Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras
necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, o empregado

é

considerado no exercício do trabalho. (Parágrafo 1º)
 Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que resulte
de acidente de outra origem e se associe ou se superponha às conseqüências do anterior.
(Parágrafo 2º).
 Considerar-se-á como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a
data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia
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da segregação compulsória, ou do dia em que foi realizado o diagnóstico, valendo para
este efeito o que ocorrer primeiro. (Parágrafo 3º)
 Será considerado agravamento de acidente do trabalho aquele sofrido pelo acidentado
quando estiver sob responsabilidade da Reabilitação Profissional. (Parágrafo 4º)
Em

caso

de

acidente

de

trabalho,

o

acidentado

e

seus

dependentes,

independentemente de carência, têm direito a:
 O segurado:
 Auxílio doença;
 Aposentadoria por invalidez;
 Auxílio acidente.
 O dependente: pensão por morte;
 O segurado e o dependente: pecúlio.
O Decreto Nº 2.172 estabelece também que:
 O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12
(doze) meses, a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do
auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente. (Artigo
153).
 O pagamento pela Previdência Social das prestações por acidente do trabalho não exclui
a responsabilidade civil da empresa ou de outrem. (Artigo 156)
 A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de
proteção e segurança da saúde do trabalhador. (Artigo 157)
 Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as
normas de segurança e higiene do trabalho. (Parágrafo 1º)
 É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a
executar e do produto a manipular. (Parágrafo 2º)
7

POR QUE OS ACIDENTES ACONTECEM
Ao avaliarmos as circunstâncias envolvidas em um acidente do trabalho,
observamos a presença de duas causas determinadas do fato:
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1ª Causas Previsíveis – Correspondem a 98% dos Acidentes
São os acidentes que poderiam ser evitados pela adoção de medidas preventivas,
quer pela empresa quer pelo empregado, e estão diretamente relacionadas às AÇÔES E
SITUAÇÔES de risco previsíveis de ocorrência.
ATOS INSEGUROS


Ação de Risco Provocado pelo Fator Humano
São atitudes comportamentais em que o funcionário se expõe ao risco de sofrer ou
produzir acidentes, e caracteriza-se pelo descumprimento das normas de segurança.
O fator humano corresponde a aproximadamente 70% das causas dos acidentes
nas empresas, e está relacionado direta e indiretamente com a ocorrência de atos
inadequados que podem ser assim divididos:

a)

Fatores físicos e biológicos:
Incompatibilidade entre o homem e a função, pela idade, sexo, medidas
antropométricas, visão, etc.;

b)

Fatores emocionais e psicológicos:
Instabilidade emocional, problemas pessoais, desajustamento social, etc.;

c)

Fatores organizacionais:
Falta de programas e investimento em segurança, seleção de pessoal ineficaz, falta
de qualificação e treinamento de pessoal, etc.
Exemplos de Atos Inseguros

 Não usar os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s;
 Desligar dispositivos de proteção coletiva de máquinas e/ou equipamentos;
 Operar em máquinas ou outros equipamentos sem habilitação;
 Usar roupas (Uniforme) inadequadas para o trabalho;
 Distrair-se ou realizar brincadeiras durante o trabalho;
 Utilizar ferramentas inadequadas;
 Manusear, misturar ou utilizar produtos químicos sem conhecimento;
 Dirigir ou operar veículos de forma imprudente, em alta velocidade ou sem habilitação;
 Trabalhar sob efeito de álcool e/ou outras drogas;
 Fumar em locais impróprios e proibidos;
 Atravessar a rua sem observar a sinaleira;

Rua Padre José Timóteo 321 – Coromandel-MG
Fone: (34) 3841 3416 / (34) 9885524-95
e-mail: pontoall_ast@hotmail.com
8

TREINAMENTO CIPA – FCC/2021
 Carregar nos bolsos ferramentas cortantes ou pontiagudas;
 Usar ar comprimido para efetuar limpeza em uniforme ou no próprio corpo;
 Guardar material de limpeza, remédio, inseticidas, tintas ou combustíveis em lugar
inadequado;
 Carregar peso superior ao recomendado ou de modo a dificultar a visão;
 Andar de motocicleta sem capacete.
CONDIÇÕES INASEGURS


Situações de risco Gerado Pelo Fator Ambiente
São situações de risco presentes no local de trabalho que podem causar acidentes
e doenças aos funcionários.
As condições inadequadas de trabalho representam aproximadamente 30% dos
acidentes ocorridos nas empresas, e estão associados à falta de planejamento, prevenção
ou omissão de providências relacionadas à organização, segurança e higiene no ambiente
físico do local de trabalho, que podem ser divididos da seguinte forma:

a) Ambiente:
Iluminação deficiente, excesso de ruído, temperaturas extremas, etc.
b) Edificações
Colunas e vigas mal dimensionadas, piso irregular, escadas inadequadas, etc.
c) Arranjo Físico:
Equipamentos mal posicionados, falta de sinalização, falta de organização, etc.
d) Maquinário:
Falta de proteção em partes móveis, deficiência de manutenção, ferramentas
defeituosas, etc.
Proteção dos Funcionários:
Falta de EPI, falta de treinamento, etc.
2ª Causas Imprevisíveis Correspondem a 2% dos Acidentes
São causas de acidentes que não podem ser desconsideradas,

porém

sua

prevenção é de difícil adoção, haja vista que as causas imprevisíveis normalmente
superam o dimensionamento e planejamento preventivos.
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Os principais exemplos são relacionados a fenômenos naturais, tais como:


Descarga elétrica de um raio em quantidade superior à dimensionada pelo dispositivo de
pára-raios da empresa, provocando choque elétrico em funcionários.



Excesso de chuvas, em quantidade superior à capacidade da rede de esgoto fluvial da
empresa, provocando inundação e suas conseqüências.



Vendaval, quando o telhado não suporta a força do vento, que lança telhas que acabam
atingindo funcionários e clientes.

Rua Padre José Timóteo 321 – Coromandel-MG
Fone: (34) 3841 3416 / (34) 9885524-95
e-mail: pontoall_ast@hotmail.com
10

TREINAMENTO CIPA – FCC/2021

CAPÍTULO 2 - RISCOS AMBIENTAIS
Os riscos ambientais incluem-se nas condições inseguras

e

constituem

um

capítulo importante no estudo de medidas preventivas de acidentes e doenças do
trabalho.
A Portaria No 5, de 17/8/1992, do Ministério do Trabalho, por meio da Norma
Regulamentadora NR-9, definiu o que são considerados riscos ambientais.
Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos
existentes nos ambientes de trabalho capazes de causar danos à saúde do trabalhador
em função de sua natureza, concentração, ou intensidade, e tempo de exposição.


Consideram-se agentes físicos, entre outros: os ruídos, as vibrações, as temperaturas
anormais, as pressões anormais, as radiações ionizantes, as radiações não-ionizantes, a
iluminação e a umidade.



Consideram-se agentes químicos, entre outros: as névoas, as neblinas, as poeiras, os
fumos, os gases e os vapores.



Consideram-se agentes biológicos, dentre outros: as bactérias, os fungos, os protozoários e
os vírus.
Consideram-se ainda riscos ambientais, para efeito das NR, os agentes ergonômicos e
mecânicos existentes nos locais de trabalho, capazes de provocar lesões à integridade física
do trabalhador.
Os agentes passíveis de produzir condições insalubres ou perigosas no ambiente
de trabalho constam das NR sobre “Atividades e operações insalubres” (NR-15) e
“Atividades e operações perigosas” (NR-16).

1

AGENTES FÍSICOS
São as temperaturas excessivamente altas ou baixas, os ruídos, as vibrações, as
pressões muito baixas ou muito altas, as radiações, a iluminação, a umidade, causadores
de danos ou incômodos ao ser humano.
RUÍDO
Os danos causados pelo ruído ao sistema auditivo humano estão ligados a dois
fatores:
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Freqüência (exposição prolongada ou constante);



Intensidade (ruídos muito fortes).
Exemplos de fontes de ruídos em níveis bastante elevados presentes em centros
industriais ou urbanos: maquinário (leve ou pesado, fixo ou móvel), veículos automotores
em geral, serras, compressores etc.
A exposição prolongada ou constante a ruídos intensos poderá ter efeitos diretos e
indiretos no organismo humano:



Efeitos diretos: redução da capacidade auditiva ou até mesmo surdez permanente;



Efeitos indiretos: a longo prazo, o ruído intenso poderá produzir alterações no estado
emocional dos indivíduos (nervosismo, irritabilidade etc.), as quais, por sua vez, poderão
causar dores de cabeça, aumento da pressão sanguínea e outros males.
Tecnicamente, o grau de ruído de um ambiente é medido por meio de
instrumentação apropriada. A unidade utilizada para medir a diferença de nível de
sensação acústica, isto é, a diferença de intensidade de um ruído para outro, é o decibel
(dB).
De acordo com os Anexos 1 e 2 da NR-15, existem dois tipos de ruído:



Contínuo ou intermitente e



De impacto, quando apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1s (um
segundo), a intervalos superiores a 1s (um segundo)
A avaliação do nível de ruído de um ambiente de trabalho deve ter como objetivo o
estudo de medidas de controle e levar em conta:



O nível de pressão sonora;



O tipo de ruído



O tempo de exposição;



O número de pessoas exposta e



As características do local (ruído de fundo, ruído refletido).
Embora a avaliação deve ser feita tecnicamente, por meio de instrumentos
apropriados, há uma forma simples de se verificar se o nível de ruído é excessivo: quando
duas pessoas com audição normal não conseguem manter uma conversação normal
estando a um metro de distância uma da outra.
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São medidas preventivas: o controle dos níveis de ruído no ambiente, o uso de
proteções coletivas e individuais, e a observância da legislação específica (NR-15, Anexos
1 e 2).
A Norma Regulamentadora – NR-15 estabelece os Limites de Tolerância – LT para
os ruídos Contínuo e Intermitente, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RUÍDO
DECIBÉIS (dB)

TEMPO MÁXIMO DE
EXPOSIÇÃO DIÁRIA

NÍVEL DE RUÍDO
DECIBÉIS (dB)

TEMPO MÁXIMO DE
EXPOSIÇÃO DIÁRIA

85

8 horas

98

1:15 horas

86

7 horas

100

1 hora

87

6 horas

102

45 minutos

88

5 horas

104

35 minutos

89

4:30 horas

105

30minutos

90

4 horas

106

25 minutos

91

3:30 horas

108

20minutos

92

3 horas

110

15 minutos

93

2:40 horas

112

10 minutos

94

2:15 horas

114

08 minutos

95

2 horas

115

07 minutos

96

1:45 horas

EXEMPLO DE RISCO FÍSICO (RUÍDO) DENTRO DA PLANTA DA OMYA:
Manutenção

Área

ÁREA CRÍTICA
Área/ Setor

Medidas Preventivas/ Controle

Manutenção

Protetor auricular tipo plug- NRRSF 16.
EQUIPAMENTO CRÍTICO: necessário uso de Protetor

LIXADEIRA CORTANDO:

auricular- NRRSF 24
EQUIPAMENTO CRÍTICO: necessário uso de Protetor

LIXADEIRA DESBASTANDO:

auricular- NRRSF 24
EQUIPAMENTO CRÍTICO: necessário uso de Protetor

ESMERIL:

auricular - NRRSF 16
EQUIPAMENTO

DENTRO

DOS

PARÂMETROS

DE
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FURADEIRA:

EMISSÃO DE RUÍDO DA NR 15.

Por precaução, usar

Protetor auricular - NRRSF 16.
Vibração
A vibração é o resultado das trepidações provocadas por diversos tipos de
máquinas e equipamentos motorizados, operados nas várias atividade profissionais. São
exemplos de fontes de vibração: tratores, máquinas de terraplanagem, caminhões,
máquinas de polir, serras manuais, marteletes, rebitadeiras pneumáticas etc.
Existem dois tipos de vibração, que têm diferentes efeitos no organismo: as
localizadas e as de corpo inteiro.


As vibrações localizadas são transmitidas a determinada parte do corpo pelo equipamento
operado. Exemplos: marteletes pneumáticos e ferramentas manuais motorizadas, cujas
vibrações são, principalmente, absorvidas pelas mãos e braços. Constituem efeitos desse
tipo de vibrações:

 Perda da sensibilidade tátil;
 Problemas nas articulações;
 Problemas na circulação periférica e
 Deslocamento de nervos.


As vibrações de corpo inteiro são transmitidas ao corpo do operador do equipamento, que
pode estar de pé, sentado ou deitado. É o caso dos motoristas de caminhão, operadores
de grandes máquinas, pilotos de avião etc. Constituem efeitos desse tipo de vibrações:

 Pequenas alterações no organismo em geral;
 Pequenas lesões na coluna e nos rins;
 Cansaço visual.
As medidas preventivas contra a vibração são o uso de equipamentos de proteção
coletiva (EPC’s) especialmente desenvolvidos para esse fim - que, quando não forem
viáveis, podem ser substituídos pelos equipamentos de proteção individual (EPI’s) - e o
cumprimento da legislação específica (NR-15, Anexo 8).
Temperaturas anormais

Rua Padre José Timóteo 321 – Coromandel-MG
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Tanto o frio quanto o calor excessivos podem provocar alterações sérias no
organismo, principalmente se a exposição ocorrer por longos períodos.


Os principais problemas causados pelo calor excessivo são: insolação, cãibra de calor,
catarata, erupções na pele e problemas cardiovasculares.



Os principais problemas causados pelo frio abaixo de 100C são: enregelamento dos
membros (que poderá levar a gangrena e até mesmo a amputação), pés de imersão
(doença provocada pela umidade constante dos pés), ulcerações de frio (feridas,
rachaduras e necroses dos tecidos superficiais).
As medidas preventivas são uso de EPI’s, a realização de exames médicos
periódicos, o controle ambiental e o cumprimento da legislação (NR-15, Anexos 3 e 9).
EXEMPLO DE RISCO FÍSICO (CALOR) DENTRO DA PLANTA DA OMYA:
RISCOS FÍSICOS
Calor.

AGENTE
FONTES GERADORAS

Proveniente do processo de limpeza de reatores.

MEIO DE PROPAGAÇÃO

Via aérea.

TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Eventual: a cada 03 meses é realizada a limpeza nos reatores. A
abertura dos drenos, bocas de acesso é realizado 05 horas antes da
entrada dos colaboradores.
POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE

Fadiga, desconforto, stress, queda no rendimento, etc.
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC’s
Sistema de ventilação na abertura lateral dos reatores.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s
EPI

C.A.

VALIDADE

FABRICANTE

Nenhum.
MEDIDAS DE CONTROLE A SEREM IMPLANTADAS
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC’s
Nenhuma.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s
Nenhum.
Rua Padre José Timóteo 321 – Coromandel-MG
Fone: (34) 3841 3416 / (34) 9885524-95
e-mail: pontoall_ast@hotmail.com
15

TREINAMENTO CIPA – FCC/2021
Pressões anormais
Pressões anormais são aquelas a que estão expostos os indivíduos que operam fora
do ambiente normal, como, por exemplo, em grandes altitudes ou em explorações
submarinas. Elas podem ser:


Baixas, quando o trabalho é realizado em grandes altitudes;



Altas, quando o trabalho é realizado em tubulações de ar comprimido, caixões
pneumáticos e campânulas, ou em grandes profundidades marítimas, principalmente. (A
NR-15 trata especificamente do trabalho sob pressões hiperbáricas, ou seja, sob ar
comprimido e em mergulho).
São medidas preventivas contra as pressões anormais: a seleção do trabalhador do
ponto de vista físico e psíquico, a realização de treinamentos, exames médicos periódicos
e a observância da legislação específica (NR-15 e seus anexos).
Radiações
As radiações são uma forma de energia que se transmite como ondas
eletromagnéticas pelo espaço. Em alguns casos elas podem apresentar também
comportamento corpuscular.
Classificam-se em dois grupos:



Ionizantes – provocam câncer, anemias, cataratas etc. e podem ser:

 Naturais, quando provêm de elementos radiativos encontrados na natureza, como o
urânio, o potássio, o rádio e outros, e
 Artificiais, quando provêm de equipamentos e aparelhos fabricados pelo homem, como os
raios X, gama e beta;


Não-ionizantes – que podem ser:

 Naturais, como as radiações produzidas pelo sol, cujo efeito é o câncer de pele, e
 Artificiais, como as produzidas por fornos, fornalhas, solda elétrica, solda de oxiacetileno
etc., cujos efeitos são vasodilatação, catarata etc.
As medidas preventivas contra as radiações são o uso de EPI’s e EPC’s,

a

realização de exames médicos periódicos e o cumprimento da legislação específica (NR15, Anexos 5 e 7).
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Umidade: As atividades ou operações executadas em locais alagadas ou encharcadas, ou
seja, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores,
serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de
trabalho.
São medidas preventivas: o controle ambiental, o uso de EPI’s e EPC’s e a
observância da legislação específica (NR-15, Anexo 10).
2

AGENTES QUÍMICOS
Agentes químicos são aqueles que podem reagir com os tecidos humanos ou afetar
o organismo, causando alterações em sua estrutura e/ou funcionamento.
As vias de penetração dos produtos químicos no organismo humano são:
 Via Respiratória (pulmões)
 Via Cutânea (pele)
 Via Digestiva (estômago)
Os produtos químicos, quanto ao seu efeito sobre o organismo humano,
classificam-se em:
 Produtos Irritantes – possuem ação corrosiva sobre o tecido humano, causando inflamações no
organismo.

 Exemplos: cloro, iodo, ácidos, etc.
 Produtos Asfixiantes – reduzem a concentração de oxigênio no ar, podendo causar a morte por
asfixia.
 Exemplos: monóxido de carbono, gás sulfídrico, cianureto, etc.
 Produtos

Narcóticos

– possuem

ação

depressora

do Sistema

Nervoso Central,

produzindo efeito anestésico.
 Exemplos: éter etílico, acetona, etc.
 Intoxicantes

Sistêmicos – atingem vários órgãos vitais do organismo humano, destacando-

se o sistema nervoso central e o sistema circulatório.
 Exemplos: benzeno, tolueno, álcool metílico, mercúrio, etc.
Para fins de estudo e proteção, os produtos químicos são divididos em três tipos:
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Aerodispersóides: São partículas respiráveis, sólidas ou líquidas, dispersas na atmosfera
que, devido a seu tamanho bastante reduzido, podem ficar bastante tempo em suspensão
no ar, e são divididas em quatro categorias:
 POEIRAS: São partículas produzidas pela ruptura mecânica de um sólido.


Exemplos: uso de lixadeiras, polimentos, escavações, explosões, colheita.

 Principais doenças: pneumoconioses (caso da sílica – silicose) e tumores de pulmão (caso
amianto – asbestose).
 NÉVOAS: São partículas produzidas pela ruptura mecânica de líquidos.


Exemplos: processos de pulverização.

 Principais doenças: dermatites e problemas pulmonares.
 FUMOS: São partículas produzidas pela condensação de vapores metálicos.


Exemplos: processos de fundição e soldagem de metais.

 Principais doenças: saturnismo (fundições com chumbo).
 NEBLINAS: São partículas líquidas dispersas no ar, originadas da condensação de gases
provenientes de algum processo térmico.


Exemplos: cozimento de produtos alimentícios, fenômenos meteorológicos.

 Principais doenças: Irritações dos olhos, pele e vias respiratórias.
Obs.: A unidade de medida da granometria dos aerodispersóides é micra. A
dimensão respirável que pode atingir os alvéolos pulmonares é normalmente inferior a
0,5 micra.
RISCOS QUÍMICOS
AGENTE

Poeira Alcalina

INTENSIDADE

Quantitativa, conforme resultado de análise química abaixo.

FONTES GERADORAS

Óxido de cálcio e hidróxido de cálcio das Limpezas e manutenções

MEIO DE
PROPAGAÇÃO

Aéreo (Sistema respiratório)

PERIODICIDADE DE
EXPOSIÇÃO

Cutâneo.
Habitual.
POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE
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Alergias, dermatites, queimaduras graves e problemas respiratórios comprometendo assim o
rendimento no trabalho.
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC’s
Não foram identificados.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s
Luva de Segurança Contra Agentes Mecânicos e Químicos
Respirador Purificador de Ar Tipo Peça Semifacial Filtrante para Partículas PFF2
Óculos de Segurança AMPLA VISÃO
Vestimenta de Segurança Tipo Macacão
MEDIDAS DE CONTROLE A SEREM IMPLANTADAS
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC’s
Nenhum.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s
Nenhum.
Gases:

São substâncias

que, em condições normais de temperatura e pressão

atmosférica, apresentam-se no estado gasoso, dividindo-se em:
 Produzidos pela Natureza: nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, ozônio, etc.
 Produzidos pelas Máquinas: monóxido de carbono, dióxido de enxofre, metano, etc.
Vapores: São substâncias gasosas que podem retornar ao seu estado normal (líquido ou
sólidos), destacando-se os vapores produzidos por solventes, tintas, água e derivados de
petróleo em geral.
EXEMPLO DE RISCO QUÍMICO (VAPORES) DENTRO DA PLANTA DA OMYA:
RISCOS QUÍMICOS
AGENTE

Ácido nítrico 53% p.a. ISSO

INTENSIDADE

Quantitativa, conforme resultado de análise química abaixo.

FONTES GERADORAS

Limpeza das peneiras e tubulações.

MEIO DE PROPAGAÇÃO

Aérea (Sistema respiratório); Cutânea; Digestiva.

TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Habitual.
POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE
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Alergias, dermatites, queimaduras graves e problemas respiratórios comprometendo assim o
rendimento no trabalho.
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC’s
Não foram identificados.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s
Bota de Borracha
Creme Protetor de Segurança
Luva de Segurança Contra Agentes Mecânicos e Químicos
Óculos de Segurança AMPLA VISÃO
Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira com filtro para gases ácidos
Avental de Segurança
Vestimenta de Segurança Tipo Macacão
MEDIDAS DE CONTROLE A SEREM IMPLANTADAS
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC’s
Nenhum.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s
Nenhum.
3

RISCOS BIOLÓGICOS
São agentes biológicos os riscos originados pela presença de microorganismos, que
invadem o organismo humano e que podem provocar graves doenças aos seres humanos,
como a tuberculose, o tétano, a malária, a febre amarela, a febre tifóide, a leptospirose,
micose etc.
Os profissionais mais exposto a esses agentes são os médicos, enfermeiros,
funcionários de hospitais e de laboratórios de análise biológica, lixeiros, açougueiros,
lavradores, tratadores de gado, trabalhadores de curtumes e de estações de esgoto etc.
Exemplos de atividades com grande risco biológico:



Funcionários da área de saúde;



Funcionários de abatedouros de aves, bovinos e ovinos;



Funcionários de empresas de coleta de lixo urbano.
O risco de contaminação por agentes biológicos pode ser reduzido por meio da
manutenção de uma boa higienização e ventilação do local de trabalho.
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Destaque-se os cuidados no destino e manuseio dos objetos (lixos) de origem
orgânica (alimentos, sangue, papéis servidos, etc.).
Agentes biológicos no ambiente de trabalho vírus, bactérias, protozoários, fungos,
parasitas, bacilos.
 A presença de água parada (não tratada) favorece a ocorrência de:
 Mosquitos (através da larva do mosquito da dengue);
 Ratos (através da urina dos ratos – leptospirose).


























Presença de pombos e morcegos no telhado da empresa, cujos resíduos de suas fezes
poderão causar doenças.
O consumo de água não tratada provoca doenças, como, por exemplo:
Febre tifóide;
Hepatite A.
Presença de cães de guarda não vacinados e tratados:
Raiva;
Pulgas.
A falta de higiene nos refeitórios:
Moscas;
Ratos;
Baratas.
Falta de higiene nos banheiros:
Fungos;
Bactérias.
Falta de higiene nos alojamentos:
Piolhos (Pedículos);
Sarna (Escabiose);
Micoses.
Ventilação inadequada:
Vírus da gripe;
Meningite.
Falta de higiene nos filtros de ar (central ou condicionado):
Ácaros
Presença de pregos e ferros enferrujados:
Tétano.
São medidas preventivas: a vacinação do trabalhador e dos animais, a esterilização
do material de trabalho, a rigorosa higiene pessoal, das roupas, dos equipamentos e do
ambiente de trabalho (assepsia), o uso de EPI’s (máscaras, luvas etc.), a ventilação
adequada, o controle médico permanente do trabalhador e a observância da legislação
específica (NR-15, Anexo 14).
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4

AGENTES ERGONÔMICOS
Concisamente, ergonomia é “o estudo do relacionamento entre o homem e seu
trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a aplicação dos conhecimentos de
anatomia,

fisiologia

e

psicologia

na

solução

dos

problemas

surgidos

desse

relacionamento” (Ergonomics Research Society, Inglaterra). A ergonomia é, portanto, o
estudo da adaptação do trabalho ao homem. A palavra trabalho tem, aqui, uma acepção
bastante ampla: abrange não apenas as máquinas e os equipamentos utilizados para
transformar os materiais, mas também toda situação em que ocorre o envolvimento do
homem com a atividade de produção. Isso implica o ambiente físico e também

os

aspectos organizacionais, de programação e controle do trabalho, para a produção dos
resultados desejados.
É importante observar que a adaptação sempre ocorre do trabalho para o homem e
que nem sempre a recíproca é verdadeira. Isso porque é muito mais difícil adaptar o
homem ao trabalho. Por isso, a ergonomia parte do conhecimento do homem para fazer o
projeto da atividade de produção, ajustando-a às capacidades e limitações humanas.
Os objetivos práticos da ergonomia são a segurança, a satisfação e o bem-estar dos
trabalhadores em seu relacionamento com os sistemas produtivos. A eficiência virá como
resultado, mas não será o objetivo principal; isoladamente, a busca de eficiência poderia
significar sacrifício e sofrimento do trabalhador, algo contraditório aos objetivos da
ergonomia.
Segurança e bem-estar já são preocupações normais de projetistas (engenheiros e
desenhistas industriais), gerentes e administradores de empresas. A diferença é que a
ergonomia trata desses assuntos cientificamente, tendo acumulado conhecimentos e
metodologias para interferir, tanto durante o projeto quanto durante a operação de
sistemas produtivos, com razoável certeza de produzir resultados satisfatórios.
Para

realizar

seus

objetivos,

a

ergonomia

estuda

diversos

aspectos

do

comportamento humano na produção, além de outros fatores importantes para o projeto
de sistemas de trabalho:


O homem, considerando as características físicas, fisiológicas, psicológicas e sociais do
trabalhador, o sexo, a idade, o treinamento e a motivação;



A máquina, levando em conta todas as ajudas materiais que o homem utiliza na atividade
produtiva, englobando os equipamentos, ferramentas, mobiliário e instalações;



O ambiente, considerando as características do meio físico que envolve o homem durante
o trabalho, como temperatura, ruídos, vibrações, luz, cores, gases e outros;
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A informação, levando em conta a conjugação dos elementos acima citados no sistema
produtivo, para estudar aspectos como horários, turnos de trabalho e formação de
equipes;



As consequências do trabalho, considerando as atividades de controle, como tarefas de
inspeção, estudos dos erros e acidentes, além de gastos energéticos, fadiga e estresse.
São medidas preventivas contra agentes ergonômicos de acidentes do trabalho o
estudo e a análise do ambiente, para proporcionar um máximo de conforto e segurança,
observando a legislação específica (NR-17).

5

AGENTES MECÂNICOS
São chamadas de agentes mecânicos as condições de insegurança que podem
existir nos locais de trabalho, capazes de provocar lesões à integridade física do
trabalhador.
São originados pela falta de organização e segurança do ambiente e/ou dos
processos de trabalho, em razão da falta de manutenção predial, manutenção de
máquinas e equipamentos e falhas de procedimentos.
Principais Riscos de Acidentes nas Empresas:
 Arranjo físico inadequado:
 Máquinas e equipamentos mal localizados;
 Móveis em geral com disposições inadequadas.
 Falta de ordem e limpeza:
 Obstáculos que dificultem o acesso à saída, entrada e circulação de pessoas;
 Chão sujo e escorregadio.





Máquinas e equipamentos sem proteção:
Falta de proteção em correias, polias, correntes, esteiras, etc.;
Esmeril sem coifa protetora;
Equipamentos de solda oxi-acetilênica sem válvula corta chamas.






Ferramentas inadequadas ou defeituosas:
Levantar um veículo com um macaco hidráulico defeituoso;
Fixar um prego na parede utilizando um alicate;
Usar um disco de corte como esmeril.






Iluminação inadequada:
Dirigir à noite sem faróis;
Realizar serviços de conferência de documentos na penumbra;
Trabalhar sob iluminação intensa (holofotes).



Eletricidade:
Rua Padre José Timóteo 321 – Coromandel-MG
Fone: (34) 3841 3416 / (34) 9885524-95
e-mail: pontoall_ast@hotmail.com
23

TREINAMENTO CIPA – FCC/2021






Extensões com emendas e fios expostos;
Disjuntores mal dimensionados;
Equipamentos energizados com falta de aterramento;
Manutenção elétrica realizada por pessoas sem conhecimento e formação;
Falta de sinalização que o equipamento elétrico está em manutenção.






Probabilidade de incêndio ou explosão:
Realizar serviços de solda próximos a depósitos de inflamáveis;
Fumar em depósitos de papéis, madeiras, GLP, e postos de combustíveis;
Manusear ou transportar dinamite e outros explosivos;






Armazenamento inadequado:
Empilhamento de caixas em quantidade e altura superiores ao limite estabelecido;
Sobrecarregar de peso apenas uma das extremidades de um depósito;
Armazenar produtos incompatíveis no mesmo local.







Presença de animais peçonhentos (venenosos):
Aranhas;
Escorpiões;
Cobras;
Taturanas.
São medidas preventivas: o uso de EPC’s e EPI’s, a manutenção preventiva de
equipamentos e maquinário, o treinamento e o cumprimento da legislação (NR-12).
CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS OCUPACIONAIS E GRUPOS DE ACORDO
COM SUA NATUREZA E PADRONIZAÇÃO DE CORES CORRESPONDENTES
RISCOS AMBIENTAIS
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
R.
R.
R. DE
R. FÍSICOS
R. QUÍMICOS
BIOLÓGICOS
ERGONÔMICO
ACIDENTES
S
VERDE

VERMELHO

MARROM

Ruído

Poeiras

Vírus

Vibrações

Fumos

Bactérias

Radiações Ionizantes

Névoas

Protozoários

Radiações não
ionizantes

Neblinas

Fungos

Frio

Gases

Parasitas

Calor

Vapores

Bacilos

AMARELO
Esforço físico
intenso
Levantamento e
transporte
manual de peso
Exigência de
postura
inadequada
Controle rígido
de
produtividade
Imposição de
ritmos
excessivos
Trabalhos em

AZUL
Arranjo físico
inadequado
Máquinas e
equipamentos
sem proteção
Ferramentas
inadequadas
ou defeituosas
Iluminação
Inadequada
Eletricidade
Possibilidade
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Pressões anormais

Umidade

Substâncias
compostas ou
produtos
químicos em
gera

turno ou
noturno

de incêndio e
explosão

Jornadas de
trabalho
prolongadas

Armazenament
o inadequado

Monotonia e
repetitividade
Outras
situações
causadoras de
ESTRESSE
físico e/ou
psíquico

Animais
peçonhentos
Outras
situações de
risco que
poderão
contribuir para
a ocorrência de
acidentes
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CAPÍTULO 3 – MAPA DE RISCOS
Mapa de Riscos é uma forma de comunicação visual que, simbolicamente, através
de círculos coloridos, identifica a presença de determinado risco ambiental no local de
trabalho.

R. Físicos
Verde

1

R. Químicos
Vermelho

R. Biológicos

R. Ergonômicos

Marrom

R. Acidentes

Amarelo

Azul

OBJETIVO
O Mapa de Riscos tem como objetivo identificar e qualificar a presença do risco
ambientais na empresa, mas também envolver direta e indiretamente todos os
funcionários quanto a sua elaboração e cumprimento das normas de segurança.

2

LEGISLAÇÃO
A

Portaria

n.5,

de

17.8.1992,

do

Ministério

do

Trabalho,

determina

a

obrigatoriedade da elaboração do Mapa de Riscos Ambientais, delegando à CIPA a
responsabilidade da elaboração, divulgação e fixação.
3

GRADUAÇÃO DOS RISCOS ENCONTRADOS
A mensuração da gravidade da exposição aos riscos ambientais é dividida em 3
graduações: Pequeno, Médio e Grande. É informado no interior do círculo o número de
funcionários expostos.
Classificação:



Risco Pequeno – possibilidade remota de incidentes ou acidentes.



Risco Médio – possibilidade real de incidentes ou acidentes com conseqüências leves.



Risco Grande – possibilidade iminente de incidente ou acidente com conseqüências
graves.
Exemplos:
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RISCO GRANDE
4

RISCO MÉDIO

RISCO PEQUENO

ETAPAS DO MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS
Para que o Mapeamento de Riscos de sua empresa tenha finalidade prática, devese planejar as etapas de sua ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO, pois
pouco vale o tempo e envolvimento despendidos pela elaboração de um Mapa de Riscos
em que a qualidade das informações e a forma de divulgação não sejam eficazes.
Primeira Etapa



Elaboração
Todo trabalho planejado e organizado quanto aos seus objetivos e forma

de

atuação tem grande possibilidade de êxito, ou seja, o atendimento dos objetivos a que se
propõe.
Ao elaborar um Mapa de Riscos, precisamos seguir uma ordem de informações,
um roteiro, conforme sugerido abaixo:


Roteiro de Elaboração

a) Definir o objetivo do trabalho – levantamento de riscos ambientais de um setor.
b) De que forma realizar – entrevistando os funcionários, pesquisando os acidentes e
doenças profissionais ocorridas nos últimos meses e realizando inspeções de segurança.
c) Dividir o trabalho em grupos – considerar o número de cipeiros e setores da empresa.
d) Definir as ferramentas de trabalho – modelo sugerido: “ANEXO. 01”.
e) Definir os prazos para o levantamento – utilizar o modelo sugerido: “ANEXO. 02”.
f) Marcar nova reunião dos cipeiros para discutir informações obtidas, identificando os
riscos quanto a sua gravidade e dificuldade de solução, ordenando-os, assim, quanto a
sua prioridade de resolução – utilizar o modelo sugerido: “ANEXO. 03”.
g) Definir as possíveis soluções para os riscos ambientais encontrados e encaminhar
relatório à Diretoria da empresa.
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Segunda Etapa


Execução
Concluída a primeira etapa de elaboração do mapa de riscos, precisamos
transformar os dados obtidos em informações para os demais funcionários.
A fixação do Mapa de Riscos deve ser em local de fácil visualização dos
funcionários, sendo indispensável o esclarecimento a todos quanto aos objetivos e
informações contidas no Mapa de Riscos.
Terceira Etapa



Acompanhamento
Atendidas as etapas anteriores, precisamos verificar periodicamente a situação dos
riscos mapeados, pois o Mapa de Riscos abrange uma série de informações DINÂMICAS
(que podem ser modificadas).
As verificações no Mapa de Riscos devem constar no Programa de Trabalho da
CIPA, em que será decidida a periodicidade do acompanhamento (Trimestral,
Quadrimestral, Semestral).
O trabalho dos cipeiros deve ser voltado a diminuir e, se possível, eliminar os
riscos constantes no Mapa de Riscos
ANEXO – II
ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS
CALENDÁRIO
PRAZOS PARA O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES
DEPARTAM
ENTO

SETOR

N°
FUN
C.

CIPEIROS
RESPONSÁ
VEIS

PRAZ
O

FUNCIO
NÁ-RIOS
ENTREVI
S-TADOS

ACIDENT
ES
ANTERIO
RES

DOENÇ
AS
REGIS
TRADAS

INCIDE
NTES
REGIST
RA-DOS
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ANEXO – III
ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS
REUNIÃO
RESUMO DAS INFORMAÇÕES
RISCOS AMBIENTAIS INFORMADOS
DEPART

SETO

FUN

.

R

C.

FÍSI-

QUÍM

BIOLÓ-

ERGONÔ

ACIDEN-

COS

I-COS

GICOS

-MICOS

TES

PRIORI
RISCO

DADE

PMG

SIM /
NÃO

PRAZO
INÍ

FI

CIO

NAL

ASSINATURA DOS MEMBROS DA CIPA PRESENTES NESTA REUNIÃO

RESPONSÁVEL

DATA

CAPÍTULO 4 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
As atividades profissionais, em seus diversos segmentos, apresentam riscos
peculiares (próprios da atividade), que, conforme sua intensidade, concentração e tempo
de exposição, serão neutralizados ou amenizados com a utilização dos equipamentos de
proteção adequados.
Os equipamentos de proteção ao trabalhador dividem-se, quanto a sua aplicação,
em EPC’s – Equipamentos de Proteção Coletiva e EPI’s- Equipamentos de Proteção
Individual, mas seu objetivo principal é comum: proteger a

integridade

física

do

funcionário.
O dimensionamento e seleção dos equipamentos de proteção a serem utilizados
devem ter a orientação de um profissional da área de segurança do trabalho, pois o
desconhecimento dos agentes agressivos e dos meios corretos de proteção coloca em risco
a saúde do funcionário.
O reconhecimento dos riscos é documentado no PPRA – Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (obrigatório em todas as empresas que tenham empregados, conforme
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a NR-9), que prevê, nas medidas de controle dos riscos existentes, quais as melhores
formas de eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais.
1

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC
Conceito
São dispositivos, equipamentos e providências adotadas com o objetivo de prevenir
acidentes e preservar a saúde de vários indivíduos, e não apenas de um funcionário.
Exemplos de EPC’s – Dispositivos e Equipamentos:

 Corrimão de escadas;
 Extintores de incêndio;
 Exaustores;
 Iluminação de emergência;
 Ventiladores;
 Pára-raios;
 Aterramento elétrico;
 Coifa de proteção de esmeril e serra circular;
 Piso antiderrapante;
 Sinalização de pedestres;
 Sinalização viária de circulação;
 Limitadores de contato em prensas;
 Isolamento de fontes de ruído e vibração;
 Isolamento de fontes de calor e frio;
 Isolamento de fontes de produtos tóxicos e radiações.
Exemplos de EPC’s – Providências
 Substituição de produtos tóxicos;
 Alteração de métodos e processos de trabalho;
 Redução do tempo de exposição;
 Treinamento de condições de emergências;
 Treinamento de condições especiais;
 Alterações nas instalações.
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Implantação
Os Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC’s, devido a

sua

importância

na

proteção do trabalhador, devem ser inspecionados periodicamente, e sua implantação
deve ser acompanhada por um profissional da área de Segurança do Trabalho: Técnicos,
Engenheiros ou Médicos do Trabalho.
Os EPC’s eficientes são:
 Adequados ao risco;
 Depende o menos possível da ação humana;
 São resistentes;
 De fácil manutenção e limpeza;
 Não criam outros tipos de riscos.
2

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI
Conceito
São dispositivos de uso individual que têm como objetivo proteger a saúde e a
integridade física dos funcionários expostos a riscos ambientais.
Legislação
Art. 166 – CLT
“A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos
de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção
contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados”. (grifos do autor)
Art. 167 – CLT
“O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado com a
indicação do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho”. (grifos do autor)
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Norma Regulamentadora – NR-6 Equipamento de Proteção Individual – EPI Portaria n.
3.214/78. Atualizada em 24/10/2018
6.1

Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se

Equipamento de Proteção Individual – EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde no trabalho.
6.1.1

Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele

composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais
riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde no trabalho.

6.2

O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só

poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA,
expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho
do Ministério do Trabalho e Emprego.
6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao
risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:
a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os
riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
c) para atender a situações de emergência.
6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o disposto no
item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com
o disposto no ANEXO I desta NR.
6.4.1

As solicitações para que os produtos que não estejam relacionados no ANEXO I,

desta NR, sejam considerados como EPI, bem como as propostas para reexame daqueles
ora elencados, deverão ser avaliadas por comissão tripartite a ser constituída pelo órgão
nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, após ouvida a CTPP,
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sendo as conclusões submetidas àquele órgão do Ministério do Trabalho e Emprego para
aprovação.
6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho – SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e
trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em
determinada atividade. (Alterado pela Portaria SIT n.º 194, de 07 de dezembro de 2010).
6.5.1

Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe ao empregador selecionar o

EPI adequado ao risco, mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado,
ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuários. (Alterado pela
Portaria SIT n.º 194, de 07 de dezembro de 2010).
6.6 Responsabilidades do empregador. (Alterado pela Portaria SIT n.º 194, de 07 de dezembro de
2010).
6.6.1

Cabe ao empregador quanto ao EPI:

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
b) exigir seu uso;
c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em
matéria de segurança e saúde no trabalho;
d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e,
g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.
h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou
sistema eletrônico.
6.7 Responsabilidades do trabalhador.
6.7.1

Cabe ao empregado quanto ao EPI:

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;
c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e,
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d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.
6.8 Responsabilidades de fabricantes e/ou importadores.
6.8.1 O fabricante nacional ou o importador deverá:
a) cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no
trabalho;
b) solicitar a emissão do CA;
c) solicitar a renovação do CA quando vencido o prazo de validade estipulado pelo órgão
nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho; d) requerer novo CA
quando houver alteração das especificações do equipamento aprovado;
e) responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao Certificado
de Aprovação - CA;
f) comercializar ou colocar à venda somente o EPI, portador de CA;
g) comunicar ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho
quaisquer alterações dos dados cadastrais fornecidos;
h) comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, orientando sua
utilização, manutenção, restrição e demais referências ao seu uso;
i) fazer constar do EPI o número do lote de fabricação; e,
j) providenciar a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do SINMETRO, quando for
o caso;
k) fornecer as informações referentes aos processos de limpeza e higienização de seus
EPI, indicando quando for o caso, o número de higienizações acima do qual é necessário
proceder à revisão ou à substituição do equipamento, a fim de garantir que os mesmos
mantenham as características de proteção original.
6.8.1.1

Os procedimentos de cadastramento de fabricante e/ou importador de EPI e de

emissão e/ou renovação de CA devem atender os requisitos estabelecidos em Portaria
específica.
6.9 Certificado de Aprovação - CA
6.9.1

Para fins de comercialização o CA concedido aos EPI terá validade:

a) de 5 (cinco) anos, para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não tenham
sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO;
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b) do prazo vinculado à avaliação da conformidade no âmbito do SINMETRO, quando for
o caso.
6.9.2

O órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho,

quando necessário e mediante justificativa, poderá estabelecer prazos diversos daqueles
dispostos no subitem 6.9.1.
6.9.3

Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome

comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de
EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA.
6.9.3.1

Na impossibilidade de cumprir o determinado no item 6.9.3, o órgão nacional

competente em matéria de segurança e saúde no trabalho poderá autorizar forma
alternativa de gravação, a ser proposta pelo fabricante ou importador, devendo esta
constar do CA.
6.10 (Excluído pela Portaria SIT n.º 194, de 07 de dezembro de 2010).
6.10.1

(Excluído pela Portaria SIT n.º 194, de 07 de dezembro de 2010).

6.11 Da competência do Ministério do Trabalho e Emprego / MTE
6.11.1
Cabe ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no
trabalho:
a) cadastrar o fabricante ou importador de EPI;
b) receber e examinar a documentação para emitir ou renovar o CA de EPI;
c) estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicos para ensaios de EPI;
d) emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador;
e) fiscalizar a qualidade do EPI;
f) suspender o cadastramento da empresa fabricante ou importadora; e,
g) cancelar o CA.
6.11.1.1

Sempre que julgar necessário o órgão nacional competente em matéria de

segurança e saúde no trabalho, poderá requisitar amostras de EPI, identificadas com o
nome do fabricante e o número de referência, além de outros requisitos.
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6.11.2

Cabe ao órgão regional do MTE:

a) fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a qualidade do EPI;
b) recolher amostras de EPI; e,
c) aplicar, na sua esfera de competência, as penalidades cabíveis pelo descumprimento
desta NR.
6.12 e Subitens (Revogados pela Portaria SIT n.º 125, de 12 de novembro de 2009).
ANEXO I
LISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
(Alterado pela Portaria SIT n.º 194, de 07 de dezembro de 2010).
A - EPI PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA
A.1 - Capacete
a) capacete para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio;
b) capacete para proteção contra choques elétricos;
c) capacete para proteção do crânio e face contra agentes térmicos.
A.2 - Capuz ou balaclava
a) capuz para proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem térmica;
b) capuz para proteção do crânio, face e pescoço contra respingos de produtos químicos;
c) capuz para proteção do crânio e pescoço contra agentes abrasivos e escoriantes.
B - EPI PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE
B.1 - Óculos
a) óculos para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes;
b) óculos para proteção dos olhos contra luminosidade intensa;
c) óculos para proteção dos olhos contra radiação ultravioleta;
d) óculos para proteção dos olhos contra radiação infravermelha.
B.2 - Protetor facial
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a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes;
b) protetor facial para proteção da face contra radiação infravermelha;
c) protetor facial para proteção dos olhos contra luminosidade intensa;
d) protetor facial para proteção da face contra riscos de origem térmica;
e) protetor facial para proteção da face contra radiação ultravioleta.
B.3 - Máscara de Solda
a) máscara de solda para proteção dos olhos e face contra impactos de partículas
volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade intensa.
C - EPI PARA PROTEÇÃO AUDITIVA
C.1 - Protetor auditivo
a) protetor auditivo circum-auricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de
pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos n.º 1 e 2;
b) protetor auditivo de inserção para proteção do sistema auditivo contra níveis de
pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos n.º 1 e 2;
c) protetor auditivo semi-auricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de
pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos n.º 1 e 2.
D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:
a) peça semifacial filtrante (PFF1) para proteção das vias respiratórias contra poeiras e
névoas;
b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras,
névoas e fumos;
c) peça semifacial filtrante (PFF3) para proteção das vias respiratórias contra poeiras,
névoas, fumos e radionuclídeos;
d) peça um quarto facial, semifacial ou facial inteira com filtros para material particulado
tipo P1 para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas; e ou P2

para

proteção contra poeiras, névoas e fumos; e ou P3 para proteção contra poeiras, névoas,
fumos e radionuclídeos;
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e) peça um quarto facial, semifacial ou facial inteira com filtros químicos e ou
combinados para proteção das vias respiratórias contra gases e vapores e ou material
particulado.
D.2 - Respirador purificador de ar motorizado:
a) sem vedação facial tipo touca de proteção respiratória, capuz ou capacete para
proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos e

ou

contra gases e vapores;
b) com vedação facial tipo peça semifacial ou facial inteira para proteção das vias
respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos e ou contra gases e vapores.
D.3 - Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido:
a) sem vedação facial de fluxo contínuo tipo capuz ou capacete para proteção das vias
respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%;
b) sem vedação facial de fluxo contínuo tipo capuz ou capacete para proteção das vias
respiratórias em operações de jateamento e em atmosferas com concentração de oxigênio
maior que 12,5%;
c) com vedação facial de fluxo contínuo tipo peça semifacial ou facial inteira para
proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio maior que
12,5%;
d) de demanda com pressão positiva tipo peça semifacial ou facial inteira para proteção
das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%;
e) de demanda com pressão positiva tipo peça facial inteira combinado com cilindro
auxiliar para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio
menor ou igual que 12,5%, ou seja, em atmosferas Imediatamente Perigosas à Vida e a
Saúde (IPVS).
D.4 – RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MÁSCARA AUTONOMA
a) de circuito aberto de demanda com pressão positiva para proteção das vias
respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio menor ou igual que 12,5%, ou
seja, em atmosferas Imediatamente Perigosas à Vida e a Saúde
(IPVS);
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b) de circuito fechado de demanda com pressão positiva para proteção das vias
respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio menor ou igual que 12,5%, ou
seja, em atmosferas Imediatamente Perigosas à Vida e a Saúde
(IPVS).
D.5 - Respirador de fuga
a) respirador de fuga tipo bocal para proteção das vias respiratórias contra gases

e

vapores e ou material particulado em condições de escape de atmosferas Imediatamente
Perigosas à Vida e a Saúde (IPVS).
E - EPI PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
E.1 – Vestimentas
a) Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem térmica;
b) Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica;
c) Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem química;
d) Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem radioativa;
e) Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem meteorológica;
f) Vestimentas para proteção do tronco contra umidade proveniente de operações com
uso de água.
E.2 - Colete à prova de balas de uso permitido para vigilantes que trabalhem portando
arma de fogo, para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica.
F - EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES
F.1 - Luvas
a) luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;
b) luvas para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes;
c) luvas para proteção das mãos contra choques elétricos;
d) luvas para proteção das mãos contra agentes térmicos;
e) luvas para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luvas para proteção das mãos contra agentes químicos;
g) luvas para proteção das mãos contra vibrações;
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h) luvas para proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água;
i) luvas para proteção das mãos contra radiações ionizantes.
F.2 - Creme protetor
a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes
químicos.
F.3 - Manga
a) manga para proteção do braço e do antebraço contra choques elétricos;
b) manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes abrasivos e escoriantes;
c) manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes cortantes e perfurantes;
d) manga para proteção do braço e do antebraço contra umidade proveniente de
operações com uso de água;
e) manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes térmicos.
F.4 - Braçadeira
a) braçadeira para proteção do antebraço contra agentes cortantes;
b) braçadeira para proteção do antebraço contra agentes escoriantes.
F.5 - Dedeira
a) dedeira para proteção dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes.
G - EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES
G.1 - Calçado
a) calçado para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos;
b) calçado para proteção dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica;
c) calçado para proteção dos pés contra agentes térmicos;
d) calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes;
e) calçado para proteção dos pés contra agentes cortantes e perfurantes;
f) calçado para proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com
uso de água;
g) calçado para proteção dos pés e pernas contra respingos de produtos químicos.
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G.2 - Meia
a) meia para proteção dos pés contra baixas temperaturas.
G.3 - Perneira
a) perneira para proteção da perna contra agentes abrasivos e escoriantes;
b) perneira para proteção da perna contra agentes térmicos;
c) perneira para proteção da perna contra respingos de produtos químicos;
d) perneira para proteção da perna contra agentes cortantes e perfurantes;
e) perneira para proteção da perna contra umidade proveniente de operações com uso de
água.
G.4 - Calça
a) calça para proteção das pernas contra agentes abrasivos e escoriantes;
b) calça para proteção das pernas contra respingos de produtos químicos;
c) calça para proteção das pernas contra agentes térmicos;
d) calça para proteção das pernas contra umidade proveniente de operações com uso de
água.
H - EPI PARA PROTEÇÃO DO CORPO INTEIRO
H.1 - Macacão
a) macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes
térmicos;
b) macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos
de produtos químicos;
c) macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra umidade
proveniente de operações com uso de água.
H.2 - Vestimenta de corpo inteiro
a) vestimenta para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos;
b) vestimenta para proteção de todo o corpo contra umidade proveniente de operações
com água;
c) vestimenta condutiva para proteção de todo o corpo contra choques elétricos.
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I - EPI PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS COM DIFERENÇA DE NÍVEL
I.1 - Dispositivo trava-queda
a) dispositivo trava-queda para proteção do usuário contra quedas em operações com
movimentação vertical ou horizontal, quando utilizado com cinturão de segurança para
proteção contra quedas.
I.2 - Cinturão
a) cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos
em altura;
b) cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda no
posicionamento em trabalhos em altura.
Nota: O presente Anexo poderá ser alterado por portaria específica a ser expedida pelo
órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, após observado
o disposto no subitem 6.4.1.
ANEXO II: (Excluído pela Portaria SIT n.º 194, de 07 de dezembro de 2010)
ANEXO III: (Excluído pela Portaria SIT n.º 194, de 07 de dezembro de 2010)
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CAPÍTULO 5 – INSPEÇÃO DE SEGURAÇA
É a identificação de situações de risco de acidentes e doenças

profissionais,

fazendo uso de técnicas e recursos apropriados. A inspeção de segurança é a maneira
mais eficaz de se obterem a segurança do trabalho e a higienização do ambiente de
trabalho, permitindo assim maior e melhor rendimento do serviço.
1


TIPOS DE INSPEÇÕES
Inspeções gerais

 São aquelas que atingem toda a área da empresa, de modo a observar todos os aspectos
de higiene e medicina do trabalho. Delas participam, além dos membros da CIPA,
gerentes, médicos, engenheiros e técnicos de segurança.
 A coordenação fica a cargo do Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho (SEESMT) da empresa, que deverá emitir relatórios aos
interessados. Nas empresas onde não existe o SEESMT, essa atribuição será de
responsabilidade da CIPA.


Inspeções parciais

 São as que se destinam a uma ou mais áreas específicas da empresa, a fim de se
verificarem

determinadas

atividades

ou

certos

equipamentos

existentes.

Têm,

basicamente, a mesma estrutura das inspeções gerais.


Inspeções de rotina

 Devem ser realizadas pelos técnicos de segurança ou pelos membros da CIPA, para
descobrir riscos que comumente existem, como máquina sem proteção, desordem,
utilização inadequada de equipamentos, má utilização do EPI, atos inseguros.


Inspeções eventuais

 Feitas sem previsão, ou seja, sem dia ou período previamente estabelecido, são realizadas
por médicos, engenheiros ou pessoal de manutenção.


Inspeções oficiais

 São realizadas pelos órgãos governamentais e empresas de seguro.
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Inspeções especiais

 São aquelas que se destinam a verificar uma situação especial e exigem conhecimentos
específicos ou aparelhos especiais para medição.
A CIPA deverá definir um cronograma das inspeções de segurança, prevendo a
data, local, horário, objetivo e o responsável pela inspeção. O relatório contendo os riscos
identificados será apresentado aos demais cipeiros, quando, após discutido

pela

comissão, serão tomadas as providências necessárias para cada situação.
2

FASES DA INSPEÇÃO
Para que a inspeção de segurança tenha êxito, recomenda-se que ela se desenvolva
nas seguintes fases:

a) Observação de tudo o que possa trazer risco, ou seja, de condições e atos inseguros; é
fundamental que a inspeção se faça dentro de uma ótica realmente prevencionista;
b) Informação rápida de qualquer irregularidade observada ao responsável pelo setor ou
seção, para que o problema seja solucionado com maior brevidade;
c) Registro dos itens observados na inspeção, em impresso próprio, dando detalhes de
localização, risco provável, pessoal envolvido, ambiente físico e, se possível, sugestões de
medidas para eliminação do problema;
d) Encaminhamento do relatório da inspeção de segurança aos setores competentes, a fim
de que seja prontamente acionada a prevenção adequada, e
e) Acompanhamento

do

processo

de

correção/prevenção

até

a

execução

final,

independentemente do tempo a ser gasto para assessorar o desenvolvimento do serviço.
3

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
Os relatórios de inspeção devem ser elaborados de tal modo que possam servir de
guia sobre os pontos a serem cobertos durante a inspeção, com o objetivo de facilitar o
controle das recomendações propostas e indicar, dentro do programa, as situações
prioritárias.
Característica do relatório
A confecção do relatório de inspeção devem constar:
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Os riscos localizados que merecem estudo especial;



Ordem de trabalho ou instrução ao pessoal;



Os riscos suscetíveis de correção imediata, que devem ser resolvidos no ato da inspeção;



Os riscos que exigem uma ação imediata, porque implicam perigo imediato.
Os caminhos do relatório
Depois de pronto, o relatório deve ser encaminhado ao supervisor ou encarregado
da área, a fim de que sejam tomadas as providências corretivas destinadas a eliminar os
riscos (condições ou atos inseguros).
Deve ser preenchido em quantas vias forem necessárias, ficando uma delas com o
SEESMT da empresa (quando houver) ou com a CIPA, para acompanhamento do serviço
a ser executado, até o final.
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CAPITULO 6 – INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES
A investigação de acidentes é parte integrante e fundamental do programa de
segurança do trabalho da empresa. É a forma de procurar informações, estudar e
pesquisar as causas dos acidentes ocorridos e propor medidas corretivas para

a

eliminação dessas causas.
Todos os acidentes são de real importância, independentemente de sua gravidade,
é através da análise de cada ocorrência que chega-se a conclusões que impedirão a
repetição de acidentes com maior prejuízo.
As investigações de segurança são uma das atividades mais

importantes

do

Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho (SEESMT) e da
CIPA, e devem ser efetuadas de maneira objetiva, com base somente nos fatos, sem
implicações disciplinares.
1

REGRAS BÁSICAS
Cabe ao SEESMT e à CIPA, durante as investigações de segurança:



Pesquisar a situação anterior ao acidente;



Restringir-se aos fatos com bom senso para pesar o valor de cada um e justificar as
conclusões



Investigar cada detalhe, por menos significativo que possa parecer inicialmente;



Procurar os atos e as condições inseguras que, na maioria dos casos, estão presentes ao
mesmo tempo;



Fazer recomendações, pois nenhuma investigação é completa quando não sugere ações
corretivas;



Investigar todos os acidentes: a diferença entre um acidente banal e outro, sério, é fruto
do acaso;



Determinar providências imediatas para evitar a repetição do acidente;



Se necessário, mudar políticas, processos de trabalho etc., depois de ouvida a
administração;



Elaborar relatórios escritos, meios eficientes no estudo e análise das áreas de maior risco,
possibilitando assim fazer recomendações de natureza corretiva e preventiva;
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Divulgar os resultados da investigação, pois seu valor é fundamentalmente educativo; a
partir desses resultados, deve-se iniciar logo um programa de prevenção de acidentes ou
uma campanha de segurança.

2

ANÁLISE DO ACIDENTE
Todo acidente do trabalho deve ser analisado, mesmo os que a princípio podem ser
considerados leve e que não tenha um reflexo muito grave na lesão, nestes casos a
conseqüência após a análise muitas vezes estes poderiam ser muito mais graves podendo
levar o acidentado até o óbito. A regra básica de uma boa análise de acidente e Ter uma
ficha em mãos e entrevistar o acidentado, sem transparecer que você esta tentando punílo pelo acidente e sim tentando evitar novas ocorrências, as perguntas básicas são:
O QUE, aconteceu (caiu, bateu, escorregou...)
ONDE, aconteceu (no piso, na máquina, no carro, no vestiário...)
QUANDO, aconteceu (de manhã, na saída do expediente, ás 12:00hs, ...)
E PORQUE, fez isso (pressa, distração, o chefe mandou, não foi treinado, ...)
A análise tem de ser bem detalhada para ser apurada a efetiva causa e lembre-se,
EPI não evita acidente e sim a lesão e a falta deles não reflete a causa do acidente e sim o
efeito deste.

3

CADASTRO DE ACIDENTADOS
O cadastro de acidentados é o conjunto de informações e dados sobre a ocorrência
de acidentes em uma unidade industrial ou comercial. Deve ser organizado de modo que
permita analisar as causas, as circunstâncias e as conseqüências de cada acidente.
A manutenção de um cadastro de acidentados na empresa é de vital importância
para uma avaliação dos resultados obtidos pelo programa de segurança e para orientar
as medidas de prevenção necessárias ou prioritárias.
Para maior facilidade da pesquisa, os acidentes podem ser cadastrados da seguinte
forma:

{

sem afastamento
com afastamento
com morte

{

incapacidade temporária
incapacidade permanente

parcial
total
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Um cadastro bem elaborado permite:


Que o SEESMT e a CIPA analisem melhor o programa de prevenção de acidentes adotada
pela empresa;



Que se façam levantamentos estatísticos sobre a freqüência e a gravidade dos acidentes,
sobre as ocorrências de condições e atos inseguros, proporcionando que a CIPA e o
SEESMT concentrem esforços na redução do número de acidentes;



Que se oriente a prevenção de acidentes semelhantes e, com base nele, se desenvolvam
estudos científicos para prevenir acidentes e doenças profissionais.

4

DIAS PERDIDOS
São os dias efetivamente perdidos pelo trabalhador acidentado, aí computados os
domingos e feriados. Conta-se o período compreendido entre o dia seguinte ao do
acidente e o dia da alta médica.
A gravidade da lesão é medida pelos dias de trabalho perdidos. Esse dado é de
suma importância para a estatística, pois influi diretamente no custo direto e indireto do
acidente.
Os casos em que o trabalhador retorna ao trabalho no dia seguinte ao do acidente
são considerados acidentes sem afastamento, ou seja, sem dias perdidos a computar.

5

DIAS DEBITADOS
São os dias de trabalho que serão debitados, no levantamento estatístico,
correspondendo aos casos de acidentes com morte ou com incapacidade permanente,
total ou parcial.
Nos casos de morte ou de incapacidade permanente total, devem ser debitados
6.000 dias, de acordo com a tabela de dias debitados usada nacionalmente. Essa tabela,
reproduzida em parte a seguir, foi elaborada pela International Association of Industrial
Accident Board and Comission e consta das Normas Brasileiras NB-18. (ver tabela 1)
Tabela 1 - Dias Debitados
Natureza

Avaliação
Percentual

Dias Debitados

Morte

100

6.000

Incapacidade total e permanente

100

6.000
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Perda de visão de ambos os olhos

100

6.000

Perda da visão de um olho

30

1.800

Perda do braço acima do cotovelo

75

4.500

Perda do braço abaixo do cotovelo

60

3.600

Perda da mão

50

3.000

Perda do primeiro quirodátilo (polegar)

10

600

5

300

Perda de dois quirodáctilos (exceto o polegar)

12 ½

750

Perda de três quirodáctilos (exceto o polegar)

20

1.200

Perda de quatro quirodáctilos (exceto o polegar)

30

1.800

Perda do polegar e de qualquer outro quirodátilo

20

1.200

Perda do polegar e de dois outros quirodáctilos

25

1.500

Perda do polegar e de três outros quirodáctilos

33 ½

2.000

Perda do polegar e dos outros quatro quirodáctilos

40

2.400

Perda da perna acima do joelho

75

4.500

Perda da perna na altura do joelho ou abaixo dele

50

3.000

Perda do pé

40

2.400

5

300

10

600

0

0

Perda da audição de um ouvido

10

600

Perda da audição de ambos os ouvidos

50

3.000

Perda de qualquer outro quirodáctilo (dedo da mão)

Perda do primeiro pododáctilo (dedo grande) e outros
2 ou mais pododáctilos (dedos do pé)
Perda do primeiro pododáctilo (dedo grande) de
ambos os pés
Perda de qualquer outro pododáctilo (exceto o dedo
grande)

6

ESTATÍSTICA DOS ACIDENTES
A estatística é a ordenação de números que representam a freqüência de um
acontecimento ou de uma característica quantitativa ou qualitativa dos elementos de um
conjunto, durante um período determinado: mensal, trimestral, anual etc.

Essa

ordenação permite que se conheça melhor a incidência de fatos mensuráveis.
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Para fins de investigação e estudo da prevenção de acidentes, lembramos que as
estatísticas são os meios importantes para alertar, estimular e ajudar os interessados a
conhecerem devidamente a situação existente, a fim de adquirir consciência sobre a
importância da segurança.
Conhecendo o número de acidentes com afastamento, o número total de dias
perdidos, o número de dias debitados e o total de horas-homem de exposição ao risco,
podemos calcular as taxas de freqüência e de gravidade dos acidentes do trabalho em
cada empresa ou área.
Mensalmente deve-se elaborar um levantamento estatístico para que se obtenham
dados que permitam comparação com as estatísticas de outros locais em que se
desenvolvam atividades produtivas semelhantes. Esse levantamento mensal permitirá
também o acompanhamento dos resultados do programa de segurança implantado na
empresa. (A estatística anual deve abranger todos os casos dos doze meses do ano.).
Os dados estatísticos poderão ser organizados em gráficos, que deverão ser
apresentados da maneira mais clara e simples possível, possibilitando assim o
entendimento geral.
7

TAXA DE FREQUÊNCIA
É o cálculo que permite estabelecer o número de acidentes por milhão de
horas/homem de exposição ao risco, expresso pela fórmula:

TF =

no de acidentes x 1.000.000
horas/homem de exposição ao risco

A multiplicação por um milhão é usada para tornar possível a comparação das
taxas de freqüência entre diversas empresas, e até mesmo entre empresas de diferentes
países que desenvolvem atividades similares e utilizam o mesmo sistema de cálculo.
Por exemplo, em uma empresa que tivesse 10 acidentes mensais, com 200.000
(duzentas mil) horas trabalhadas, o cálculo seria o seguinte:
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TF =

10 x 1.000.000

= 50,00

200.000
Concluiríamos, então, que a taxa de freqüência de acidentes nessa empresa é igual
a 50,00.
A taxa de freqüência informa o índice de acidentes na empresa, porém não indica
sua gravidade. Portanto, torna-se necessário levantar também a taxa de gravidade dos
acidentes.
8

TAXA DE GRAVIDADE
A taxa de gravidade representa a perda de tempo (dias perdidos mais dias
debitados) resultante dos acidentes ocorridos, em relação ao total de horas/homem de
exposição ao risco, e é calculada pela fórmula:

(dias perdidos + dias debitados) x 1.000.0000
TG =

horas/homem de exposição ao risco

Também aqui a multiplicação por um milhão permite a comparação entre taxas de
diferentes empresas, de diversos países.
Para efeito do cálculo da taxa de gravidade, os dias debitados só deverão ser
computados quando o acidente resultar em morte, em incapacidade total ou em
incapacidade parcial permanente (ver Tabela 1 - Dias debitados). Portanto, devemos ficar
atentos, pois nesse cálculo os dias debitados poderão figurar ou não, dependendo das
conseqüências dos acidentes ocorridos.
9

COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO - CAT
A CAT é um documento da Previdência Social, cujo objetivo é registrar a ocorrência
de acidente ou doença ocupacional sofrido por um empregado (sob o regime de trabalho
regido pela CLT), sendo também um dos principais documentos que garantem a
manutenção de salário ao acidentado:
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Nos 15 (quinze) primeiros dias do acidente, o pagamento do salário é de responsabilidade
da empresa.



A partir do 16º (décimo sexto) dia, a manutenção do pagamento de salários (seguro
acidente de trabalho) é da Previdência Social até a alta médica do acidentado.
EMISSÃO
Quanto à emissão, a CAT divide-se em três tipos:

 CAT inicial;
 CAT de reabertura;
 CAT de comunicação de óbito.
PREENCHIMENTO
Quanto ao preenchimento, a CAT divide-se em três partes distintas:
I – EMITENTE: o responsável pelo preenchimento (empresa, sindicato, outros) irá
completar todos os campos desta parte da CAT, identificando os seguintes itens:
 A empresa;
 O acidentado;
 O acidente ou doença;
 As testemunhas.
II

– ATESTADO MÉDICO: o preenchimento desta parte da CAT é de

responsabilidade do médico que atendeu o acidentado, e busca identificar os seguintes
itens:
 Quanto ao atendimento;
 À lesão;
 Ao diagnóstico.
III – INSS: esta parte da CAT destina-se ao protocolo de recebimento desta pela
Previdência Social.
OBSERVAÇÕES
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A Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT deverá ser feita até o 1º dia útil
após o acidente.

Quando

ultrapassado

este

prazo,

a

empresa

poderá

justificar

oficialmente o motivo de atraso ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, que julgará
a procedência da justificativa. O descumprimento do prazo legal e a falta de justificativa
são passíveis de multa à empresa.
Mesmo que o acidente do trabalho não provoque afastamento do funcionário, a
empresa deve emitir e enviar ao INSS a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, para
fins de notificação, segundo a Lei n. 8.213, art.22.
Quando a CAT não for emitida pela empresa, o próprio acidentado poderá fazê-lo,
solicitando ao médico que o atendeu ou ao sindicato da categoria. A CAT deve ser
preenchida em formulário específico e com todos os seus campos completados com
exatidão de informações.
O funcionário encaminhado ao Seguro do Acidente de Trabalho, por meio da CAT,
terá garantida a estabilidade do emprego por 12 meses a contar da data de cessação do
benefício acidentário, caso o tempo de afastamento seja superior a 15 (quinze) dias.
Deve-se salientar que a CAT deverá ser precedida da investigação e análise do
acidente.
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CAPÍTULO 7 – LEGISLAÇÃO
1

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA – CLT
Art.154 A observância, em todos os locais de trabalho, do disposto neste Capítulo, não
desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação

à

matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou
Municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas
oriundas de convenções coletivas de trabalho.
Art.155 Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e
medicina do trabalho:
I - estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos
deste Capítulo, especialmente os referidos no art. 200;
II - coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades
relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional,
inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho;
III - conhecer, em última instância, dos recursos, voluntários ou de ofício, das decisões
proferidas pelos Delegados Regionais do Trabalho, em matéria de segurança e medicina
do trabalho.
Art.156 Compete especialmente às Delegacias Regionais do Trabalho, nos limites de sua
jurisdição:
I - promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do
trabalho;
II - adotar as medidas que se tornem exigíveis, em virtude das disposições deste Capítulo,
determinando as obras e reparos que, em qualquer local de trabalho, se façam
necessárias;
III - impor as penalidades cabíveis por descumprimento das normas constantes deste
Capítulo, nos termos do art. 201 .
Art.157 Cabe às empresas:
I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;
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II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar
no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;
III - adotar as medidas que Ihes sejam determinadas pelo órgão regional competente;
IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.
Art. 158 Cabe aos empregados:
I - observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de
que trata o item II do artigo anterior;
II - colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo.
Parágrafo Único Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:
a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do artigo
anterior;
b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.
Art.159 Mediante convênio autorizado pelo Ministro do Trabalho, poderão ser delegadas a
outros órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização ou orientação
às empresas quanto ao cumprimento das disposições constantes deste Capítulo.
Art.160 Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e
aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de
segurança e medicina do trabalho.
§ 1o Nova inspeção deverá ser feita quando ocorrer modificação substancial nas
instalações, inclusive equipamentos, que a empresa fica obrigada a comunicar,
prontamente, à Delegacia Regional do Trabalho.
§ 2o É facultado às empresas solicitar prévia aprovação, pela Delegacia Regional do
Trabalho, dos projetos de construção e respectivas instalações.
Art.161 O Delegado Regional do Trabalho, à vista do laudo técnico do serviço competente
que

demonstre

grave

e

iminente

risco

para

o

trabalhador,

poderá

interditar

estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar obra;
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indicando na decisão, tomada com a brevidade que a ocorrência exigir, as providências
que deverão ser adotadas para prevenção de infortúnios de trabalho.
§ 1o As autoridades federais, estaduais e municipais darão imediato apoio às medidas
determinadas pelo Delegado Regional do Trabalho.
§ 2o A interdição ou embargo poderão ser requeridos pelo serviço competente da
Delegacia Regional do Trabalho e, ainda, por agente da inspeção do trabalho ou por
entidade sindical.
§ 3o Da decisão do Delegado Regional do Trabalho poderão os interessados recorrer, no
prazo de 10 (dez) dias, para o órgão de âmbito nacional competente em matéria de
segurança e medicina do trabalho, ao qual será facultado dar efeito suspensivo

ao

recurso.
§ 4o Responderão por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após
determinada a interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do
estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização de máquina ou equipamento, ou
o prosseguimento de obra, se, em conseqüência, resultarem danos a terceiros.
§ 5o O Delegado Regional do Trabalho, independente de recursos, e após laudo técnico do
serviço competente, poderá levantar a interdição.
§ 6o Durante a paralisação dos serviços, em decorrência da interdição ou embargo, os
empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício.
Art.162 As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e

em

medicina do trabalho.
Parágrafo único
As normas a que se refere este artigo estabelecerão:
a)

classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco de
suas atividades;
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b)

o número mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, segundo o
grupo em que se classifique, na forma da alínea anterior;

c)

a qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de trabalho;

d)

as demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e em
medicina do trabalho, nas empresas.
Art.163 Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA), de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos
estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas.
Parágrafo Único
O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e o funcionamento
das CIPA’s.
Art.164 Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de
acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o
parágrafo único do artigo anterior.
§ 1o Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão

por

eles

designados.
§ 2o Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio
secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os
empregados interessados.
§ 3o O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 (um) ano, permitida
uma reeleição.
§ 4o O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante o
seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA.
§ 5o O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o Presidente
da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.
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Art.165 Os titulares da representação dos empregados nas CIPA's não poderão sofrer
despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar,
técnico, econômico ou financeiro.
Parágrafo único
Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do
Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob
pena de ser condenado a reintegrar o empregado.
Art.166 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de
proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção
contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.
Art.167 O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado com a
indicação do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.
Art.168 Será obrigatório o exame médico do empregado, por conta do empregador.
§ 1o Por ocasião da admissão, o exame médico obrigatório compreenderá investigação
clínica e, nas localidades em que houver, abreugrafia.
§ 2o Em decorrência da investigação clínica ou da abreugrafia, outros exames
complementares poderão ser exigidos, a critério médico, para apuração da capacidade ou
aptidão física e mental do empregado para a função que deva exercer.
§ 3o O exame médico será renovado, de seis em seis meses, nas atividades e operações
insalubres, e, anualmente, nos demais casos. A abreugrafia será repetida a cada dois anos.
§ 4o O mesmo exame médico de que trata o Par.1o será obrigatório por ocasião

da

cessação do contrato de trabalho, nas atividades, a serem discriminadas pelo Ministério
do Trabalho, desde que o último exame tenha sido realizado há mais de 90 (noventa)
dias.
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§ 5o Todo estabelecimento deve estar equipado com material necessário à prestação de
primeiros socorros médicos.
Art. 169 Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em
virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, de
conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho.
Art.170 As edificações deverão obedecer aos requisitos técnicos que garantam perfeita
segurança aos que nelas trabalhem.
Art.171 Os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 3 (três) metros de pé direito, assim
considerada a altura livre do piso ao teto.
Parágrafo único
Poderá ser reduzido esse mínimo desde que atendidas as condições de iluminação e
conforto térmico compatíveis com a natureza do trabalho, sujeitando-se tal redução ao
controle do órgão competente em matéria de segurança e medicina do trabalho.
Art.172 Os pisos dos locais de trabalho não deverão apresentar

saliências

nem

depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais.
Art.173 As aberturas nos pisos e paredes serão protegidas de forma que impeçam a
queda de pessoas ou de objetos.
Art.174 As paredes, escadas, rampas de acesso, passarelas, pisos, corredores, coberturas
e passagens dos locais de trabalho deverão obedecer às condições de segurança e de
higiene do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e manter-se em perfeito
estado de conservação e limpeza.
Art.175 Em todos os locais de trabalho deverá haver iluminação adequada, natural ou
artificial, apropriada à natureza da atividade.
§1o A iluminação deverá ser uniformemente distribuída, geral e difusa, a fim de evitar
ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.
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§2o 0 Ministério do Trabalho estabelecerá os níveis mínimos de iluminamento a serem
observados.
Art.176 Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural, compatível com o serviço
realizado.
Parágrafo único
A ventilação artificial será obrigatória sempre que a natural não preencha as condições de
conforto térmico.
Art.177 Se as condições de ambiente se tornarem desconfortáveis, em virtude de
instalações geradoras de frio ou de calor, será obrigatório o uso de vestimenta adequada
para o trabalho em tais condições ou de capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento
térmico e recursos similares, de forma que os empregados fiquem protegidos contra as
radiações térmicas.
Art.178 As condições de conforto térmico dos locais de trabalho devem ser mantidas
dentro dos limites fixados pelo Ministério do Trabalho.
Art.179 O Ministério do Trabalho disporá sobre as condições de segurança e as medidas
especiais a serem observadas relativamente a instalações elétricas, em qualquer das fases
de produção, transmissão, distribuição ou consumo de energia.
Art.180 Somente profissional qualificado poderá instalar, operar, inspecionar ou reparar
instalações elétricas.
Art.181 Os que trabalharem em serviços de eletricidade ou instalações elétricas devem
estar familiarizados com os métodos de socorro a acidentados por choque elétrico.
Art.182 O Ministério do Trabalho estabelecerá normas sobre:
I - as precauções de segurança na movimentação de materiais nos locais de trabalho, os
equipamentos a serem obrigatoriamente utilizados e as condições especiais a que estão
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sujeitas a operação e a manutenção desses equipamentos, inclusive exigências de pessoal
habilitado;
II - as exigências similares relativas ao manuseio e à armazenagem de

materiais,

inclusive quanto às condições de segurança e higiene relativas aos recipientes e locais de
armazenagem e os equipamentos de proteção individual;
III - a obrigatoriedade de indicação de carga máxima permitida nos equipamentos de
transporte, dos avisos de proibição de fumar e de advertência quanto à natureza perigosa
ou nociva à saúde das substâncias em movimentação ou em depósito, bem como das
recomendações de primeiros socorros e de atendimento médico e símbolo de perigo,
segundo

padronização

internacional,

nos

rótulos

dos

materiais

ou

substâncias

armazenados ou transportados:
Parágrafo Único
As disposições relativas ao transporte de materiais aplicam-se, também, no que couber,
ao transporte de pessoas nos locais de trabalho.
Art.183 As pessoas que trabalharem na movimentação de materiais deverão estar
familiarizados com os métodos racionais de levantamento de cargas.
Art.184 As máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partida e
parada e outros que se fizerem necessários para a prevenção de acidentes do trabalho,
especialmente quanto ao risco de acionamento acidental.
Parágrafo único
É proibida a fabricação, a importação, a venda, a locação e o uso de máquinas e
equipamentos que não atendam ao disposto neste artigo.
Art.185 Os reparos, limpeza e ajustes somente poderão ser executados com as máquinas
paradas, salvo se o movimento for indispensável à realização do ajuste.
Art.186 O Ministério do Trabalho estabelecerá normas adicionais sobre proteção e
medidas de segurança na operação de máquinas e equipamentos, especialmente quanto à
proteção das partes móveis, distância entre estas, vias de acesso às máquinas e
equipamentos de grandes dimensões, emprego de ferramentas, sua adequação e medidas
de proteção exigidas quando motorizadas ou elétricas.
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Art.187 As caldeiras, equipamentos e recipientes em geral que operam sob pressão
deverão dispor de válvulas e outros dispositivos de segurança, que evitem seja
ultrapassada a pressão interna de trabalho compatível com a sua resistência.
Parágrafo único
O Ministério do Trabalho expedirá normas complementares quanto à segurança das
caldeiras, fornos e recipientes sob pressão, especialmente quanto ao

revestimento

interno, à localização, à ventilação dos locais e outros meios de eliminação de gases ou
vapores prejudiciais à saúde, e demais instalações ou equipamentos necessários à
execução segura das tarefas de cada empregado.
Art.188 As caldeiras serão periodicamente submetidas a inspeções de segurança, por
engenheiro ou empresa especializada, inscritos no Ministério do Trabalho, de
conformidade com as instruções que, para esse fim, forem expedidas.
§1o Toda caldeira será acompanhada de "Prontuário", com documentação originai do
fabricante, abrangendo, no mínimo: especificação técnica, desenhos, detalhes, provas e
testes realizados durante a fabricação e a montagem, características funcionais e

a

pressão máxima de trabalho permitida (PMTP), esta última indicada, em local visível, na
própria caldeira.
§2o O proprietário de caldeira deverá organizar, manter atualizado e apresentar, quando
exigido pela autoridade competente, o Registro de Segurança, no qual serão anotadas,
sistematicamente, as indicações das provas efetuadas, inspeções, reparos e quaisquer
outras ocorrências.
§3o Os projetos de instalação de caldeiras, fornos e recipientes sob pressão deverão ser
submetidos à aprovação prévia do órgão regional competente em matéria de segurança do
trabalho.
Art.189 Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua
natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos
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à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade
do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
Art.190 O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações
insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os
limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de
exposição do empregado a esses agentes.
Parágrafo único
As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do
trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alergênicos
ou incômodos.
Art.191 A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:
I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de
tolerância;
II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que
diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.
Parágrafo único
Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as
empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, na forma deste
artigo.
Art.192 O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância
estabelecidos

pelo

Ministério

do

Trabalho,

assegura

a

percepção

de

adicional

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento)
do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e
mínimo.
Art.193

São

consideradas

atividades

ou

operações

perigosas,

na

forma

da

regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou
métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em
condições de risco acentuado.
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§1o O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de
30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações,
prêmios ou participações nos lucros da empresa.
§2o O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura Ihe seja
devido.
Art.194 O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade
cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta
Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.
Art.195 A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo
as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do
Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.
§1o É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas
requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor
deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou
perigosas.
§2o Argüida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por
Sindicato em favor de grupo de associados, o juiz designará perito habilitado na forma
deste artigo, e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do
Trabalho.
§3o O disposto nos parágrafos anteriores não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério
do Trabalho, nem a realização ex-ofício da perícia.
Art.196 Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou
periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos
quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho, respeitadas as normas do artigo 11 .
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Art.197 Os materiais e substâncias empregados, manipulados

ou

transportados

nos

locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, sua
composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente,
segundo a padronização internacional .
Parágrafo único
Os estabelecimentos que mantenham as atividades previstas neste artigo afixarão, nos
setores de trabalho atingidos, avisos ou cartazes, com advertência quanto aos materiais e
substâncias perigosos ou nocivos à saúde.
Art.198 É de 60 kg (sessenta quilogramas) o peso máximo que um empregado pode
remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do
menor e da mulher.
Parágrafo único
Não está compreendida na proibição deste artigo a remoção de material feita por
impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou quaisquer outros
aparelhos mecânicos, podendo o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites
diversos, que evitem sejam exigidos do empregado serviços superiores às suas forças.
Art.199 Será obrigatória a colocação de assentos que assegurem postura correta ao
trabalhador, capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução
da tarefa exija que trabalhe sentado.
Parágrafo único
Quando o trabalho deva ser executado de pé, os empregados terão à sua disposição
assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir.
Art.200 Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às
normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou
setor de trabalho, especialmente sobre:
I - medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção individual em obras
de construção, demolição ou reparos;
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II - depósitos, armazenagem e manuseio de combustíveis, inflamáveis e explosivos, bem
como trânsito e permanência nas áreas respectivas;
III - trabalho em escavações, túneis, galerias, minas e pedreiras, sobretudo quanto à
prevenção de explosões, incêndios, desmoronamentos e soterramentos, eliminação de
poeiras, gases, etc. e facilidades de rápida saída dos empregados;
IV - proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas, com
exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredes contrafogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação, corredores
de acesso e saídas amplas e protegidas, com suficiente sinalização;
V - proteção contra insolação, calor, frio, umidade e ventos, sobretudo no trabalho a céu
aberto, com provisão, quanto a este, de água potável, alojamento e profilaxia

de

endemias;
VI - proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações
ionizantes e não ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões anormais ao
ambiente de trabalho, com especificação das medidas cabíveis para eliminação ou
atenuação desses efeitos, limites máximos quanto ao tempo de exposição, à intensidade
da ação ou de seus efeitos sobre o organismo do trabalhador, exames

médicos

obrigatórios, limites de idade, controle permanente dos locais de trabalho e das demais
exigências que se façam necessárias;
VII - higiene nos locais de trabalho, com discriminação das exigências, instalações
sanitárias, com separação de sexos, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários
individuais, refeitórios ou condições de conforto por ocasião das refeições, fornecimento
de água potável, condições de limpeza dos locais de trabalho e modo de sua execução,
tratamento de resíduos industriais;
VIII - emprego das cores nos locais de trabalho, inclusive nas sinalizações de perigo.
Parágrafo único
Tratando-se de radiações ionizastes e explosivos, as normas a que se referem este artigo
serão expedidas de acordo com as resoluções a respeito adotadas pelo órgão técnico.
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Art.201 As infrações ao disposto neste Capítulo relativas à medicina do trabalho serão
punidas com multa de 30 (trinta) a 300 (trezentas) vezes o valor de referência previsto no
artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 6.205, de 29 de abril de 1975, e as concernentes à
segurança do trabalho com multa de 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentas) vezes o mesmo
valor.
Parágrafo único
Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou
simulação com objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu valor máximo.
Art.202 A retroação dos efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de
insalubridade ou periculosidade, de que trata o artigo 196 da Consolidação das Leis do
Trabalho, com a nova redação dada por esta Lei, terá como limite a data da vigência
desta Lei, enquanto não decorridos 2 (dois) anos da sua vigência.
Art.203 As disposições contidas nesta Lei aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores
avulsos, às entidades ou empresas que Ihes tomem o serviço e aos sindicatos
representativos das respectivas categorias profissionais.
§ 1o Ao Delegado de Trabalho Marítimo ou ao Delegado Regional do Trabalho, conforme o
caso, caberá promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e
medicina do trabalho em relação ao trabalhador avulso, adotando

as

medidas

necessárias inclusive as previstas na Seção II, do Capítulo V, do Título II da Consolidação
das Leis do Trabalho, com a redação que Ihe for conferida pela presente Lei.
§ 2o Os exames de que tratam os Par.1 e 3 do art. 168 da Consolidação das Leis do
Trabalho, com a redação desta Lei, ficarão a cargo do Instituto Nacional de Assistência
Médica de Previdência Social-INAMPS, ou dos serviços médicos das entidades sindicais
correspondentes.
Art.204 O Ministro do Trabalho relacionará os artigos do Capítulo V do Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho, cuja aplicação será fiscalizada exclusivamente por
engenheiros de segurança e médicos do trabalho.
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Art.205 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os artigos
202 a 223 da Consolidação das Leis do Trabalho; a Lei no 2.573, de 15 de agosto de
1955; o Decreto-lei no 389, de 26 de dezembro de 1968 e demais disposições

em

contrário.
ERNESTO GEISEL
2

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS - LEI N° 8.213/91
Art. 19. O Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11
desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a
perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
§ 1° A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de
proteção e segurança da saúde do trabalhador.
§ 2° Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as
normas de segurança e higiene do trabalho.
§ 3° É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação
a executar e do produto a manipular.
§ 4° O Ministério de Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades
representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos
anteriores, conforme dispuser o Regulamento.
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes
entidades mórbidas:
I - Doença Profissional, assim entendida e produzida ou desencadeada pelo exercício do
trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
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II – Doença do trabalho, assim entendida e adquirida ou desencadeada em função de
condições especiais em que o trabalho é realizado e com se relacione diretamente,
constante da relação mencionada no inciso I.
§ 1° Não são consideradas como doença do trabalho
a) doença degenerativa;
a)

a inerente a grupo etário;

b)

a que não produza capacidade laborativa;

c)

a doença endêmica adquirida pôr segurado habitante de região em que
ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto
determinado pela natureza do trabalho.
§ 2° Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista
nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é
executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la
acidente do trabalho.
Art. 21. Equiparam-se, ainda, ao acidente do trabalho, para efeito desta Lei:
I - O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, tenha
contribuído para a morte do segurado, para a perda ou redução de sua capacidade para o
trabalho, ou tenha produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação;
II - O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em conseqüência
de:

a)

ato de sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de
trabalho;

b)

ofensa física intencional de terceiro por motivo de disputa relacionada com o
trabalho;

c)

ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de
trabalho;

d)

ato de pessoa privada do uso da razão, ou

e)

desabamento, inundação e outros casos fortuitos decorrentes de força maior;
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III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado durante o exercício
de sua atividade;
IV - o acidente sofrido, ainda que fora do local e horário de trabalho;
a)

na execução de ordem ou na realização de serviços sob autoridade da
empresa;

b)

na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar
prejuízo ou proporcionar proveito;

c)

em viagem a serviço da empresa e financiada por ela, inclusive para
estudo,

dentro

de

seus

planos

para

melhor

capacitação

da

mão-de-obra,

independentemente do meio de locomoção utilizando, inclusive veículo de propriedade do
segurado;
d)

no percurso da residência para o local de trabalho, ou deste para aquela,
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.
§ 1° - Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de
outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, o empregado é
considerado no exercício do trabalho.
§ 2° Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que
resulte de acidente de outra origem e se associe ou se superponha às conseqüências do
anterior.
Art. 22. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o 1°
(primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à
autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite
máximo do salário-de-contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências,
aplicada e cobrada pela Previdência Social.
§ 1° Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus
dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria.
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§ 2° Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio
acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu
ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste
artigo.
§ 3° A comunicação a que se refere o § 2° não exime a empresa de responsabilidade pela
falta do cumprimento do disposto neste artigo.
§ 4° Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança,
pela Previdência Social, das multas previstas neste artigo.
Art. 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho,
a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade
habitual, ou dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado a diagnóstico,
valendo para este efeito o que ocorrer primeiro.
3

NORMAS REGULAMENTADORAS – NR’s
PORTARIA N° 3.214 DE 8 DE JUNHO DE 1978
APROVA AS NORMAS REGULAMENTADORAS – NR – DO CAPÍTULO V, TÍTULO II DA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, RELATIVAS À SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO.
O Ministro de Estado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art.
200, da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela Lei n° 6.514, de 22
de dezembro de 1977,
Resolve:
ART. 1° APROVAR AS NORMAS REGULAMENTADORAS – NRS – DO CAPÍTULO V,
TÍTULO II DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, RELATIVAS À SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO.

Rua Padre José Timóteo 321 – Coromandel-MG
Fone: (34) 3841 3416 / (34) 9885524-95
e-mail: pontoall_ast@hotmail.com
71

TREINAMENTO CIPA – FCC/2021
NORMAS REGULAMENTADORAS
NR 01 – Disposições Gerais
NR 02 – Inspeção Prévia – Revogada em Julho 2019
NR 03 – Embargo e interdição
NR 04 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
- SESMT
NR 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
NR 06 – Equipamento de Proteção Individual - EPI
NR 07 - Exames Médicos
NR 08 – Edificações
NR 09 – Riscos Ambientais
NR 10 – Instalações e serviços em eletricidade
NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais
NR 12 – Máquinas e equipamentos
NR 13 – Vasos sob Pressão
NR 14 – Fornos
NR 15 – Atividades em operações insalubres
NR 16 – Atividades e Operações Perigosas
NR 17 – Ergonomia
NR 18 – Obras de construção, demolição e reparos
NR 19 – Explosivos
NR 20 – Combustíveis líquidos inflamáveis
NR 21 – Trabalhos a Céu Aberto
NR 22 – Trabalhos subterrâneos
NR 23 – Proteção Contra Incêndio
NR 24 – Condições Sanitárias dos locais de trabalho
NR 25 – Resíduos industriais
NR 26 – Sinalização de Segurança
NR 27 – Registros Profissionais Revogada
NR 28 – Fiscalizações e Penalidades
NR 29 – Segurança e saúde no trabalho portuário
NR 30 – Segurança e saúde no trabalho aquaviário
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NR 31 – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura,
Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aqüicultura
NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde
NR 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados
NR 34 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação
Naval.
NR 35- Trabalho em altura
NR 36- Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de
Carnes e Derivados.
NR-37 - SEGURANÇA E SAÚDE EM PLATAFORMAS DE PETRÓLEO/Aprovada em 20/12/2018.

NORMA REGULAMENTADORA N°5 –
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA DO

4

OBJETIVO
5.1

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA -

tem

como

objetivo

a

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do
trabalhador.
DA CONSTITUIÇÃO
5.2
Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as empresas
privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta,
instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que
admitam trabalhadores como empregados.
5.3

As disposições contidas nesta NR aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores

avulsos e às entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições estabelecidas
em Normas Regulamentadoras de setores econômicos específicos.
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5.4 (Revogado pela Portaria SIT n.º 247, de 12 de julho de 2011).
5.5 As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de
membros de CIPA ou designados, mecanismos de integração com objetivo de promover o
desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente
e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do
mesmo.
DA ORGANIZAÇÃO
5.6 A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo
com o dimensionamento previsto no Quadro I desta NR, ressalvadas as alterações
disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos.
5.6.1

Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles

designados.
5.6.2

Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em

escrutínio secreto,

do qual participem,

independentemente

de filiação sindical,

exclusivamente os empregados interessados.
5.6.3

O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem

decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto no Quadro I desta
NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos de setores econômicos
específicos.
5.6.4

Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I, a empresa designará um

responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR, podendo ser adotados mecanismos
de participação dos empregados, através de negociação coletiva.
5.7 O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma
reeleição.
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5.8 É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de
direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro de sua
candidatura até um ano após o final de seu mandato.
5.9

Serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem suas

atividades normais na empresa, sendo vedada a transferência para outro estabelecimento
sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos primeiro e segundo do artigo
469, da CLT.
5.10

O empregador deverá garantir que seus indicados tenham a representação

necessária para a discussão e encaminhamento das soluções de questões de segurança e
saúde no trabalho analisadas na CIPA.
5.11

O empregador designará entre seus representantes o Presidente da CIPA, e os

representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente.
5.12

Os membros da CIPA, eleitos e designados serão, empossados no primeiro dia útil

após o término do mandato anterior.
5.13

Será indicado, de comum acordo com os membros da CIPA, um secretário e seu

substituto, entre os componentes ou não da comissão, sendo neste caso necessária a
concordância do empregador.
5.14 A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição
e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento à
disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.
5.14.1

A documentação indicada no item 5.14 deve ser encaminhada ao Sindicato dos

Trabalhadores da categoria, quando solicitada.
5.14.2

O empregador deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros

titulares e suplentes da CIPA, mediante recibo.
5.15

A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não

poderá ser desativada pelo empregador, antes do término do mandato de seus membros,
ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto no caso de
encerramento das atividades do estabelecimento.
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DAS ATRIBUIÇÕES
5.16 A CIPA terá por atribuição:
a) identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a
participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver;
b) elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas
de segurança e saúde no trabalho;
c) participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção
necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho;
d) realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a
identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos
trabalhadores;
e) realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de
trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas;
f) divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho;
g) participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo empregador,
para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à
segurança e saúde dos trabalhadores;
h) requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou
setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores;
i) colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros
programas relacionados à segurança e saúde no trabalho;
j) divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como
cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e saúde
no trabalho;
l) participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da análise
das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos
problemas identificados;
m) requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham
interferido na segurança e saúde dos trabalhadores;
n) requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas;
o) promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT;
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p) participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção da
AIDS.
5.17

Cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao

desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das
tarefas constantes do plano de trabalho.
5.18 Cabe aos empregados:
a) participar da eleição de seus representantes;
b) colaborar com a gestão da CIPA;
c) indicar à CIPA, ao SESMT e ao empregador situações de riscos e apresentar sugestões
para melhoria das condições de trabalho;
d) observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de
acidentes e doenças decorrentes do trabalho.
5.19 Cabe ao Presidente da CIPA:
a) convocar os membros para as reuniões da CIPA;
b) coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao empregador e ao SESMT, quando
houver, as decisões da comissão;
c) manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA;
d) coordenar e supervisionar as atividades de secretaria;
e) delegar atribuições ao Vice-Presidente;
5.20 Cabe ao Vice-Presidente:
a) executar atribuições que lhe forem delegadas;
b) substituir o Presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos
temporários;
5.21

O Presidente e o Vice-Presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes

atribuições:
a) cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de
seus trabalhos;
b) coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos
propostos sejam alcançados;
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c) delegar atribuições aos membros da CIPA;
d) promover o relacionamento da CIPA com o SESMT, quando houver;
e) divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento;
f) encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA;
g) constituir a comissão eleitoral.
5.22 O Secretário da CIPA terá por atribuição:
a) acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas apresentando-as para aprovação e
assinatura dos membros presentes;
b) preparar as correspondências; e
c) outras que lhe forem conferidas.
DO FUNCIONAMENTO
5.23

A CIPA terá

reuniões

ordinárias mensais,

de acordo com o calendário

preestabelecido.
5.24

As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal da

empresa e em local apropriado.
5.25

As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de

cópias para todos os membros.
5.26 As atas devem ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do
Trabalho e Emprego. (Alterado pela Portaria SIT n.º 247, de 12 de julho de 2011)
5.27 Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando:
a) houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine aplicação de
medidas corretivas de emergência;
b) ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal;
c) houver solicitação expressa de uma das representações.
5.28 As decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso.
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5.28.1

Não havendo consenso, e frustradas as tentativas de negociação direta ou com

mediação, será instalado processo de votação, registrando-se a ocorrência na ata da
reunião.
5.29

Das decisões da CIPA caberá pedido de reconsideração, mediante requerimento

justificado.
5.29.1

O pedido de reconsideração será apresentado à CIPA até a próxima reunião

ordinária, quando será analisado, devendo o Presidente e o Vice-Presidente efetivar os
encaminhamentos necessários.
5.30 O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar
a mais de quatro reuniões ordinárias sem justificativa.
5.31

A vacância definitiva de cargo, ocorrida durante o mandato, será suprida por

suplente, obedecida a ordem de colocação decrescente que consta na ata de eleição,
devendo os motivos ser registrados em ata de reunião. (Alterado pela Portaria SIT n.º 247, de
12 de julho de 2011)
5.31.1

No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará o

substituto, em dois dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA.
5.31.2

No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da

representação dos empregados, escolherão o substituto, entre seus titulares, em dois dias
úteis.
5.31.3

Caso não existam suplentes para ocupar o cargo vago, o empregador deve realizar

eleição extraordinária, cumprindo todas as exigências estabelecidas para o processo
eleitoral, exceto quanto aos prazos, que devem ser reduzidos pela metade. (Inserido pela
Portaria SIT n.º 247, de 12 de julho de 2011)
5.31.3.1
O mandato do membro eleito em processo eleitoral extraordinário deve ser
compatibilizado com o mandato dos demais membros da Comissão. (Inserido pela Portaria SIT
n.º 247, de 12 de julho de 2011)
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5.31.3.2
O treinamento de membro eleito em processo extraordinário deve ser realizado
no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data da posse. (Inserido pela Portaria
SIT n.º 247, de 12 de julho de 2011)
DO TREINAMENTO
5.32

A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e

suplentes, antes da posse.
5.32.1

O treinamento de CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de

trinta dias, contados a partir da data da posse.
5.32.2

As empresas que não se enquadrem no Quadro I, promoverão anualmente

treinamento para o designado responsável pelo cumprimento do objetivo desta NR.
5.33 O treinamento para a CIPA deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens:
a) estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do
processo produtivo;
b) metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho;
c) noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos
existentes na empresa;
d) noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, e medidas de
prevenção;
e) noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde
no trabalho;
f) princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos;
g) organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da
Comissão.
5.34

O treinamento terá carga horária de vinte horas, distribuídas em no máximo oito

horas diárias e será realizado durante o expediente normal da empresa.
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5.35

O treinamento poderá ser ministrado pelo SESMT da empresa, entidade patronal,

entidade de trabalhadores ou por profissional que possua conhecimentos sobre os temas
ministrados.
5.36 A CIPA será ouvida sobre o treinamento a ser realizado, inclusive quanto à entidade
ou profissional que o ministrará, constando sua manifestação em ata, cabendo à empresa
escolher a entidade ou profissional que ministrará o treinamento.
5.37

Quando comprovada a não observância ao disposto nos itens relacionados ao

treinamento, a unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego,
determinará a complementação ou a realização de outro, que será efetuado no prazo
máximo de trinta dias, contados da data de ciência da empresa sobre a decisão.
DO PROCESSO ELEITORAL
5.38

Compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes os

empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término do
mandato em curso.
5.38.1

A empresa estabelecerá mecanismos para comunicar o início do processo eleitoral

ao sindicato da categoria profissional.
5.39

O Presidente e o Vice Presidente da CIPA constituirão dentre seus membros, no

prazo mínimo de 55 (cinqüenta e cinco) dias antes do término do mandato em curso, a
Comissão Eleitoral – CE, que será a responsável pela organização e acompanhamento do
processo eleitoral.
5.39.1

Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a Comissão Eleitoral será

constituída pela empresa.
5.40 O processo eleitoral observará as seguintes condições:
a) publicação e divulgação de edital, em locais de fácil acesso e visualização, no prazo
mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do mandato em curso;
b) inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de
quinze dias;
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c)

liberdade

de

inscrição

para

todos

os

empregados

do

estabelecimento,

independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante;
d) garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição;
e) realização da eleição no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do mandato
da CIPA, quando houver;
f) realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em
horário que possibilite a participação da maioria dos empregados.
g) voto secreto;
h) apuração dos votos, em horário normal de trabalho, com acompanhamento de
representante do empregador e dos empregados, em número a ser definido pela comissão
eleitoral;
i) faculdade de eleição por meios eletrônicos;
j) guarda, pelo empregador, de todos os documentos relativos à eleição, por um período
mínimo de cinco anos.
5.41

Havendo participação inferior a cinqüenta por cento dos empregados na votação,

não haverá a apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação,
que ocorrerá no prazo máximo de dez dias.
5.42

As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade

descentralizada do MTE, até trinta dias após a data da posse dos novos membros da
CIPA.
5.42.1

Compete a unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego,

confirmadas irregularidades no processo eleitoral, determinar a sua correção ou proceder
a anulação quando for o caso.
5.42.2

Em caso de anulação a empresa convocará nova eleição no prazo de cinco dias, a

contar da data de ciência, garantidas as inscrições anteriores.
5.42.3

Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará

assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver, até a complementação
do processo eleitoral.
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5.43

Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais

votados.
5.44

Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no

estabelecimento.
5.45

Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição

e

apuração, em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de
vacância de suplentes.
DAS CONTRATANTES E CONTRATADAS
5.46 Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviços, considera-se
estabelecimento, para fins de aplicação desta NR, o local em que seus empregados
estiverem exercendo suas atividades.
5.47

Sempre que duas ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a

CIPA ou designado da empresa contratante deverá, em conjunto com as das contratadas
ou com os designados, definir mecanismos de integração e de participação de todos os
trabalhadores em relação às decisões das CIPA existentes no estabelecimento.
5.48

A contratante e as contratadas, que atuem num mesmo estabelecimento, deverão

implementar, de forma integrada, medidas de prevenção de acidentes e doenças do
trabalho, decorrentes da presente NR, de forma a garantir o mesmo nível de proteção em
matéria de segurança e saúde a todos os trabalhadores do estabelecimento
5.49

A empresa contratante adotará medidas necessárias para que as empresas

contratadas, suas CIPA, os designados e os demais trabalhadores lotados naquele
estabelecimento recebam as informações sobre os riscos presentes nos ambientes de
trabalho, bem como sobre as medidas de proteção adequadas.
5.50

A empresa contratante adotará as providências necessárias para acompanhar o

cumprimento pelas empresas contratadas que atuam no seu estabelecimento, das
medidas de segurança e saúde no trabalho.
DISPOSIÇÕES FINAIS 5.51 (Revogado pela Portaria SIT n.º 247, de 12 de julho de 2011)
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CAPITULO 08– COMBATE A PRINCIPIO DE INCÊNDIO
A Proteção Contra Incêndio é um assunto um pouco mais complexo do que possa
parecer. A primeira vista, imagina-se que ela é composta pelos equipamentos de combate
à incêndio fixados nas edificações, porem esta é apenas uma parte de um sistema, é
necessário o conhecimento e o treinamento dos ocupantes da edificação. Estes deverão
identificar e operar corretamente os equipamentos de combate a incêndio, bem como agir
com calma e racionalidade sempre que houver início de fogo, extinguindo-o e/ou
solicitando ajuda ao Corpo de Bombeiros através do telefone 193.
TEORIA DO FOGO
Conceito de Fogo
Fogo é um processo químico de transformação. Podemos também defini-lo como o
resultado de uma reação química que desprende luz e calor devido à combustão de
materiais diversos.
Elementos que compõem o fogo
Os elementos que compõem o fogo são:
• Combustível
• Comburente (oxigênio)
• Calor
• Reação em cadeia
Esse quarto elemento, também denominado transformação em cadeia, vai formar o
quadrado ou tetraedro do fogo, substituindo o antigo triângulo do fogo.
Combustível
É todo material que queima. São sólidos, líquidos e gasosos, sendo que os sólidos e os
líquidos se transformam primeiramente em gás pelo calor e depois inflamam.
Sólidos : Madeira, papel, tecido, algodão, etc.
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Líquidos : Voláteis – são os que desprendem gases inflamáveis à temperatura ambiente.
Ex.: álcool, éter, benzina, etc.
Não Voláteis – são os que desprendem gases inflamáveis à temperaturas maiores do que
a do ambiente. Ex.: óleo, graxa, etc.
Gasosos: Butano, propano, etano, etc.
Comburente (Oxigênio)
É o elemento ativador do fogo, que se combina com os vapores inflamáveis dos
combustíveis, dando vida às chamas e possibilitando a expansão do fogo.
Compõe o ar atmosférico na porcentagem de 21%, sendo que o mínimo exigível para
sustentar a combustão é de 16%.
Calor
É uma forma de energia. É o elemento que dá início ao fogo, é ele que faz o fogo se
propagar.
Pode ser uma faísca, uma chama ou até um superaquecimento em máquinas e aparelhos
energizados.
Reação em Cadeia
Os combustíveis, após iniciarem a combustão, geram mais calor. Esse calor provocará o
desprendimento

de

mais

gases

ou

vapores

combustíveis,

desenvolvendo

uma

transformação em cadeia ou reação em cadeia, que, em resumo, é o produto de uma
transformação gerando outra transformação.
PROPAGAÇÃO DO FOGO
O fogo pode se propagar:
• Pelo contato da chama em outros combustíveis;
• Através do deslocamento de partículas incandescentes;
• Pela ação do calor.
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O calor é uma forma de energia produzida pela combustão ou originada do atrito dos
corpos. Ele se propaga por três processos de transmissão:
1. Condução : É a forma pela qual se transmite o calor através do próprio material, de
molécula a molécula ou de corpo a corpo.
2. Convecção : É quando o calor se transmite através de uma massa de ar aquecida, que se
desloca do local em chamas, levando para outros locais quantidade de calor suficiente
para que os materiais combustíveis aí existentes atinjam seu ponto de combustão,
originando outro foco de fogo.
3. Irradiação : É quando o calor se transmite por ondas caloríficas através do espaço,
sem utilizar qualquer meio material.
PONTOS E TEMPERATURAS IMPORTANTES DO FOGO
Ponto de Fulgor : É a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda
vapores ou gases inflamáveis, os quais, combinados com o oxigênio do ar em contato com
uma chama, começam a se queimar, mas a chama não se mantém porque

os gases

produzidos são ainda insuficientes.
Ponto de Combustão : É a temperatura mínima necessária para que um combustível
desprenda vapores ou gases inflamáveis que, combinados com o oxigênio do ar e ao
entrar em contato com uma chama, se inflamam, e, mesmo que se retire a chama, o fogo
não se apaga, pois essa temperatura faz gerar, do combustível, vapores ou gases
suficientes para manter o fogo ou a transformação em cadeia.
Temperatura de Ignição : É aquela em que os gases desprendidos dos combustíveis
entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independentemente de
qualquer fonte de calor.
Principais pontos e temperaturas de alguns combustíveis ou inflamáveis
Combustíveis Inflamáveis

Ponto de Fulgor

Temperatura de Ignição

Álcool etílico

12,6°C

371,0°C

Gasolina

-42,0°C

257,0°C

Querosene

38,0°C a 73,5°C

254,0°C

Parafina

199,0°C

245,0°C
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CLASSES DE INCÊNDIO
Os incêndios são classificados de acordo com as características dos seus combustíveis.
Somente com o conhecimento da natureza do material que está se queimando, pode-se
descobrir o melhor método para uma extinção rápida e segura.
CLASSE A
• Caracteriza-se por fogo em materiais sólidos;
• Queimam em superfície e profundidade;
• Após a queima deixam resíduos, brasas e cinzas;
• Esse tipo de incêndio é extinto principalmente pelo método de resfriamento, e as vezes
por abafamento através de jato pulverizado.
CLASSE B
• Caracteriza-se por fogo em combustíveis líquidos inflamáveis;
• Queimam em superfície;
• Após a queima, não deixam resíduos;
• Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento.
CLASSE C
•

Caracteriza–se por fogo em materiais/equipamentos

energizados (geralmente

equipamentos elétricos);
•

A extinção só pode ser realizada com agente extintor não-condutor de eletricidade,

nunca com extintores de água ou espuma;
• O primeiro passo num incêndio de classe C, é desligar o quadro de força, pois assim ele
se tornará um incêndio de classe A ou B.
CLASSE D
• Caracteriza-se por fogo em metais pirofóricos (alumínio, antimônio, magnésio, etc.)
• São difíceis de serem apagados;
• Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento;
• Nunca utilizar extintores de água ou espuma para extinção do fogo.
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MÉTODOS DE EXTINÇÃO DO FOGO
Partindo do princípio de que, para haver fogo, são necessários o combustível, comburente
e o calor, formando o triângulo do fogo ou, mais modernamente, o quadrado ou tetraedro
do fogo, quando já se admite a ocorrência de uma reação em cadeia, para nós
extinguirmos o fogo, basta retirar um desses elementos.
Com a retirada de um dos elementos do fogo, temos os seguintes métodos de extinção:
extinção por retirada do material, por abafamento, por resfriamento e extinção química.
Extinção por retirada do material (Isolamento)
Esse método consiste em duas técnicas:
• retirada do material que está queimando
• retirada do material que está próximo ao fogo
Extinção por retirada do comburente (Abafamento)
Este método consiste na diminuição ou impedimento do contato de oxigênio com o
combustível.
Extinção por retirada do calor (Resfriamento)
Este método consiste na diminuição da temperatura e eliminação do calor, até que o
combustível não gere mais gases ou vapores e se apague.
Extinção Química
Ocorre quando interrompemos a reação em cadeia.
Este método consiste no seguinte: o combustível, sob ação do calor, gera gases

ou

vapores que, ao se combinarem com o comburente, formam uma mistura inflamável.
Quando lançamos determinados agentes extintores ao fogo, suas moléculas se dissociam
pela ação do calor e se combinam com a mistura inflamável (gás ou vapor mais
comburente), formando outra mistura não inflamável.
EXTINTORES DE INCÊNDIO
Destinam-se ao combate imediato e rápido de pequenos focos de incêndios, não devendo
ser considerados como substitutos aos sistemas de extinção mais complexos, mas sim
como equipamentos adicionais.
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Extintores Sobre Rodas (Carretas)
As carretas são extintores de grande volume que, para facilitar seu manejo e
deslocamento, são montados sobre rodas.
Recomendações
• Instalar o extintor em local visível e sinalizado;
• O extintor não deverá ser instalado em escadas, portas e rotas de fuga;
• Os locais onde estão instalados os extintores, não devem ser obstruídos;
• O extintor deverá ser instalado na parede ou colocado em suportes de piso;
• O lacre não poderá estar rompido;
• O manômetro dos extintores de AP (água pressurizada) e PQS (pó químico seco) deverá
indicar a carga.
AGENTES EXTINTORES
Trata-se de certas substâncias químicas sólidas, líquidas ou gasosas, que são utilizadas
na extinção de um incêndio.
Os principais e mais conhecidos são:
Água Pressurizada
• É o agente extintor indicado para incêndios de classe A.
• Age por resfriamento e/ou abafamento.
•

Pode ser aplicado na forma de jato compacto, chuveiro e neblina. Para os dois

primeiros casos, a ação é por resfriamento. Na forma de neblina, sua ação é de
resfriamento e abafamento.
ATENÇÃO:
Nunca use água em fogo das classes C e D. Nunca
use jato direto na classe B.
Gás Carbônico (CO2)
• É o agente extintor indicado para incêndios da classe C, por não ser condutor de
eletricidade;
• Age por abafamento, podendo ser também utilizado nas classes A, somente em seu
início e na classe B em ambientes fechados.
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Pó Químico
• É o agente extintor indicado para combater incêndios da classe B;
• Age por abafamento, podendo ser também utilizados nas classes A e C, podendo nesta
última danificar o equipamento.
Pó ABC (Fosfato de Monoamônico)
• É o agente extintor indicado para incêndios das classes A,B e C;
• Age por abafamento
Outros Agentes
Além dos já citados, podemos considerar como agentes extintores terra, areia, cal, talco,
etc.
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
Cuidados Necessários
• Respeitar as proibições de fumar no ambiente de trabalho (Lei Estadual nº 11.540, de
12/11/2003);
• Não acender fósforos, nem isqueiros ou ligar aparelhos celulares em locais sinalizados;
• Manter o local de trabalho em ordem e limpo;
• Evite o acúmulo de lixo em locais não apropriados;
• Colocar os materiais de limpeza em recipientes próprios e identificados;
• Manter desobstruídas as áreas de escape e não deixar, mesmo que provisoriamente,
materiais nas escadas e corredores;
• Não deixar os equipamentos elétricos ligados após sua utilização. Desligue-os da
tomada;
•

Não improvisar instalações

elétricas,

nem efetuar

consertos

em tomadas

e

interruptores, sem que esteja familiarizado;
• Não sobrecarregar as instalações elétricas com a utilização do PLUG T, lembrando que o
mesmo oferece riscos de curto-circuito e outros;
• Verificar antes da saída do trabalho, se não há nenhum equipamento elétrico ligado;
• Observar as normas de segurança ao manipular produtos inflamáveis ou explosivos;
• Manter os materiais inflamáveis em local resguardado e à prova de fogo;
• Não cobrir fios elétricos com o tapete;
• Ao utilizar materiais inflamáveis, faça-o em quantidades mínimas, armazenando-os
sempre na posição vertical e na embalagem;
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• Não utilizar chama ou aparelho de solda perto de materiais inflamáveis.
INSTRUÇÕES GERAIS EM CASO DE EMERGÊNCIAS
Em caso de Incêndio
Recomenda – se:
• Manter a calma, evitando o pânico, correrias e gritarias;
• Acionar o Corpo de Bombeiros no telefone 193;
• Usar extintores ou os meios disponíveis para apagar o fogo;
• Acionar o botão de alarme mais próximo, ou telefonar para o ramal de emergência,
quando não se conseguir a extinção do fogo;
• Fechar portas e janelas, confinando o local do sinistro;
• Isolar os materiais combustíveis e proteger os equipamentos, desligando o quadro de luz
ou o equipamento da tomada;
• Comunicar o fato à chefia da área envolvida ou ao responsável do mesmo prédio;
• Armar as mangueiras para a extinção do fogo se for o caso;
• Existindo muita fumaça no ambiente ou local atingido, usar um lenço como máscara
(se possível molhado), cobrindo o nariz e a boca;
• Para se proteger do calor irradiado pelo fogo, sempre que possível, manter molhadas as
roupas, cabelos, sapatos ou botas.
Em caso de confinamento pelo fogo
Recomenda-se:
• Procure sair dos lugares onde haja muita fumaça;
• Mantenha-se agachado, bem próximo ao chão, onde o calor é menor e ainda existe
oxigênio;
• No caso de ter que atravessar uma barreira de fogo, molhe todo o corpo, roupas e
sapatos, encharque uma cortina e enrole-se nela, molhe um lenço e amarre-o junto à
boca e ao nariz e atravesse o mais rápido que puder.
Em caso de abandono de local
Recomenda-se:
• Seja qual for a emergência, nunca utilizar os elevadores;
• Ao abandonar um compartimento, fechar a porta atrás de si (sem trancar) e não voltar
ao local;
• Ande, não corra;
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• Facilitar a operação dos membros da Equipe de Emergência para o abandono, seguindo
à risca as suas orientações;
• Ajudar o pessoal incapacitado a sair, dispensando especial atenção àqueles que, por
qualquer motivo, não estiverem em condições de acompanhar o ritmo de

saída

(deficientes físicos, mulheres grávidas e outros);
• Levar junto com você visitantes;
• Sair da frente de grupos em pânico, quando não puder controlá-los.
OUTRAS RECOMENDAÇÕES
• Não suba, procure sempre descer pelas escadas;
• Não respire pela boca, somente pelo nariz;
• Não corra nem salte, evitando quedas, que podem ser fatais. Com queimaduras ou
asfixias, o homem ainda pode salvar–se;
• Não tire as roupas, pois elas protegem seu corpo e retardam a desidratação. Tire apenas
a gravata ou roupas de nylon;
• Se suas roupas se incendiarem, jogue–se no chão e role lentamente. Elas se apagarão
por abafamento;
• Ao descer escadarias, retire sapatos de salto alto e meias escorregadias.
DEVERES E OBRIGAÇÕES
• Procure conhecer todas as saídas que existem no seu local de trabalho, inclusive as
rotas de fuga;
• Participe ativamente dos treinamentos teóricos, práticos e reciclagens que lhe forem
ministrados;
• Conheça e pratique as Normas de Proteção e Combate ao Princípio de Incêndio, quando
necessário e possível, adotadas na Empresa;
• Comunique imediatamente aos membros da Equipe de Emergência, qualquer tipo de
irregularidade.
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CAPITULO 09 - PRIMEIROS SOCORROS
1 - Noções Básicas:
Primeiros socorros são atendimentos provisórios e imediatos, dado a vítimas de mal súbito
ou acidentes no próprio local da ocorrência, desde que, isto seja necessário.
2 - Primeiros Socorros:
O mundo nos oferece algumas situações de perigo, que devemos estar preparados para
enfrentar. Os acidentes podem ocorrer em qualquer lugar e a qualquer hora, com todos.
Os acidentes com pessoas envolvem uma série de fatores que devem ser

avaliados.

Dentre estes acidentes estão: o indivíduo e suas peculiaridades físicas; o estado de
espírito ou de saúde da pessoa; o nível de treinamento físico individual; o tipo de situação
de risco; o consumo ou não de alguma substância entorpecente, medicamento ou

de

álcool; a presença de outras pessoas por perto, dentre outros.
Para se prevenir contra algum tipo de acidente, deve-se ter:


Conhecimento prévio, dos riscos, das leis vigentes, das situações de risco em um
possível conflito, mesmo frente a uma situação de prestar os 1a socorros;



Atenção nos momentos devidos, mantendo-se em estado de alerta para evitar surpresas;



Previsibilidade (“sexto-sentido”) para situações que se mostram óbvias, e, agir de forma
hábil e consciente;



Habilidade para lidar corretamente no momento exato (você adquire com treinamento
correto, realizado anteriormente);



Decisão, para escolher o que fazer, quando fazer, em quanto tempo fazer, ou mesmo,
tomar outra atitude da forma segura.

Antes de tentar ajudar...
Observe a vítima:


Está consciente ou não?



Está respirando?



O coração está batendo?



Tem fratura grave na cabeça?



Tem sangramento visível?



Pode estar envenenado?



Está em choque? O choque indica uma



Sofreu queimadura grave?

“pane orgânica”?



Tem sinais de afogamento?



Tem ferida aberta

no tórax ou

abdômen?
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Tem sinal

de

choque

por

elétrica?

descarga

O que o socorrista deve aprender:
• o que deve procurar?

• como deve fazer?

• o que deve fazer?
PRINCÍPIOS:
• Agir com calma e confiança – evitar o pânico;
• Ser rápido, mas não precipitado;
• Usar bom senso, sabendo reconhecer suas limitações;
• Usar criatividade para improvisação;
• Demonstrar tranquilidade, dando ao acidentado segurança;
• Se houver condições solicitar ajuda de alguém do mesmo sexo da vítima;
• Manter sua atenção voltada para a vítima quando estiver interrogando-a;
• Falar de modo claro e objetivo;
• Aguardar a resposta da vítima;
• Não atropelar com muitas perguntas;
• Explicar o procedimento antes de executá-lo;
• Responder honestamente as perguntas que a vítima fizer;
• Usar luvas descartáveis e dispositivos boca-máscara, improvisando se necessário, para
proteção contra doenças de transmissão respiratória e por sangue.
• Atender a vítima em local seguro (remove-la do local se houver risco de explosão, desabamento
ou incêndio).
AVALIAR A VITIMA:
•

Verificar nível de consciência

 Verificar se respira – Ver – Sentir – Ouvir
 Checar

pulsação:

através

da

artéria

carótida em adultos ou artéria braquial
em crianças;
 Verificar hemorragias, fraturas e outras
lesões - Inspeção e Palpação;
 Improvisar colar cervical quando há suspeita de lesão na coluna cervical.

Rua Padre José Timóteo 321 – Coromandel-MG
Fone: (34) 3841 3416 / (34) 9885524-95
e-mail: pontoall_ast@hotmail.com
94

TREINAMENTO CIPA – FCC/2021
PLANO DE AÇÃO
Uma das chaves de sucesso no socorro, é ter certeza que sua "ajuda" não irá piorar o
problema!
3 - Prioridades nos Cuidados de Emergência
 Acionar o serviço de resgate;
 Restabelecer respiração e batimentos cardíacos;
 Desobstrução respiratória;
 Controlar hemorragias;
 Controlar o estado de choque;
 Imobilizar fraturas;
 Providenciar transporte da vítima até um local onde possa receber assistência adequada.
4 - PARADA CARDÍACA E RESPIRATÓRIA
Podem ser causadas por:
 Pancadas fortes na cabeça;

 Obstrução das vias aéreas;

 Choque elétrico;

 Envenenamento.

Sintomas:
 Ausência de movimentos respiratório;
 Unhas e lábios roxos;
 Ausência de pulso e de batimentos

 Pupilas dilatadas;
 Inconsciência.

cardíacos;
4.1 – PARADA RESPIRATÓRIA
É a falta de captação de oxigênio pelo o organismo, causada por afogamento, choque elétrico,
obstrução nas vias aéreas, envenenamento e fortes pancadas.
Primeiros socorros — Aplique respiração artificial, boca a boca, conforme procedimentos a
seguir:
1º- Deite a vítima de costas;
2º- Retire objetos estranhos da boca;
3º- Incline a cabeça para trás e levante o pescoço com uma das mãos.
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4.2 - Massagem Cardíaca
 Verifica-se o pulso da vítima através da palpação digital do pulso carotídeo. Estando esse
ausente deve-se realizar a massagem, que consiste na aplicação de uma pressão sobre o
tórax da vítima contra uma superfície rígida e resistente, o que

provocará

uma

compressão do coração entre o externo e a coluna dorsal, e um aumento da pressão
intratorácica, provocando o esvaziamento ativo e enchimento passivo das cavidades do
coração, fazendo o sangue circular por todo o organismo.
 Realize a massagem cardíaca:
 Coloque a vítima em decúbito dorsal, sobre uma superfície dura e plana. O ponto certo
para a realização da massagem é encontrado se seguinte forma:
 Localize o apêndice xifoide percorrendo o rebordo costa! e dois dedos acima deste, coloque
a palma de sua mão e no dorso dela a sua mão de dominância, Os dedos das mãos devem
ficar entrelaçados.
 Deve-se realizar a massagem com os braços esticados e com o peso do corpo voltado
contra a vítima.
 Os cotovelos do socorrista devem ficar estendidos durante a realização da manobra de
reanimação.
 Faça a compressão com certo vigor a fim de abaixar o esterno numa depressão de
aproximadamente 5 cm.
 O TEMPO DE DESCOMPRESSÃO E DE COMPRESSÃO É O MESMO
 Com bebês: utilize apenas dois dedos (o dedo médio e o anular) para realizar a manobra, ao
invés das duas mãos. A compressão deve ser feita na região intermamilar.
4.3 - Ressuscitação - Massagem Cardíaca e Respiração Artificial
• Com uma pessoa — Aplicar a massagem
• Com 2 pessoas — Enquanto uma pessoa aplica massagem cardíaca a outra faz a contagem de um
minuto, quem estiver realizando a massagem deve fazer de 100 a 120 compressões/massagens
por minuto.
Quando parar as manobras
• Quando houver resposta às manobras, retomando os batimentos cardíacos e a respiração.
• Ao entregar a vítima ao serviço de emergência, e a uma equipe médica.
5 - HEMORRAGIAS
É a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo.
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A hemorragia abundante e não controlada pode causar a morte em 3 a 5 minutos.
NÃO PERCA TEMPO.

5.1 - Hemorragia Externa: É resultante de um ferimento com exteriorização sanguínea
Primeiros Socorros
 Compressão à distancia
 Elevação de membro
 Tamponamento
 Garrote
 Torniquete
 Observação:
torniquete.

somete

em

membros

amputados

ou

esmagado,

aplica-se

o

5.2 - Hemorragia Interna: É resultante de um ferimento profundo com lesão de órgão interno.
Sintomas:
 Pulso fraco e rápido;

 Sede;

 Pele fria;

 Tonteira

 Sudorese;
6 - QUEIMADURAS
As queimaduras são lesões causadas no organismo por algum tipo de agente físico e podem ser
classificadas em três tipos, sendo eles: térmica, elétrica e química.
Queimaduras térmicas são as que ocorrem em decorrência do contato do corpo com alguma fonte
de calor e são as mais comuns. Queimaduras elétricas são aquelas geradas por algum tipo de
descarga elétrica recebida pelo corpo, e as queimaduras químicas são aquelas que ocorrem quando
o corpo é submetido ao contato com substâncias cáusticas como, por exemplo, ácidos e
produtos químicos corrosivos.
As queimaduras recebem uma classificação também quanto ao grau de profundidade do dano causado à pele lesada,
que podem ser:
Queimadura de primeiro grau: é aquela que atinge a camada superficial da pele, causando uma
vermelhidão e uma ardência no local. Normalmente, são causadas por exposição prolongada ao
sol, ou contato rápido com alguma chama, ou objeto aquecido.
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Queimadura de segundo grau: caracteriza-se por afetar uma região secundária da pele, entre a
derme (superfície exterior da pele) e a epiderme (camada interior da pele), e nota-se o
aparecimento de uma ou mais bolhas na área afetada. As bolhas são o resultado de uma espécie
de deslocamento da camada entre a derme e a epiderme causada pela mudança drástica de
temperatura na região.
Queimadura de terceiro grau: As queimaduras de terceiro grau caracterizam-se por atingir uma área
profunda da pele, podendo-se incluir até o tecido ósseo, e costuma apresentar uma necrose no
local afetado. É o tipo de queimadura mais profundo e mais grave.
O que fazer nos casos de queimadura?
Em queimaduras de 1º grau *Deve-se procurar resfriar bem a localidade da queimadura com soro fisiológico ou água fria em
abundância, até que a dor amenize;
*Administrar

o

uso

de

pomadas

contra

queimadura,

se

for

o

caso.

Em queimaduras de 2º grau –
*Resfrie a área afetada com soro fisiológico ou água fria corrente em abundância;
*Deve-se lavar a área cuidadosamente, sem esfregar, com sabão neutro, ou um antisséptico, que
não seja álcool;
*Não se deve “estourar” as bolhas que se formam, e nem retirar a pele das que já estiverem
rebentadas, deve-se colocar uma gaze úmida após ter resfriado o local e a dor haver diminuído;
*O curativo sobre a lesão deve permanecer durante 48 horas e, somente depois desse tempo,
recomenda-se expor a pele ao ar livre, para evitar infecções.
Em queimaduras de 3º grau –
*Resfriar a região com soro fisiológico ou água fria corrente até que a dor amenize;
*Lavar cuidadosamente sem esfregar, com sabão neutro ou antisséptico que não seja álcool;
*Se a área afetada for extensa, deve-se envolver a vítima num lençol limpo e molhado com soro
fisiológico, ou com água fria;

Rua Padre José Timóteo 321 – Coromandel-MG
Fone: (34) 3841 3416 / (34) 9885524-95
e-mail: pontoall_ast@hotmail.com
98

TREINAMENTO CIPA – FCC/2021
*Nesses casos por se tratar de queimaduras mais graves a vítima deve ter um atendimento
médico o quanto antes -leva-a a um hospital próximo.
ATENÇÃO!
Em hipótese alguma nos casos de queimaduras deve-se:


Retirar qualquer pedaço de roupa ou tecido que porventura ficarem agarrados à pele da
vítima;



Estourar as bolhas que se formaram, nem retirar a pele das que já estouraram;



Aplicar gelo sobre as queimaduras, pois ele também causa queimaduras;



Aplicar receitas caseiras como: manteiga, creme dental entre outros.

A pasta de dente, pelo resfriamento, oferece uma sensação de alívio. Entretanto, ela deverá a
seguir ser removida para posterior aplicação dos medicamentos necessários.
A remoção é um procedimento trabalhoso e doloroso. A mesma sensação de alívio ocorre com o
resfriamento com água corrente por alguns minutos e sem os inconvenientes da pasta.

7 – CHOQUE ELÉTRICO: Ocorre quando o corpo entra em contato com a corrente elétrica. Seus
efeitos variam em função do tempo e da intensidade da corrente.
Como agir:


Antes de ajudar a vítima, corte a corrente elétrica;

 Se não for possível, afaste-a da fonte de energia. Não se esqueça de utilizar luvas de
borracha grossa ou outros materiais secos como cabo de vassoura, tapete de borracha,
jornal dobrado ou pano grosso dobrado;
 Se o choque for leve, siga as orientações listadas no item estado de choque
 Em

caso

de

parada

cardiorrespiratória,

inicie

imediatamente

a

reanimação

cardiopulmonar até a chegada do atendimento;
 Examine a vítima, procurando primeiro hemorragias, depois fraturas e somente depois
queimaduras;
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 O choque pode causar queimaduras e paralisia dos músculos, levando à morte quando
pulmão e coração param. Cada segundo de contato com a eletricidade diminui a
possibilidade de sobrevivência
Como prevenir:
 Faça revisões periódicas das instalações elétricas da casa;
 A utilização de instalações elétricas clandestinas (conhecidas como gatos) aumentam as
chances de curto-circuito;
 Quando uma tomada estiver esquentando ou quando algum eletrodoméstico estiver
soltando faíscas desligue imediatamente e procure um profissional especializado em
instalações elétricas;
 Nunca sobrecarregue uma tomada ligando vários aparelhos nela;
 Não se esqueça de desligar o disjuntor antes de mexer em qualquer instalação elétrica ou
quando for trocar a resistência do chuveiro;
 Previna acidentes com crianças: tape tomadas e deixe os fios fora do alcance delas;
 Leia sempre as instruções antes de instalar qualquer eletrodoméstico;
 Desligue os aparelhos sempre puxando pelo plugue, nunca pelo fio.
Primeiros socorros:
 Não toque na vítima até que ela seja separada da corrente;
 Não tente retirar uma pessoa presa em cabos elétricos energizados, a menos que tenha
recebido treinamento especial para isto;
 Desligue a tomada ou chave geral ou chame um eletricista para desligar;
 Inicie a respiração boca a boca/massagem cardíaca logo que a vítima estiver livre do
contato com a corrente elétrica.
8 - FRATURAS
É o rompimento total ou parcial de qualquer osso da estrutura esquelética do corpo humano,
causado por pancadas de objetos, pontapés e quedas.
8.1 - Fraturas Fechadas ou simples (quando o osso não rompe a pele): Primeiros
socorros:


Aplique gelo;



Coloque a vítima em posição confortável sem forçar o local atingido;
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Imobilize o local afetado, utilizando materiais que estejam à sua disposição no momento,
como papelão rígido dobrado, ripas, varas de metal e guarda-chuvas, acolchoando-os com
algodão, lã, trapos, etc.



Coloque o membro acidentado em posição tão natural quanto possível, SEM
DESCONFORTO para a vítima.



Imobilize a fratura, movimentando o menos possível.



Ponha talas sustentando o membro atingido. As talas deverão ter comprimento suficiente
para ultrapassar as juntas acima e abaixo da fratura. Qualquer material rígido pode ser
empregado, como: tala, tábua, estaca, papelão, vareta de metal ou mesmo uma revista
grossa ou um jornal grosso e dobrado. Use panos ou outro material macio para acolchoar
as talas, a fim de evitar danos à pele. As talas devem ser amarradas com ataduras, ou
tiras de pano não muito apertadas, em no mínimo, quatro pontos:
ABAIXO da junta, ABAIXO da fratura
ACIMA da junta, ACIMA da fratura


Outro recurso no caso de fratura de perna é amarrar a perna quebrada na outra, desde
que sã, tendo o cuidado de colocar entre ambas um lençol ou manta dobrados.

8.2 - Fraturas Expostas (quando o osso rompe a pele):
Primeiros socorros:


Evite o estado de choque;



Estanque a hemorragia com um chumaço de gaze ou pano limpo, dobrando várias vezes,

fixando com tiras de pano sobre o ferimento;


Faça conforme o terceiro item da fratura fechada ou simples.



Coloque uma gaze, um lenço ou um pano limpo sobre o ferimento;



Fixe firmemente o curativo no lugar, utilizando uma bandagem forte – gravata, tira de

roupa, cinto etc.


Mantenha a vítima deitada;



Aplique talas, conforme descrito para as fraturas fechadas, sem tentar puxar o membro ou

fazê-lo voltar a sua posição natural;


Transporte a vítima somente após imobilizar a parte fraturada;



Chame ou leve o paciente a um médico ou a um hospital, de carro ou de ambulância, tão

logo a fratura seja imobilizada.
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Enquanto o resgate não chega ao local, veja o passo-a-passo do que fazer com a fratura exposta:
1-

O primeiro passo é fazer uma limpeza no ferimento com soro fisiológico (ou água)

e cobrir com gazes ou curativos limpos.
2-

Retire com cuidado fragmentos de corpos estranhos que não estejam penetrando os

tecidos.
3-

Tente imobilizar o membro para minimizar os danos adicionais à vítima. Para isso, utilize

tábuas, madeiras, ou qualquer material que sirva de apoio ao membro.
4-

As bordas ósseas das fraturas costumam ser afiadas e causam lesões aos músculos,

nervos, artérias e veias. Imobilize na posição que seja possível para poupar a vítima.
5-

O membro que está apoiado deve ser envolvido por ataduras ou outros tecidos. Mas não

faça uma compressão forte, pois a falta de circulação pode acarretar necrose.
6-

Nos casos de sangramento, faça uma compressão na ferida, mas não em todo o membro. O

objetivo é apenas estancar a hemorragia.
Fique atento ao que não se deve fazer:
 Evite tentativas de manipulação dos fragmentos ósseos.
 Não remova lanças e facas. Apesar de causarem lesão, elas podem promover compressão
de grandes vasos. A retirada levará a uma hemorragia.
 Evite reduzir as deformidades ou realizar procedimentos que somente especialistas podem
fazer, pois tal iniciativa poderá agravar a lesão
9 - INTOXICAÇÃO (por medicamentos, produtos químicos e drogas);
A intoxicação causa alterações no funcionamento do organismo e pode levar à morte. A primeira
medida a ser tomada é verificar se realmente houve envenenamento.
Como reconhecer:


Hálito com cheiro estranho



Confusão mental



Mudança na cor dos lábios



Vômitos



Dor



Diarreia



Sensação



Paralisia

de

queimação

garganta ou estômago


na

boca,

 Convulsões

Sono
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Como agir:
 Procure perto da vítima frascos ou remédios para informar o socorro e procure ver nos
rótulos ou bulas se existe alguma indicação de antídoto.
 Observe atentamente o acidentado, pois os efeitos podem não ser imediatos.
 Não faça respiração boca a boca caso o acidentado tenha ingerido o produto.
 Se o contato com produtos químicos for pelos olhos, lave-os com bastante água durante
pelo menos 15 minutos e procure com urgência atendimento especializado.
 Se houve ingestão de substância tóxica ou venenosa, provoque o vômito na vítima,
verifique o pulso e a respiração dela e chame imediatamente o atendimento.
ATENÇÃO: Não provoque o vômito quando o envenenamento for por: ácido, veneno que cause
queimadura, soda cáustica, alvejantes, tira-ferrugem, água com cal, amônia, desodorante e
derivados de petróleo (querosene, gasolina, fluido de isqueiro, benzina, lustra-móveis)
Como prevenir:
 Mantenha medicamentos, produtos de limpeza e cosméticos fora do alcance das
crianças, em armários trancados
 Não se automedique
 Siga as orientações do médico
 Leia a bula atentamente
 Não guarde medicamentos vencidos
 Fique atento para as dosagens dos remédios
 Não armazene produtos de limpeza fora do recipiente original
Se a vítima estiver inconsciente:
 Verificar se respira e, se necessário, fazer respiração artificial;
 Se a vítima respira, coloque-a em posição lateral de segurança;
 Encaminhe com urgência, para um local onde possa receber assistência qualificada.
Posição de Recuperação
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10 – IMOBILIZAÇÃO

Tipo de bandagem

Imobilização no cotovelo

Braço imobilizado com apoio de
uma bandagem triangular

Imobilização do braço esticado com Imobilização do braço dobrado Imobilização
uma tala e quatro bandagens.

com

uma

tala

e

quatro esticado

bandagens e uma bandagem

e

com
na

braço
posição

encontrada, semidobrado

de apoio.
Sequência de imobilização da mão e dedos

2º Sequência de imobilização da mão com apoio de uma tipoia

Imobilização da mandíbula

Imobilização
mandíbula inferior

da

Imobilização no nariz
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A imobilização na coluna cervical, é feita após
Bandagem no tórax

ter aplicado técnicas de estabilização da
coluna cervical e a colocação de um colar
cervical conforme o tamanho da pessoa.

Imobilização do

Imobilização da bacia ou do fêmur

pé

tornozelo

ou

Técnica para girar caso não
haja respiração ou esteja
com dificuldade de respirar

Imobilização da tíbia

Imobilização do tornozelo

11 – DESMAIO
Perda breve e repentina da consciência, geralmente com rápida recuperação, pode ser devido a
múltiplas causas, desde um simples susto (ansiedade, tensão emocional) até um quadro
encefálico. Existe prevalência elevada em pessoas de idade.
Causas que podem ocasionar um desmaio:
 Doença cerebrovascular convulsões
 De origem cardíaca, tais como: arritmias, doença cardíaca estrutural ou isquêmica
 Embolia pulmonar, hipertensão pulmonar
 Metabólicas, tais como hipoglicemias, intoxicações
 Neurogênica/vascular, como hipotensão postural,
 Síncope situacional ou vaso de pressora
 Infecciosas
 Psicogênicas
 Desconhecidas, ao redor de 40%
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O que se sente?
 Náuseas

 Palidez

 Tonturas

 Visão borrada, acinzentada

 Suor moderado ou abundante

 Perda da consciência

Como se faz o diagnóstico?
História clínica, exame clínico e neurológico são necessários para equacionar corretamente o
episódio de inconsciência. São necessários, quando pertinente, diversos exames que vão desde
um simples hemograma e dosagens de glicose até uma ressonância magnética. Casos

mais

graves, especialmente doenças de origem cardíaca, requerem uma atenção maior.
Enquanto o paciente estiver desmaiado deve ser acomodado deitado, a cabeça sem angulações e
as pernas elevadas.
Prevenção


Existem algumas medidas para evitar a possibilidade de desmaiar:



Se você acha que vai desmaiar, procure deitar-se com as pernas mais elevadas que a cabeça.



Se não for possível deitar-se, sente-se e baixe a cabeça até o nível dos joelhos. Este
procedimento aumenta o fluxo de sangue para seu cérebro.



Procure não se levantar bruscamente, faça-o lentamente, para que sua frequência cardíaca e
pressão sanguínea tenham mais tempo para se ajustar à posição vertical.



Se você começou a tomar alguma medicação nova e acha que seu desmaio foi ocasionado pela
medicação, procure seu médico, pois pode ser necessário ajustar a dosagem.



Em épocas de altas temperaturas, como verão, passar por muito calor e umidade,

ter

sensação de abafamento, ingerir pouco líquido, ficar em pé por um longo tempo, fazer
exercícios e desidratar-se são condições propícias para ocorrer um desmaio.
12 – CORTES
Cortes são ferimentos que ocorrem com muita frequência no ambiente doméstico. A pessoa está
lidando na cozinha e se machuca com a faca, com um caco de vidro do copo que quebrou,
escorrega no chão molhado, leva um tombo feio, bate a cabeça numa quina ou um objeto pesado
despenca sobre sua cabeça. Em 2011, apenas nos hospitais do SUS, foram atendidas mais de 27
mil pessoas que se feriram dessa forma em casa.
12.1 - Tipos e cuidados
Quando os cortes são superficiais, o organismo se encarrega de cicatrizá-los. Na corrente
sanguínea, existem plaquetas e proteínas encarregadas de formar coágulos para interromper a
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circulação, assim que algum vaso se rompe. No entanto, algumas medidas simples tomadas no
momento do acidente podem acelerar processo de recuperação.
A primeira é lavar as mãos com água e sabão (qualquer sabão) antes de prestar o atendimento
para não levar germes para a área afetada.
Os dois passos seguintes são comprimir o local com gaze ou pano limpo até estancar o sangue e
lavar o ferimento, também com água e sabão, para remover resíduos de sujeira. Tudo isso feito
com muito cuidado para não agravar a lesão.
Se os cortes forem mais profundos, o mais urgente é estancar o sangramento. Às vezes, porém, é
tanto sangue que se torna quase impossível ver o local por onde ele escapa. Nesse caso, deve-se
limpar a região com um pano embebido em água até encontrar o local do ferimento. Depois é só
pressioná-lo com gaze ou com um pano limpo para estancar o fluxo de sangue. Se isso não
acontecer em cinco ou dez minutos, no máximo, a pessoa deve ser encaminhada para socorro
médico. Cortes muito profundos com sangramento abundante exigem atendimento médico de
urgência.
12.2 - Cortes na cabeça
Cortes na cabeça necessitam de cuidados especiais. De modo geral, eles provocam sangramento
abundante por causa do grande número de vasos sanguíneos concentrados

nessa

parte

do

corpo. Se o corte for superficial, quase sempre é suficiente lavar o local com água e sabão e
comprimir o ferimento para que o sangue estanque em, no máximo, dez minutos. Já os cortes
mais profundos podem necessitar de pontos que devem ser dados por um médico.
Ocasionalmente, a pancada que provocou o corte na cabeça pode também ter provocado
sangramento em algum vaso situado no interior do cérebro ou nas membranas que o envolvem,
as meninges. Esses casos precisam ser diagnosticados depressa, porque o sangue extravasado
pode comprimir estruturas cerebrais de importância vital para a sobrevivência.
Se o hospital em que a pessoa foi atendida não possui um aparelho de tomografia
computadorizada para diagnóstico imediato, é indispensável redobrar a atenção nas primeiras
24 horas depois do acidente. A pessoa deve permanecer acordada, especialmente se for uma
criança. Caso apresente dor forte de cabeça, desequilíbrio ao andar, visão

dupla,

vômitos,

pupilas dos olhos de tamanhos diferentes, sonolência, confusão mental, desmaio, sangramentos
pelo nariz ou ouvido precisa ser encaminhada para assistência médica sem perda de tempo,
porque esses sintomas são sugestivos de complicações neurológicas.
12.3 - Recomendações
 Nunca aplique álcool, pomadas ou produtos desinfetantes no local do ferimento. Apenas lave a
área com água e sabão;
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 Não assopre o ferimento para não contaminar a região com os germes que habitam
normalmente nossa boca;
 Não utilize algodão para estancar o sangue, porque as fibras grudarão na ferida, o que tornará
mais difícil a sua remoção;
 Procure assistência médica, se surgirem sinais de infecção (vermelhidão, calor, dor, inchaço e
pus) na região do ferimento;
 Certifique-se da necessidade de tomar uma dose de reforço da vacina antitetânica se o
ferimento foi provocado por um objeto enferrujado ou sujo de terra;
 Não se assuste se o sangue do ferido respingar em você. Nenhum germe poderá penetrar sua
pele, se ela estiver íntegra. Entretanto, se sua pele estiver ferida e a pessoa acidentada não tiver
condições de ajudar a estancar o sangramento, tente improvisar uma luva ou outro material de
proteção para evitar o contato do sangue com sua pele machucada.
14 - KIT DE PRIMEIROS SOCORROS
 1 mascara descartável;
 10 bandagens triangulares;
 5 ataduras crepe tamanho 10 cm;
 10 ataduras crepe tamanho 20 cm;
 1 rolo de esparadrapo ou fita adesiva
(crepe);
 1 tesoura;
 10 talas moldáveis para imobilização
vários tamanhos (para pernas, braços e
dedos);
 2 frascos soro fisiológico 1000 ml. Ficar
atento para validade;
 1 pacote de gazes (pacote com 500
unidades);
 8 pares de luvas descartáveis;
 1 cobertor térmico.
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CAPITULO 10 - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISÍVEIS
Cancro Duro (Sífilis)
Conceito: Doença infectocontagiosa sistêmica (acomete todo o organismo), que evolui de
forma crônica (lenta) e que tem períodos de acutização (manifesta-se agudamente) e
períodos de latência (sem manifestações). Pode comprometer múltiplos órgãos (pele,
olhos, ossos, sistema cardiovascular, sistema nervoso). De acordo com algumas
características de sua evolução a sífilis divide-se em Primária, Secundária, Latente e
Terciária. Quando transmitida da mãe para o feto é chamada de Sífilis Congênita. O
importante a ser considerado aqui é a sua lesão primária, também chamada de cancro
de inoculação (cancro duro), que é a porta de entrada do agente no organismo do
paciente. Trata-se de uma lesão ulcerada (cancro) não dolorosa (ou pouco dolorosa), em
geral única, com a base endurecida, lisa, brilhante, com presença de secreção serosa
(líquida, transparente) escassa e que pode ocorrer nos grandes lábios, vagina, clítoris,
períneo e colo do útero na mulher e na glande e prepúcio no homem, mas que pode
também ser encontrada nos dedos, lábios, mamilos e conjuntivas.
Sinônimos: Cancro duro, cancro sifilítico, Lues.
Agente: Treponema pallidum
Complicações/Consequências
Aborto espontâneo, natimorto, parto prematuro, baixo peso, endometrite pós-parto.
Infecções peri e neonatal. Sífilis Congênita. Neurossífilis. Sífilis Cardiovascular.
Transmissão
Relação sexual, transfusão de sangue contaminado, transplacentária (a partir do quarto
mês de gestação).
Período de Incubação: 1 semana à 3 meses
Tratamento: Medicamentoso. Com cura, se tratado adequadamente.
Prevenção: Camisinha protege contaminação genital
Cancro Mole
Conceito: Ulceração (ferida) dolorosa, com a base mole, hiperemiada (avermelhada), com
fundo purulento e de forma irregular que compromete principalmente a genitália externa,
mas pode comprometer também o ânus e mais raramente os lábios, a boca, língua e
garganta.

Estas

feridas

são

muito

contagiosas,

auto

inoculáveis

e

portanto,

frequentemente múltiplas. Em alguns pacientes, geralmente do sexo masculino, pode
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ocorrer infartamento ganglionar na região inguino-crural (inchação na virilha). Não é rara
a associação do cancro mole e o cancro duro (sífilis primária).
Sinônimos: Cancróide, cancro venéreo simples, "cavalo"
Agente: Haemophilus ducreyi
Complicações/Consequências: Não tem. Transmissão:
Relação sexual
Período de Incubação: 2 à 5 dias
Tratamento: Antibiótico.
Prevenção: Camisinha. Higienização genital antes e após o relacionamento sexual.
Candidíase
Conceito: A candidíase, especialmente a candidíase vaginal, é uma das causas mais
frequentes de infecção genital. Caracteriza-se por prurido (coceira), ardor, dispareunia
(dor ao coito) e pela eliminação de um corrimento vaginal em grumos, semelhante à nata
do leite. Com frequência, a vulva e a vagina encontram-se edemaciadas (inchadas) e
hiperemiadas (avermelhadas). As lesões podem estender-se pelo períneo, região perianal
e inguinal (virilha). No homem apresenta-se com hiperemia da glande e prepúcio e
eventualmente por um leve edema e pela presença de pequenas lesões puntiformes (em
forma de pontos), avermelhadas e pruriginosas. Não é uma doença de transmissão
exclusivamente sexual. Existem fatores que predispõe ao aparecimento da infecção :
diabetes melitus, gravidez, uso de contraceptivos (anticoncepcionais) orais, uso de
antibióticos e medicamentos imunosupressivos (que diminuem as defesas imunitárias do
organismo), obesidade, uso de roupas justas etc.
Sinônimos: Monilíase.
Agente: Candida albicans e outros. Complicações/Conseqüências:
Nenhuma digna de nota. Transmissão: Pode ser transmitida através da
relação sexual. Período de Incubação: Muito variável.
Tratamento: Medicamentos locais e sistêmicos.
Prevenção: Higienização adequada. Evitar vestimentas muito justas. Tratar doença
predisponente. Camisinha.
Herpes Simples Genital
Conceito: Infecção recorrente (vem, melhora e volta) causadas por um grupo de vírus que
determinam lesões genitais vesiculares (em forma de pequenas bolhas) agrupadas
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que, em 4-5 dias, sofre erosão (ferida) seguida de cicatrização espontânea do tecido
afetado. As lesões com frequência são muito dolorosas e precedidas por eritema
(vermelhidão) local.
A pessoa pode estar contaminada pelo vírus e não apresentar ou nunca ter apresentado
sintomas e, mesmo assim, pode transmiti-lo a(ao) parceira(o) numa relação sexual.
Sinônimos: Herpes Genital
Agente: DNA vírus
Complicações/Consequências: Aborto espontâneo, natimorto, parto prematuro, baixo peso,
endometrite pós-parto. Infecções peri e neonatais. Vulvite. Vaginite. Cervicite. Ulcerações
genitais. Proctite etc.
Transmissão: Frequentemente pela relação sexual.
Período de Incubação: Indeterminado
Tratamento: Não existe ainda tratamento eficaz quanto a cura da doença. O tratamento
tem por objetivo diminuir as manifestações da doença ou aumentar o intervalo entre as
crises.
Prevenção: Não está provado que a camisinha diminua a transmissibilidade da doença.
Higienização genital antes e após o relacionamento sexual é recomendável.
Gonorreia
Conceito: Doença infectocontagiosa que se caracteriza pela presença de abundante
secreção (corrimento) purulenta pela uretra no homem e vagina e/ou uretra na mulher.
Este quadro frequentemente é precedido por prurido (coceira) na uretra e disúria
(ardência miccional). Em alguns casos podem ocorrer sintomas gerais, como a febre. Nas
mulheres os sintomas são mais brandos ou podem estar ausentes (maioria dos casos).
Sinônimos: Uretrite Gonocócica, Blenorragia, Fogagem
Agente: Neisseria gonorrhoeae
Complicações/Consequências: Aborto espontâneo, natimorto, parto prematuro, baixo peso,
endometrite

pós-parto.

Doença

Inflamatória

Pélvica.

Infertilidade.

Epididimite.

Prostatite. Pielonefrite. Meningite. Miocardite. Gravidez ectópica. Septicemia, Infecção
ocular (ver foto abaixo) , Pneumonia e Otite média do recém-nascido. Artrite aguda etc.
Transmissão: Relação sexual. O risco de transmissão é superior a 90%, isto é, ao se ter um
relacionamento sexual com um(a) parceiro(a) doente, o risco de contaminar-se é de cerca
de 90%. O fato de não haver sintomas (caso da maioria das mulheres
contaminadas), não afeta a transmissibilidade da doença.
Período de Incubação: 2 a 10 dias
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Tratamento: Antibióticos.
Prevenção: Camisinha. Higiene pós-coito.
Condiloma Acuminado HPV
Conceito: Infecção causada por um grupo de vírus (HPV - Human Papilloma Viruses) que
determinam lesões papilares (elevações da pele) as quais, ao se fundirem, formam
massas vegetantes com o aspecto de couve-flor (verrugas). Os locais mais comuns do
aparecimento destas lesões são a glande, o prepúcio e o meato uretral no homem e a
vulva, o períneo, a vagina e o colo do útero na mulher. Em ambos os sexos pode ocorrer
no ânus e reto, não necessariamente relacionado com o coito anal. Com alguma
frequência a lesão é pequena, de difícil visualização à vista desarmada, mas na grande
maioria das vezes a infecção é assintomática ou inaparente (sem nenhuma manifestação
detectável pelo paciente).
Sinônimos: Jacaré, jacaré de crista, crista de galo, verruga genital.
Complicações/Conseqüências: Câncer do colo do útero e vulva e, mais raramente, câncer do
pênis e também do ânus.
Transmissão: Contacto sexual íntimo (vaginal, anal e oral). Mesmo que não ocorra
penetração vaginal ou anal o virus pode ser transmitido. Eventualmente uma criança
pode ser infectada pela mãe doente, durante o parto. Pode ocorrer também, embora mais
raramente, contaminação por outras vias que não a sexual : em banheiros, saunas,
instrumental ginecológico, uso comum de roupas íntimas, toalhas etc.
Período de Incubação: Semanas a anos. (Como não é conhecido o tempo que o virus
pode permanecer no estado latente e quais os fatores que desencadeiam o aparecimento
das lesões, não é possível estabelecer o intervalor mínimo entre a contaminação e o
desenvolvimento das lesões, que pode ser de algumas semanas até anos ou décadas).
Tratamento: O tratamento visa a remoção das lesões (verrugas, condilomas). Os
tratamentos disponíveis são locais (cáusticos, quimioterápicos, cauterização etc). As
recidivas (retorno da doença) podem ocorrer e são frequentes, mesmo com o tratamento
adequado. Eventualmente, as lesões desaparecem espontaneamente. Não existe ainda
um medicamento que erradique o vírus, mas a cura da infecção pode ocorrer por ação
dos mecanismos de defesa do organismo. Há também estudos no sentido do
desenvolvimento de vacinas contra o HPV.
Prevenção: Camisinha usada adequadamente, do início ao fim da relação, pode
proporcionar alguma proteção. Exame ginecológico anual para rastreio de doenças pré-

Rua Padre José Timóteo 321 – Coromandel-MG
Fone: (34) 3841 3416 / (34) 9885524-95
e-mail: pontoall_ast@hotmail.com
112

TREINAMENTO DA CIPA – FCC 2021
invasivas do colo do útero. Avaliação do(a) parceiro(a). Abstinência sexual durante o
tratamento.
Hepatite B
Conceito: Infecção das células hepáticas pelo HBV (Hepatitis B Virus) que se exterioriza
por um espectro de síndromes que vão desde a infecção inaparente e subclínica até a
rapidamente progressiva e fatal. Os sintomas são falta de apetite, febre,

náuseas,

vômitos, astenia, diarréia, dores articulares, icterícia (amarelamento da pele e mucosas)
entre

os

mais

comuns.

Sinônimos: Hepatite sérica.
Agente: HBV (Hepatitis B Virus), que é um vírus DNA (hepadnavirus)
Complicações/Conseqüências: Hepatite crônica, Cirrose hepática, Câncer do fígado
(Hepatocarcinoma), além de formas agudas severas com coma hepático e óbito.
Transmissão: Pelos seguintes líquidos corpóreos : sangue e líquidos grosseiramente
contaminados por sangue, sêmem e secreções vaginais e, menos comumente, a saliva.
Período de Incubação: 30 à 180 dias (em média 75 dias).
Tratamento: Não há medicamento para combater diretamente o agente da doença, trata- se
apenas os sintomas e as complicações.
Prevenção:

Vacina,

obtida

por

engenharia

genética,

com

grande

eficácia

no

desenvolvimento de níveis protetores de anticorpos (3 doses). Recomenda-se os mesmo
cuidados descritos na prevenção da AIDS, ou seja, sexo seguro e cuidados com a
manipulação do sangue.
AIDS
Conceito: Síndrome (uma variedade de sintomas e manifestações) causado pela infecção
crônica do organismo humano pelo vírus HIV (Human Immunodeficiency Virus). O vírus
compromete o funcionamento do sistema imunológico humano, impedindo-o de executar
sua tarefa adequadamente, que é a de protegê-lo contra as agressões externas (por
bactérias, outros vírus, parasitas e mesmo por celulas cancerígenas). Com a progressiva
lesão do sistema imunológico o organismo humano se torna cada vez mais susceptível a
determinadas infecções e tumores, conhecidas como doenças

oportunísticas,

que

acabam por levar o doente à morte.
Sinônimos: SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, HIV-doença.
Agente: HIV (Human Immunodeficiency Virus), com 2 subtipos conhecidos : HIV-1 e HIV-2.
Complicações/Conseqüências: Doenças oportunísticas, como a tuberculose miliar e
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determinadas pneumonias, alguns tipos de tumores, como certos linfomas e o Sarcoma
de Kaposi, distúrbios neurológicos.
Transmissão: Sangue e líquidos grosseiramente contaminados por sangue, sêmem,
secreções vaginais e leite materno.
Período de Incubação: De 3 à 10 anos entre a contaminação e o aparecimento de sintomas
sugestivos de AIDS.
Tratamento: Existem drogas que inibem a replicação do HIV, que devem ser usadas
associadas, mas ainda não se pode falar em cura da AIDS. As doenças oportunísticas
são, em sua maioria tratáveis, mas há necessidade de uso contínuo de medicações para
o controle dessas manifestações.
Prevenção: Na transmissão sexual se recomenda sexo seguro (abstinência, relação
monogâmica com parceiro HIV negativo, uso de camisinha). Na transmissão pelo sangue
recomenda-se cuidado no manejo de sangue (uso de seringas descartáveis, exigir que
todo sangue a ser transfundido seja previamente testado para a presença do HIV, uso de
luvas quando estiver manipulando feridas ou líquidos potencialmente contaminados).
Não há, no momento, vacina efetiva para a prevenção da infecção pelo HIV.
Sexo seguro
Sexo seguro é o sexo sem o risco de ser contaminado ou contaminar o(a) seu(sua)
parceiro(a) com doenças sexualmente transmissíveis. Esta segurança só poder ser
atingida através do sexo monogâmico com parceiro(a) sabidamente sadio(a) ou quando o
sexo é realizado sem o contacto ou troca de fluidos corpóreos como esperma, secreção
vaginal, sangue e leite. A segunda situação é obtida através do uso da camisinha,
camisa-de-vênus, condom (do latim condare, que significa "proteger") ou preservativo. A
camisinha é um objeto de material elástico, derivado da borracha (látex), relativamente
resistente que envolve os genitais masculinos (mais usado) ou femininos durante o coito,
impedindo o já citado contacto entre os fluidos corpóreos das pessoas que estão
praticando o relacionamento íntimo. Além da proteção contra as DST os preservativos
constituem um método anticoncepcional seguro, quando usados adequadamente. O
mercado diversificou muito a industrialização das camisinhas. Hoje encontramos
camisinhas texturizadas, com formatos especiais, coloridas, lubrificadas, com perfume,
sabor, etc.
CAMISINHA - COMO UTILIZAR
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Escolha uma marca de confiança. Carregue-a sempre com você. É recomendável ter uma
ou mais unidades de reserva. Conserve-as protegidas do calor e utilize-as sempre dentro
do prazo de validade.
Abra delicadamente a embalagem, cuidando para que esta operação não a danifique.
A colocação deverá ser feita com o pênis em ereção (duro). O prepúcio (pele) deverá estar
tracionado e a glande (cabeça do pênis) exposta.
Deixe um pequeno espaço na ponta da camisinha. Isto é importante e pode ser
conseguido comprimindo-se a extremidade da camisinha entre o polegar e o indicador e
mantendo-os assim enquanto a coloca.
Encoste a camisinha enrolada na ponta da glande e desenrole-a até a base do pênis.
Se a camisinha não for lubrificada, utilize somente lubrificantes a base de água,
os quais deverão ser aplicados sobre o pênis antes da colocação e/ou diretamente
na camisinha após colocada.
Após o uso retire a camisinha. Dê um nó na extremidade aberta e jogue-a no
lixo. Camisinha é descartável, deve ser usada somente uma vez.
No caso da camisinha romper-se ou sair durante o coito, despreze-a e coloque uma
nova.
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MENSAGENS
OS MANDAMENTOS DAS RELAÇÕES HUMANAS
1. Fale com as pessoas. Nada é tão agradável e animado quanto uma palavra de
saudação, particularmente hoje em dia, quando precisamos mais de

“sorrisos

amáveis”.
2. Sorria para as pessoas. Lembre-se que acionamos 42 músculos para franzir a
testa e somente 14 para sorrir.
3. Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos ainda é ouvir o seu
próprio nome.
4. Seja amigo e prestativo. Se você quiser ter amigos, seja amigo.
5. Seja cordial. Fale e aja com toda sinceridade: tudo o que você fizer, faça-o com todo
o prazer.
6. Interesse-se sinceramente pelos outros. Lembre-se de que você sabe o que sabe,
porém você não sabe o que outros sabem. Seja sinceramente interessado pelos outros.
7. Fale com as pessoas. Nada é tão agradável e animado quanto uma palavra de
saudação, particularmente hoje em dia, quando precisamos mais de

“sorrisos

amáveis”.
8. Fale com as pessoas. Nada é tão agradável e animado quanto uma palavra de
saudação, particularmente hoje em dia, quando precisamos mais de

“sorrisos

amáveis”.
9. Sorria para as pessoas. Lembre-se que acionamos 42 músculos para franzir a
testa e somente 14 para sorrir.
10. Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos ainda é ouvir o seu
próprio nome.
11. Seja amigo e prestativo. Se você quiser ter amigos, seja amigo.
12. Seja cordial. Fale e aja com toda sinceridade: tudo o que você fizer, faça-o com todo
o prazer.
13. Interesse-se sinceramente pelos outros. Lembre-se de que você sabe o que sabe,
porém você não sabe o que outros sabem. Seja sinceramente interessado pelos outros.
14. Seja generoso em elogiar, cauteloso em criticar. Os líderes elogiam. Sabem
encorajar, dar confiança, e elevar os outros.
15. Saiba considerar

os

sentimentos

dos

outros.

Existem

três

lados

numa

controvérsia: o seu, o do outro, e o lado de quem está certo.

Rua Padre José Timóteo 321 – Coromandel-MG
Fone: (34) 3841 3416 / (34) 9885524-95
e-mail: pontoall_ast@hotmail.com
116

TREINAMENTO DA CIPA – FCC 2021
16. Preocupe-se com a opinião dos outros. Três comportamentos de um verdadeiro
líder: ouça, aprenda e saiba elogiar.
17. Procure apresentar um excelente serviço. O que realmente vale em nossa vida é
aquilo que fazemos para os outros.
AS CINCO PORTAS PARA O ACIDENTE
1a. Porta - PRESSA
Faz com que se ignorem ou se esqueçam passos do procedimento seguro.
2a.Porta - IMPROVISAÇÃO
-Pelo uso de métodos, ferramentas, dispositivas e procedimentos incompletos,
inadequados e certamente inseguros.
3a.Porta - EXCEÇÕES.
Ao serem desabilitados procedimentos, como por exemplo: “só desta vez”; “acho
que podemos fazer assim, desta vez”, etc.
4a. Porta - PRESUMIR (ASSUMIR ALGO SEM VERIFICAR)
Tipo: “Ele já deve ter desligado a rede”
“Isso aqui eu também sei fazer”
“Se fosse perigoso, haveria um aviso…”.
5a. PRINCÍPIO DA AUTO CONFIANÇA
“Comigo não vai acontecer”
Lembrete: “O acidente não é aleatório na sua chance de ocorrer, pois persistindo
RISCOS, ele ocorrerá. O acidente é, porém, aleatório no momento de sua ocorrência e na
TIPOLOGIA dos danos consequentes”.
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ESTUDO DE CASO
O CASO DO JOÃO
Para suprir uma vaga do setor de conservação e reparos, um supervisor
convidou o funcionário João, do setor de serviços gerais, para trabalhar com ele.
João fora admitido como faxineiro há mais de três meses.
Indagado sobre a transferência, alegou não ter conhecimentos técnicos
para realização das atividades futuras, pois o trabalho do setor se caracteriza por
erguer paredes, fazer pinturas, reparos hidráulicos e pequenas instalações
elétricas. O supervisor tentou convence-lo dizendo que o mesmo iria adquirir
esses conhecimentos como o tempo, realizando as atividades inerentes ao novo
setor e que teria seu salário aumentado.
Sendo assim, João aceitou o cargo.
Fazia seis meses que João estava na seção. Como estava próxima a festa do
“Dia das mães” e havia na fabrica uma comemoração da data, João foi incumbido
de fazer a instalação de um cano no teto do galpão, onde seria realizada uma
apresentação teatral.
O supervisor lhe ordenou que procurasse, tão logo terminasse o trabalho,
para que juntos colocassem a cortina.
Para furar o cano, João se equilibrava em cima de algumas caixas em
forma de escada, utilizando uma furadeira elétrica portátil. Ele já havia feito
vários furos e a broca estava com o fio gasto; por esta razão, forçava a
penetração da mesma.
Momentaneamente, a sua atenção foi desviada por algumas faíscas que
saíam do cabo da extensão, exatamente onde havia um rompimento que deixava
a descoberto os fios condutores da eletricidade. Ao desviar a atenção, ele torceu o
corpo, forçando a broca no furo. Com a pressão ela quebrou e, atingindo por um
estilhaço da broca em um dos olhos. Com um grito, largou a furadeira, pôs as
mãos no rosto, perdeu o equilíbrio e caiu.
Um acontecimento semelhante, ocorrido há um ano atrás nessa mesmo
empresa, determinava o uso de óculos de segurança na execução desta tarefa.
Os óculos que João devia ter usado estavam sujos
e
quebrados,
pendurados em um prego.
Segundo o que o superior disse, não ocorrera nenhum acidente nos últimos
meses e que o pessoal não gostava de usar os óculos. Por esta razão, ele não se
preocupava em recomendar o uso dos mesmos nesta operação, pois tinha coisas
mais importantes a fazer.
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QUESTIONÁRIO
1) Qual a última ação do trabalhador antes do acidente?

2) Quais as falhas da supervisão?

3) Quais foram os atos inseguros do João?

4) Quais as condições inseguras presentes no ambiente de trabalho?

5) Qual a principal causa do acidente?

6) Quanto tempo de experiência na função tinha o acidentado?

7) Quais as propostas possíveis para se evitar esse tipo de acidente?
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