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META

Definir o campo de atuação, atribuições e
responsabilidade do técnico em segurança do
trabalho.

OBJETIVOS

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identificar as áreas de atuação de um técnico
em segurança do trabalho;
2. reconhecer as atribuições legais do técnico em
segurança do trabalho;
3. avaliar o papel do técnico em segurança do
trabalho na defesa da vida e da saúde dos
trabalhadores.
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Depois de conhecer um pouco sobre o histórico da industrialização
no mundo e do panorama das conseqüências econômicas, políticas e
sociais dos acidentes de trabalho, chegou a hora de você aprender sobre
as atribuições que lhe cabem como técnico em segurança do trabalho.
O quadro de Segurança do Trabalho de uma empresa pode ser composto
apenas pelo técnico em segurança do trabalho ou, dependendo do porte
de uma equipe multidisciplinar

GRAU DE RISCO

composta por: técnico em segurança do trabalho, engenheiro de

Classificação dada
às empresas pelo
Ministério do Trabalho
e Emprego, baseada
na Classificação
Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE)
publicada pelo
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE). O grau de risco
das empresas pode
ser obtido na Norma
Regulamentadora
NR-4, do Ministério
do Trabalho e
Emprego. Para tanto,
basta saber qual é o
código da Classificação
Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE),
que consta no cartão
do CNPJ da Empresa.

da empresa e do seu

GRAU DE RISCO,

segurança do trabalho, médico do trabalho e enfermeiro do trabalho.
Esses profissionais formam o que chamamos de Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).

CONHECENDO O TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO, SUA IMPORTÂNCIA E ÁREA DE ATUAÇÃO
O técnico em segurança do trabalho é um profissional com formação
de nível médio, regulamentada pela Lei nº 7.410, de 27 de novembro
de 1985. Dentre suas atribuições, definidas pela Portaria GM/MTb nº
3.275, de 21 de setembro de 1989, destacam-se:
• informar ao empregador e aos trabalhadores sobre os riscos
presentes no ambiente de trabalho;
• executar programas de prevenção de acidentes de trabalho.

Aula 3 • O que o técnico em segurança do trabalho faz?

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: O QUE
É ISTO?

Você sabe qual é a importância do técnico em segurança do trabalho?
Reflita um pouco sobre isso, analisando os dados a seguir:
Em 2006 o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) registrou
503.890 acidentes do trabalho e 2.717 mortes relacionadas ao
trabalho.
Fonte: Área Técnica de Saúde do Trabalhador.
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É importante saber que esses dados se referem apenas aos
trabalhadores registrados pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), ou seja, aqueles que se encaixam no setor formal da economia
e que possuem carteira assinada. Entretanto, esses trabalhadores
POPULAÇÃO
ECONOMICAMENTE
ATIVA (PEA)

representam apenas 30% da POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA).
Muito pouco, não é verdade?

Adam Ciesielski

Compreende todas as
pessoas que constituem a
força de trabalho do país.
Abrange os empregados
e os empregadores, os
trabalhadores autônomos,
os trabalhadores que
estão temporariamente
desempregados etc.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.1: Técnico em segurança do trabalho é uma profissão,
regulamentada por lei e de extrema importância na prevenção
de acidentes de trabalho.

Onde o técnico em segurança do trabalho pode atuar? O profissional
de Segurança do Trabalho tem uma área de atuação bastante ampla.
Ele atua em todas as esferas da sociedade onde houver trabalhadores,
como, por exemplo:
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• construção civil;
• hospitais;
• empresas comerciais e industriais;
• grandes empresas estatais, mineradoras e de extração;

Martiens Bezuidenhout
Niels Rameckers

Nico van Diem

Jorge Vicente

• empresas agroindustriais (na área rural).

Aula 3 • O que o técnico em segurança do trabalho faz?

• fábricas de alimentos;

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.2: O técnico em segurança do trabalho tem uma ampla gama de atuação, que vai desde
indústrias de mineração e extração até hospitais e indústrias de alimentos.
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ATIVIDADE 1
Atende ao Objetivo 1
Como você viu, em todos os ramos de atividades cabe a presença de um técnico
em segurança do trabalho. A seguir, estão apresentadas algumas atividades e suas
respectivas classificações, conforme o grau de risco que elas apresentam.
Determine aquela que, em sua opinião, mais precisa de um técnico em segurança
do trabalho:
a. Uma imobiliária, que trabalha administrando imóveis: grau de risco 1.
b. Uma locadora de máquinas e equipamentos agrícolas: grau de risco 2.
c. Uma empresa de ônibus urbanos: grau de risco 3.
d. Uma siderúrgica: grau de risco 4.

ATRIBUIÇÕES DO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO
O Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986, regulamentou a Lei nº
7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe sobre a especialização
de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho
e também sobre a profissão de Técnico em Segurança do Trabalho.
As atribuições do Técnico em Segurança do Trabalho estão previstas
na Portaria nº 3.275, de 21 de setembro de 1989, do Ministério do
Trabalho. Veja, a seguir, os pontos estabelecidos por essa portaria:
Art. 1º - As atividades do Técnico de Segurança do Trabalho são
as seguintes:
I – informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos
existentes no ambiente de trabalho, bem como orientá-lo sobre as
medidas de eliminação e neutralização;
II – informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem
como as medidas de eliminação e neutralização;
III – analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar
os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais
e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao
trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle;
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e avaliar os resultados alcançados, adequando-os às estratégias
utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em sua
planificação, beneficiando o trabalhador;
V – executar os programas de prevenção de acidentes do trabalho,
doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho com
a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando seus
resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos
e estabelecendo procedimentos a serem seguidos;
VI – promover debates, encontros, campanhas, seminários,
palestras, reuniões, treinamento e utilizar outros recursos de ordem
didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de
segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, administrativos
e prevencionistas, visando evitar acidentes do trabalho, doenças
profissionais e do trabalho;

Aula 3 • O que o técnico em segurança do trabalho faz?

IV – executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho

VII – executar as normas de segurança referentes a projetos de
construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxo, com
vistas à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho,
inclusive por terceiros;
VIII – encaminhar aos setores e áreas competentes normas,
regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de
análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e
outros de divulgação para conhecimento e autodesenvolvimento
do trabalhador;
IX – indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção
contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais
considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente,
dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas,
avaliando seu desempenho;
X – cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto
ao tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivando e
conscientizando o trabalhador da sua importância para a vida;
XI – orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas,
quanto aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho
previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação
de serviço;
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XII – executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho,
utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos
legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou
redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria
das condições do ambiente, para preservar a integridade física e
mental dos trabalhadores;
XIII – levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do
trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcular a freqüência
e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas,
regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam
a proteção coletiva e individual;
XIV – articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos
recursos humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamentos
técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de
medidas de prevenção a nível de pessoal;
XV – informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades
insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos
específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação ou
neutralização dos mesmos;
XVI – avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer
técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho
de forma segura para o trabalhador;
XVII – articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados
à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do
trabalho;
XVIII – participar de seminários, treinamentos, congressos e cursos
visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional.
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O técnico em segurança do trabalho é um dos profissionais
que compõem os Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), cujas finalidades,
objetivos e atribuições são definidos na Norma Regulamentadora
nº 4, aprovada pela Portaria nº 33 de 27/10/1983. Para conhecer mais
sobre essa norma, acesse o site http://www81.dataprev.gov.br/sislex/
paginas/05/mtb/4.htm

Além das atividades e atribuições descritas na NR-4 e na Portaria
nº 3.275 do Ministério do Trabalho, o Código Brasileiro de Ocupações

Aula 3 • O que o técnico em segurança do trabalho faz?

MULTIMÍDIA

(CBO) define as atividades do técnico em segurança do trabalho, cuja
classificação é CBO 0.39.45. Veja, a seguir, a lista dessas atividades:
• inspeciona locais, instalações e equipamentos da empresa,
observando as condições de trabalho, para determinar fatores e
riscos de acidentes;
• estabelece normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais
modificações nos equipamentos e nas instalações e verificando sua
observância, para prevenir acidentes;
• inspeciona os postos de combate a incêndios, examinando as
mangueiras, hidrantes, extintores e equipamentos de proteção
contra incêndios, para certificar-se de suas perfeitas condições de
funcionamento;
• comunica os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios,
para propor a reparação ou renovação do equipamento de extinção de
incêndios e outras medidas de segurança;
• investiga acidentes ocorridos, examinando as condições da
ocorrência para identificar suas causas e propor as providências
cabíveis;
• mantém contatos com os serviços médico e social da empresa ou
de outra instituição, utilizando os meios de comunicação oficiais,
para facilitar o atendimento necessário aos acidentados;
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• registra irregularidades ocorridas, anotando-as em formulários
próprios e elaborando estatísticas de acidentes, para obter subsídios
destinados à melhoria das medidas de segurança;
• instrui os funcionários da empresa sobre normas de segurança,
combate a incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes,
ministrando palestras e treinamento, para que possam agir
acertadamente em casos de emergência;
• coordena a publicação de matéria sobre segurança no trabalho,
preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos,
para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes;
• participa de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo
dados relativos ao assunto, apresentando sugestões e analisando a
viabilidade de medidas de segurança propostas, para aperfeiçoar o
sistema existente.
Você pode estar pensando: “Nossa, quantas leis estabelecem as
atribuições do técnico em segurança do trabalho!” E é verdade! Isso
acontece com todas as profissões regulamentadas por lei. Assim, é
importante que você esteja interado do papel que lhe caberá, quando
concluir seu curso técnico.

ATIVIDADE 2
Atende ao Objetivo 2
Em relação às atividades que estarão sob sua responsabilidade, como técnico em
segurança do trabalho, marque V ou F:
a. ( ) Informar o empregador sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho
e, além disso, orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização.
b. ( ) Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de
risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença
de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu
controle.
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sionais e do trabalho nos ambientes de trabalho com a participação dos trabalhadores,
acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante atualização
dos mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos.
d. ( ) Ignorar as atividades relativas ao meio ambiente, já que o tratamento e a
destinação dos resíduos industriais em nada interferem na saúde do trabalhador.
e. ( ) Inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras,
os hidrantes, os extintores e os equipamentos de proteção contra incêndios, para
certificar-se de suas perfeitas condições de funcionamento.
f. ( ) Executar avaliações físicas admissionais, periódicas e demissionais, a fim de
avaliar a saúde dos trabalhadores.
g. ( ) Registrar irregularidades ocorridas, anotando-as em formulários próprios
e elaborando estatísticas de acidentes para obter subsídios destinados à melhoria

Aula 3 • O que o técnico em segurança do trabalho faz?

c. ( ) Executar os programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profis-

das medidas de segurança.
h. ( ) Instruir os funcionários da empresa sobre normas de segurança, combate
a incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes, ministrando palestras e
treinamento, para que possam agir acertadamente em casos de emergência.
i. (

) Treinar os funcionários da empresa, para exercer a função para a qual foi

contratado. Por exemplo: o técnico em segurança do trabalho ensinará ao pedreiro
como preparar a argamassa, como assentar azulejos, sarrafear uma parede etc.

PERFIL PROFISSIONAL DO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO
A função do técnico em segurança do trabalho é muito importante,
haja vista o elevado índice de doenças ocupacionais, bem como o
grande número de acidentes de trabalho registrados no Brasil. E essa
taxa poderia ser muito mais alta caso todos os acidentes ocorridos em
empresas brasileiras fossem notificados aos órgãos competentes.
Para que o técnico em segurança do trabalho esteja apto a trabalhar
no mercado globalizado, ele precisa conscientizar-se de que, no seu
exercício profissional, deverá executar as atividades previstas para a
função, explicitadas pela lei. Contudo, deve ir mais além e avançar

43

e-Tec Brasil – Introdução à Higiene e Segurança do Trabalho

em alguns pontos abordados na legislação que, nem sempre, vêm
sendo respeitados pelos técnicos, ou seja, deve trabalhar ativamente na
elaboração de políticas de segurança nas empresas, além de implementar
processos de auditorias.
A função do técnico em segurança do trabalho não deve se
restringir apenas à execução de tarefas e respeito a normas prontas
e determinadas; pelo contrário, o técnico em segurança do trabalho
deve pesquisar sobre o processo produtivo no qual está inserido e
sugerir melhorias. Em alguns casos, deve, ainda, contribuir para uma
reconstrução do processo produtivo da empresa, caso seja necessário.
Para isto, deve estar envolvido em todos os momentos do projeto de
“construção” na empresa.
Na fase de planejamento de futuros projetos, o técnico em segurança
do trabalho deve participar da elaboração de estudos, diagnósticos,
seleção e/ou formulação de estratégias e metodologias que possam
melhorar as políticas organizacionais relativas à segurança e à saúde do
trabalhador.
Na fase de execução, o técnico deve trabalhar para que as políticas
organizacionais relativas à segurança e à saúde do trabalhador,
elaboradas na fase de planejamento, possam ser implementadas, o que
se refletirá em uma multiplicidade de atividades, desde a fiscalização do
cumprimento de normas à elaboração de um parecer técnico.
A última fase é a avaliação, que pode também ser entendida como
a primeira fase de um novo ciclo, já que ela dará subsídios para a
manutenção do projeto existente ou para o início de um novo. A
avaliação tem por objetivo determinar a eficiência e a eficácia dos
programas, dos projetos e de qualquer ação na Área de Segurança e
Saúde do Trabalho.
Sua

realização

demanda

ao

profissional

acompanhamento

sistemático de todos os processos e procedimentos, para que possa ser
determinada a eficácia do que está sendo realizado, definindo, assim,
sua manutenção ou correção.
São muitas as funções que compõem o perfil profissional de um
técnico em segurança do trabalho, e elas ainda podem ser desdobradas
em várias subfunções, tais como: Políticas de Segurança e Saúde do
Trabalho, Gestão de Riscos, Gerenciamento Ambiental, Auditoria etc.
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Atende ao Objetivo 3
Uma empreiteira especializada em fachadas, isto é, que executa serviços de
revestimento externo em prédios, está enfrentando um problema: vêm acontecendo,
de forma recorrente, acidentes de trabalho provocados por queda de empregados,
de grandes alturas. Como um técnico em segurança do trabalho pode atuar nessa
situação?

Aula 3 • O que o técnico em segurança do trabalho faz?

ATIVIDADE 3

RESUMINDO...
O técnico em segurança do trabalho é um profissional com formação de nível
médio regulamentada por lei. Dentre suas atribuições, destacam-se:
• Informar ao empregador e aos trabalhadores sobre riscos presentes no ambiente
de trabalho.
• Executar programas de prevenção de acidentes de trabalho.
• O profissional de Segurança do Trabalho tem uma área de atuação bastante
ampla. Ele atua em todas as esferas da sociedade onde houver trabalhadores, como,
por exemplo: fábricas de alimentos; construção civil; hospitais; empresas comerciais
e industriais; grandes empresas estatais, mineradoras e de extração; empresas
agroindustriais (na área rural).
• As atividades e as atribuições do técnico em segurança do trabalho são descritas
pela NR-4, pela Portaria nº 3.275 do Ministério do Trabalho e pelo o Código Brasileiro de Ocupações (CBO).
• A função do técnico em segurança do trabalho não deve se restringir à execução
de tarefas e respeito a normas prontas e determinadas. Ao contrário, deve pesquisar
sobre o processo produtivo da empresa e sugerir melhorias.
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• O técnico em segurança do trabalho deve estar envolvido em todos os
momentos de “construção” de projetos na empresa.

INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA
Na próxima aula, você vai conhecer os aspectos legais e técnicos
dos acidentes do trabalho. Até lá!

RESPOSTAS DAS ATIVIDADES
ATIVIDADE 1

A resposta correta é a letra “d”, pois se refere a uma siderúrgica, com grau de
risco 4. Quanto maior o grau de risco da empresa, maior é a necessidade da
presença de um técnico em segurança do trabalho (TST), ainda que a empresa
tenha um número relativamente reduzido de empregados. Por exemplo:
uma empresa com grau de risco 4 necessita de um técnico em segurança do
trabalho (TST), caso tenha 50 ou mais empregados. Em contrapartida, uma
empresa com grau de risco 1 só necessitará de um TST, caso tenha mais de 500
empregados.
ATIVIDADE 2

a. (V)
b. (V)
c. (V)
d. (F) O técnico em segurança do trabalho deve cooperar com as atividades
do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação dos
resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua
importância para a vida, pois estes temas estão diretamente ligados à saúde do
trabalhador.
e. (V)
f. (F) As avaliações físicas admissionais, periódicas e demissionais devem ser
executadas pelo médico do trabalho, e não pelo técnico em segurança do trabalho.
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h. (V)
i. (F) O técnico em segurança do trabalho deverá fornecer aos funcionários
treinamento relativo à segurança do trabalho, ou seja, como executar sua função
com segurança, como devem ser utilizados os EPI e EPC, e não uma instrução
específica relativa à sua função laborativa.
ATIVIDADE 3

Não há uma resposta fechada para esta questão, pois, como você viu, o técnico em
segurança do trabalho pode ter uma ampla atuação. A seguir, porém, estão listadas
algumas sugestões de atitudes que esse profissional poderia tomar:
• Inspecionar os locais, as instalações e os equipamentos da empresa, observando
as condições de trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes.

Aula 3 • O que o técnico em segurança do trabalho faz?

g. (V)

• Verificar se as normas de segurança estão sendo seguidas e, se necessário, sugerir
eventuais modificações nos equipamentos e instalações.
• Investigar os acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para
identificar suas causas, não se esquecendo de que trabalhadores são homens que,
muitas vezes, levam para o ambiente de trabalho conflitos e angústias pessoais.
• Registrar as irregularidades ocorridas, anotando-as em formulários próprios
e elaborando estatísticas de acidentes para obter subsídios destinados à melhoria
das medidas de segurança, o que será muito útil em novos projetos realizados pela
empreiteira.
• Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando
instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver
hábitos de prevenção de acidentes.
• Participar de reuniões com os setores produtivos da empresa, fornecendo dados
relativos ao assunto, apresentando sugestões e analisando a viabilidade das medidas
de segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema existente.
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