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META

OBJETIVOS

Apresentar as medidas preventivas
contra os acidentes do trabalho.
Ao final desta aula, você deverá ser
capaz de:
1. identificar os assuntos que devem
ser abordados em um treinamento
profissional;
2. reconhecer os setores responsáveis
pela segurança do trabalho, dentro
da empresa.
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A melhor forma de se prevenir os acidentes de trabalho é por meio
da educação e da conscientização dos trabalhadores. Dessa forma, as
medidas técnicas de proteção – coletivas ou individuais – repassadas aos
trabalhadores têm maior chance de cumprir sua finalidade. As ações e
medidas que têm por objetivo evitar acidentes de trabalho variam para
cada tipo de tarefa ou ambiente de trabalho.
Nesta aula, você vai conhecer algumas medidas preventivas criadas por
meio de dispositivos legais e que são aplicadas a todo e qualquer ramo
empresarial, tarefa ou ambiente de trabalho. Vai aprender também um
pouco sobre algumas das principais normas que têm por objetivo principal
a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

DE QUEM É A RESPONSABILIDADE?
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MEDIDAS PREVENTIVAS

A responsabilidade pela prevenção de acidentes de trabalho é de
todos! Nesta aula, você vai aprender sobre as medidas e os procedimentos
que devem ser implementados pelo empregador.
A Norma Regulamentadora 1, item 1.7, da Portaria 3.214/78
estabelece que o empregador é obrigado a adotar medidas de prevenção
contra a prática de atos inseguros e contra condições inseguras de
trabalho, informando-as aos empregados:

NR 01.7. Cabe ao empregador:
I – prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho;
(....)
VI – adotar medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade e
as condições inseguras de trabalho:
(...)
c) informar aos trabalhadores:
I – os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de
trabalho.
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Freqüentemente, nos deparamos com acidentes de trabalho que
poderiam ter sido evitados. Porém, por omissão e/ou negligência do
empregador na proteção física e mental de seus empregados, eles acabam
ocorrendo. Tais acidentes acontecem por diversos motivos. Entre eles,
podemos citar:
• falta de informações relativas aos riscos inerentes à função;
• falta de instrução sobre o modo de execução segura do
trabalho;
• treinamento inadequado com relação à operação de máquinas
e equipamentos.
Para que o empregador possa minimizar a ocorrência de acidentes
em sua empresa, além de se isentar da culpa pelos mesmos, deve cumprir
todas as medidas preventivas contra doenças ocupacionais e acidentes
de trabalho determinadas pelas Normas Regulamentadoras – NR do
Ministério do Trabalho.
Na Aula 5, você aprendeu que os fatores que contribuem para a
ocorrência de acidentes de trabalho são inúmeros. É bom enfatizar que
o momento da admissão de um empregado é importantíssimo, pois antes
de contratar um novo funcionário ou remanejar um empregado antigo,
ele deve receber treinamento para a função que irá desempenhar, mesmo
que já traga experiência profissional de outra empresa.
Esse treinamento será feito no horário de trabalho e deve
abordar:
• informações relativas às condições e ao meio ambiente de
trabalho;
• riscos inerentes a sua função e os meios, para preveni-los ou
limitá-los;
• uso adequado de EPI (Equipamentos de Proteção Individual);
• informações sobre os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva),
existentes no local de trabalho;
• informações sobre normas de medicina, higiene e segurança
do trabalho que deverá cumprir, quando da execução de sua
função;
• necessidade de comunicar imediatamente ao seu superior hierárquico sobre as situações que representem risco para a sua
segurança e saúde ou de terceiros;
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serviços que coloquem em risco sua integridade física e mental
e para os quais não tenha recebido treinamento e/ou para os
quais não existam equipamentos de segurança, sem que sofra
penalidades disciplinares.
Apesar de a legislação não determinar uma carga horária mínima
para o treinamento, sugere-se um mínimo de seis horas, como estabelecido
pela NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho nas Indústrias
da Construção, item 28, Treinamento.
É importante que tais treinamentos ocorram com certa periodicidade, não só na admissão e mudança de função, mas sim para reforçar
as informações já transmitidas e também como um canal de comunicação
com os empregados, a fim de solucionar dúvidas que surgirão durante a
execução da função e ouvi-los de forma mais pessoal.
Um recurso auxiliar ao treinamento é a elaboração de uma cartilha
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• conscientização do empregado de que pode se recusar a realizar

ilustrada, com linguagem fácil, que aborde temas relativos à execução
da tarefa de acordo com as funções específicas e que contenha instruções
sobre práticas de segurança no trabalho.

SAIBA MAIS...
Dia Nacional da Prevenção e Segurança no
Trabalho!
Apesar das melhorias recentes, os indicadores publicados pela OIT
(Organização Internacional do Trabalho) mantêm-se preocupantes!
A cada dia que passa, morrem, em média, 6.000 pessoas devido
a acidentes de trabalho ou doenças profissionais. Todos os anos,
cerca de 270 milhões de trabalhadores são vítimas de acidentes e
ficam ausentes do trabalho por três dias ou mais.
É necessário que as empresas assumam as responsabilidades por
estes resultados, promovendo uma cultura de Segurança, orientada
para a prevenção de acidentes e de doenças profissionais. Elas
devem estar conscientes do seu papel para a promoção de um
ambiente de trabalho mais saudável e seguro!
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ATIVIDADE 1
Atende ao Objetivo 1
As atividades desta aula exigem que você escreva bastante, mas não desanime, pois elas não são
complicadas. E escrever relatórios, por exemplo, vai ser comum no seu trabalho como técnico
em Segurança do Trabalho. Vamos lá!
Que temas devem ser abordados em um treinamento profissional? É essencial que você conheça
bem esses temas, pois são de extrema importância para a profissão.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Em 8 de junho de 1978, por meio da Portaria 3.214/78, foram
aprovadas as Normas Regulamentadoras – NR do Capítulo V, Título
II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e
Medicina do Trabalho.
Essas normas tratam de diversos assuntos, sendo algumas delas
específicas para alguns ramos de atividades, como a NR 18, que
trata das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção, ou a NR 32, que trata de Segurança e Saúde no Trabalho
em Estabelecimentos de Saúde. Entretanto, nesta aula, você vai estudar
as Normas Regulamentadoras que fornecem subisídios gerais para
a elaboração de procedimentos básicos relacionados à prevenção de
lesões e doenças ocupacionais e à formação dos setores responsáveis
pela segurança do trabalho.
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NORMAS QUE DETERMINAM OS PROCEDIMENTOS DE
SEGURANÇA

NR4 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE
SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)
A NR 4 estabelece diretrizes para a criação dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
pelas empresas, determinando que empresas privadas e públicas, órgãos
públicos da administração direta e indireta e dos Poderes Legislativo e
Judiciário que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) mantenham os SESMTs, obrigatoriamente, com a
finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador
no local de trabalho.
Os SESMTs podem ser compostos por Técnicos em Segurança do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Auxiliar de Enfermagem
do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Médico do Trabalho. Porém, o
número de profissionais e o tipo de especialidade dos profissionais que
irão compor os SESMTs dependerão do grau de risco em que a empresa
se enquadra e do número total de empregados do estabelecimento.
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CLASSIFICAÇÃO
NACIONAL DE
ATIVIDADES
ECONÔMICAS
(CNAE)
Instrumento de
padronização nacional
dos códigos de
atividade econômica
e dos critérios de
enquadramento
utilizados pelos
diversos órgãos
da Administração
Tributária do país. A
Classificação Nacional
de Atividades
Econômicas é aplicada
a todos os agentes
econômicos que
estão engajados na
produção de bens e
serviços, podendo
compreender
estabelecimentos de
empresas privadas
ou públicas,
estabelecimentos
agrícolas, organismos
públicos e privados,
instituições sem fins
lucrativos e agentes
autônomos (pessoa
física).
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Fonte: www.hsjd.com.br

A NR 4 apresenta, no seu Quadro 1, uma lista da CLASSIFICAÇÃO
NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS com a descrição das atividades e seus
respectivos graus de risco. Por exemplo, todas as atividades relacionadas
à extração mineral são grau de risco 4. Já as atividades relacionadas à
agropecuária são grau de risco 3. É interessante que você consulte a NR
4 para ter acesso a todas as atividades.
Dimensionar um SESMT, ou seja, determinar o número de
profissionais e a especialidade deles é fácil. Basta você consultar na
NR 4 o grau de risco da empresa de interesse e consultar o Quadro 6.1
apresentado a seguir.

Grau de
risco

1

2

3

4

No de Empregados no
estabelecimento

50
a
100

101
a
250

Técnicas
Técnico Seg. Trabalho
Engenheiro Seg. Trabalho
Aux. Enferm. do Trabalho
Enfermeiro do Trabalho
Médico do Trabalho

1

1

Técnico Seg. Trabalho
Engenheiro Seg. Trabalho
Aux. Enferm. do Trabalho
Enfermeiro do Trabalho
Médico do Trabalho
1

2

1.001
a
2.000

1
1*
1

1*

1*

1
1*
1

2
1
1

1*

1

3
1*

4
1
1

6
1
2

1*

1

1

2
1*

3
1*

4
1
1

5
1
1

8
2
2

1*

1

1

1

2

(*) Tempo parcial (mínimo de três horas)
(**) O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração
o demensionamento de faixas de 3.501 a 5.000 mais dimensionamento
do(s) grupo(s) de 4.000 ou fração acima de 2.000.

3.501
a
5.000

2.001
a
3.500

1

1

Técnico Seg. Trabalho
Engenheiro Seg. Trabalho
Aux. Enferm. do Trabalho
Enfermeiro do Trabalho
Médico do Trabalho

Técnico Seg. Trabalho
Engenheiro Seg. Trabalho
Aux. Enferm. do Trabalho
Enfermeiro do Trabalho
Médico do Trabalho

501
a
1.000

251
a
500

Acima de 5.000
Para cada grupo
De 4.000 ou fração
acima 2.000*

2
1
1
1*
1

1
1*
1

5
1
1
1
1

1
1*
1

8
2
1
1
2

3
1
1

10
3
1
1
3

3
1
1

1*

1

1

1
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Quadro 6.1: Dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (Portaria DSST n.º 04, de 8 de outubro de 1991)

OBS: Hospital, Ambulatórios, Maternidade, Casas de Saúde
e Repouso, Clínicas e estabelecimentos similares com mais
de 500 (quinhentos) empregados deverão contratar um
Enfermeiro em tempo integral.

Como você pode observar no Quadro 6.1, em algumas empresas de
grau de risco baixo e/ou de menor porte não é exigido um número mínimo
de profissionais para compor o SESMT. Logo, elas deverão dar assistência
na área de segurança e medicina do trabalho a seus empregados através
de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho comuns, organizados pelo sindicato ou pela associação da
categoria econômica correspondente ou pelas associações das próprias
empresas interessadas.
A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento
jurídico à existência desta NR, é o artigo 162 da CLT. É importante que
o SESMT trabalhe sempre entrosado com a CIPA. Mas o que é CIPA?
Isto é o que você vai aprender a seguir.
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COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA)
A NR 5 estabelece diretrizes para a criação da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA), que tem como objetivo a prevenção de
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, a fim de que a preservação da
vida e a promoção da saúde do trabalhador se tornem práticas cotidianas
no ambiente de trabalho.

Fonte: www.univag.com.br

Toda empresa pública e privada, sociedade de economia mista,
órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes,
associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que
admitam trabalhadores como empregados estão obrigados a constituir
a CIPA e mantê-la funcionando regularmente.
A CIPA deve ser composta de representantes do empregador e dos
empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro
6.2, constante da NR 5, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos
normativos para setores econômicos específicos.
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*G
R
U
P
O
S
C-1
C-1a
C-2
C-3
C-3a
C-4
C-5
C-5a
C-6
C-7
C-7a

N0 de
Empregados no
Estabelecimento
N0 de Membros
da CIPA

0
a
19

1.001
a
2.500

2.501
a
5.000

5.001
a
10.000

Acima de
10.000 para
grupo de 2.500
acrescentar

6

9

12

15

2

3

4

7

9

12

2

4

6

9

12

15

2

20
a
29

30
a
50

51
a
80

Efetivos

1

1

3

3

4

4

4

4

Suplentes

1

1

3

3

3

3

3

81
a
100

101
a
120

121 141 301 501
a
a
a
a
140 300 500 1.000

Efetivos

1

1

3

3

4

4

4

Suplentes

1

1

3

3

3

3

3

4

5

8

9

12

2

Efetivos

1

1

2

2

3

4

4

5

6

7

10

11

2

2

3

3

4

4

5

6

7

9

1

2

3

3

4

5

6

7

10

10

2

4

5

6

8

8

2

Suplentes

1

1

2

Efetivos

1

1

2

Suplentes

2

2

3

3

4

Efetivos

1

1

2

2

2

3

3

4

5

6

1

Suplentes

1

1

2

2

2

3

3

3

4

5

1

Efetivos

1

1

1

1

1

2

2

2

3

5

6

1

Suplentes

1

1

1

1

1

2

2

2

3

4

4

1

4

6

9

9

11

2

1

1

Efetivos

1

1

2

3

3

4

4

Suplentes

1

1

2

3

3

3

4

4

5

7

7

9

2

Efetivos

1

1

2

2

2

3

3

4

6

7

1

Suplentes

1

1

2

2

2

3

3

3

4

5

1

2

3

3

4

5

5

6

8

10

12

2

4

4

6

8

10

2

6

1

Efetivos
Suplentes

1

1

2

3

3

3

4

Efetivos

1

1

2

2

2

2

3

4

5

Suplentes

1

1

2

2

2

2

3

3

4

4

1

Efetivos

1

1

2

2

3

3

4

5

6

8

9

10

2

Suplentes

1

1

2

2

3

3

3

4

5

7

8

8

2

1

1
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Quadro 6.2: Dimensionamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Esta é apenas uma
parte da tabela constante na NR 5. A tabela original é bastante extensa, pois é específica para as
diversas atividades econômicas. Os grupos, apresentados na primeira coluna, estão relacionados
ao Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Logo, para fazer o dimensionamento da CIPA, é
imprescindível consultar a NR 5 para identificar em qual grupo a empresa de interesse se enquadra,
de acordo com o ramo de atividade em que atua.

Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão
escolhidos pela CIPA. Já os representantes dos empregados, titulares
e suplentes serão eleitos pelo voto secreto, do qual todos empregados
que tiverem interesse podem participar, independentemente de filiação
sindical.
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Nos estabelecimentos que não se enquadram no Quadro 6.2, o
empregador deverá designar um responsável pelo cumprimento dos
objetivos da CIPA, e poderão ser adotados mecanismos de participação
dos empregados, por meio de negociação coletiva.
O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano,
permitida uma reeleição, sendo que o empregado eleito para o cargo de
direção da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes não pode sofrer
dispensa arbitrária ou sem justa causa desde o registro de sua candidatura
até um ano após o final de seu mandato.
O empregador designará, entre seus representantes, o Presidente da
CIPA, e os representantes dos empregados escolherão, entre os titulares,
o vice-presidente. Depois que os membros da CIPA tomarem posse, a
empresa deverá protocolizar, em até dez dias, na unidade descentralizada
do Ministério do Trabalho, cópias das atas de eleição e de posse e o
calendário anual das reuniões ordinárias.
Oficializada a CIPA, esta 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.
A CIPA possui inúmeras atribuições que visam a diminuir os
acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, além de melhorar a
qualidade de vida no ambiente de trabalho. Entre essas atribuições,
podemos destacar:
• identificar os riscos do processo de trabalho e a elaboração do mapa
de riscos (assunto que você verá em uma outra disciplina);
• elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na
solução de problemas de segurança e saúde no trabalho;
• avaliar as prioridades de ação nos locais de trabalho e as metas
fixadas em seu plano de trabalho;
• realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições
de trabalho;
• divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e
saúde no trabalho;
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de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);
• divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras;
• trabalhar em parceria com o SESMT;
• promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver,
a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
(SIPAT).
A CIPA deve atuar de maneira que todos se considerem responsáveis
pela segurança. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá
embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 163 a 165
da CLT.
NR7 – PROGRAMAS DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE
OCUPACIONAL
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• colaborar no desenvolvimento e na implementação do Programa

A NR 7 estabelece a obrigatoriedade e fornece as diretrizes para
a elaboração e a implementação, por parte de todos os empregadores e
instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo
de promover e preservar a saúde de seus trabalhadores.
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O PCMSO deve fazer parte de um conjunto mais amplo de
iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo
estar articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras.
Aliás, como pode ser observado, é imprescindível uma integração de todos
os setores relativos à segurança para que possam ser eficazes.
O PCMSO deve ter caráter de prevenção, considerando as questões
que atingem o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando
o instrumental clínico-epidemiológico, ou seja, acompanhando os
trabalhadores por meio de consultas médicas e exames, a fim de avaliar
o aparecimento de doenças e avaliar sua relação com a atividade
laboral, numa abordagem da relação entre a saúde do trabalhador e o
trabalho.
A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento
jurídico à existência da NR 7, são os artigos 168 e 169 da CLT.

PPRA

NR9 – PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
A NR 9 estabelece a obrigatoriedade
da elaboração e da implementação, por parte
de todos os empregadores e das instituições
que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA). Esse programa busca a
preservação da saúde e da integridade dos
trabalhadores, por meio da antecipação,
do reconhecimento, da avaliação e do
conseqüente controle da ocorrência de riscos
ambientais existentes ou que possam passar
a existir no ambiente de trabalho.
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para cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do
empregador, com a participação dos trabalhadores. Sua abrangência e
profundidade dependem das características dos riscos e das necessidades
de controle.
O PPRA deve compor um conjunto mais amplo de iniciativas
da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade
dos trabalhadores, devendo estar articulado com as demais Normas
Regulamentadoras, em especial com o Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional (PCMSO) previsto na NR-7.
São considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e
biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua
natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes
de causar danos à saúde do trabalhador.
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter, no

Aula 6 • Normas e procedimentos em segurança do trabalho

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deve ser desenvolvido

mínimo, a seguinte estrutura:
a) planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades
e cronograma;
b) estratégia e metodologia de ação;
c) forma do registro, manutenção e divulgação dos dados;
d) periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do
PPRA.
Anualmente deve ser feita uma análise global do PPRA para
avaliação do seu desenvolvimento, realização dos ajustes necessários e
estabelecimento de novas metas e prioridades.
A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento
jurídico à existência da NR 9, são os artigos 175 a 178 da CLT.
NR17 – ERGONOMIA
A NR 17 estabelece parâmetros que permitem a adaptação
das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto,
segurança e desempenho eficiente.
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A NR 17 orienta:
• quanto ao levantamento, transporte e descarga individual de
materiais;
• quanto à adequação do mobiliário e dos postos de trabalho
relacionados às necessidades da função exercida;
• quanto à adequação de todos os equipamentos que compõem um
posto de trabalho, às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado;
• quanto à adequação do ambiente de trabalho ao tipo de trabalho
(por exemplo, ambientes silenciosos para tarefas que exijam
concentração);
• quanto à organização do trabalho, considerando as normas
de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, a
determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho e o
conteúdo das tarefas.
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A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento
jurídico à existência da NR 17, são os artigos 198 e 199 da CLT.
NR 26 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
A NR 26 estabelece a padronização das cores a serem utilizadas
como sinalização de segurança nos ambientes de trabalho, com a
finalidade de proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores.
A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento
jurídico à existência da NR 26, é o artigo 200, inciso VIII da CLT.

Proibido
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É importante que você se interesse pela leitura, na íntegra, das
Normas Regulamentadoras, pois os textos apresentados aqui não esgotam
o assunto. A norma traz outras informações que aqui não são abordadas,
mas que são de fundamental importância.

MULTIMÍDIA
Para conhecer as Normas Regulamentadoras na íntegra, consulte a página:
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/
default.asp

ATIVIDADE 2
Atende ao Objetivo 2
De acordo com as Normas Regulamentadoras estudadas nesta aula, identifique os setores
responsáveis por aquela relacionada à segurança do trabalho que podem existir dentro de uma
empresa e as normas que dão suporte às ações de segurança.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Atende ao Objetivo 2
Dimensione a CIPA e o SESMT de uma empresa com 234 funcionários, grau de risco 3,
do ramo de alimentos. Considere que a empresa pertence ao grupo C-3 para o dimensionamento
da CIPA.
Nesta aula, você conheceu algumas medidas preventivas criadas por meio de dispositivos
legais e que são aplicadas a todo e qualquer ramo empresarial, tarefa ou ambiente de trabalho.
É necessário que os funcionários das empresas recebam um treinamento especializado para que
conheçam as normas, os equipamentos e as condições adequadas de trabalho.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ATIVIDADE 3

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

RESUMINDO...
• O empregador deve cumprir todas as medidas preventivas contra doenças ocupacionais e acidentes
de trabalho, determinadas pelas Normas Regulamentadoras – NR do Ministério do Trabalho.
• Os funcionários devem receber um treinamento que foque as condições e o meio ambiente de
trabalho, os riscos e os meios para preveni-los ou limitá-los; os equipamentos de proteção e as
normas, dentre outros pontos importantes.
• As Normas Regulamentadoras tratam de diversos assuntos, sendo algumas delas específicas para
alguns ramos de atividade.
• A NR 4 estabelece diretrizes para a criação dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho (SESMT) pelas empresas, com a finalidade de promover a saúde e
proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.
• A NR 5 estabelece diretrizes para a criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA).
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• A NR 7 estabelece a obrigatoriedade e fornece as diretrizes para a elaboração e a implementação
do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promover
e preservar a saúde de seus trabalhadores.
• A NR 9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), objetivando a preservação da saúde e da integridade
dos trabalhadores.
• A NR 17 objetiva estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho
às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de
conforto, segurança e desempenho.
• A NR 26 estabelece a padronização das cores a serem utilizadas como sinalização de segurança
nos ambientes de trabalho, com a finalidade de proteger a saúde e a integridade física dos
trabalhadores.

INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA
Na próxima aula, você será apresentado aos riscos ambientais a que estamos
sujeitos, em diferentes situações no ambiente de trabalho. Até lá!

RESPOSTAS DAS ATIVIDADES
ATIVIDADE 1

Um treinamento profissional deve abordar:
• informações relativas às condições e ao meio ambiente de trabalho;
• riscos inerentes à função e os meios para preveni-los ou limitá-los;
• uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
• informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), existentes no
local de trabalho;
• informações sobre as normas de medicina, higiene e segurança do trabalho que o
empregado deverá cumprir, quando da execução do seu trabalho;
• necessidade de o funcionário comunicar imediatamente ao superior hierárquico as
situações que considerar que representam risco para sua segurança e saúde ou de
terceiros;
• conscientizar o empregado de que pode se recusar a realizar serviços que coloquem
em risco sua integridade física e mental e para os quais não tenha recebido
treinamento e/ou para os quais não existam equipamentos de segurança, sem que
sofra penalidades disciplinares;
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máquinas e equipamentos que farão parte de sua rotina de trabalho;
• fornecimento de cartilha ilustrada sobre a função a ser desempenhada, enfatizando
o trabalho com segurança.
ATIVIDADE 2

Os setores que podem existir dentro de uma empresa responsável pela segurança do
trabalho são: os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho (SESMT) e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Já
o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), como o próprio nome diz, são programas
obrigatórios a serem elaborados e cumpridos pelas empresas. A análise ergonômica
e a sinalização de segurança nos ambientes de trabalho são procedimentos ou
ferramentas auxiliares na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
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• informações sobre a execução de sua função, incluindo informações relativas a

ATIVIDADE 3

Caso não exista nenhuma convenção coletiva que diferencie a empresa, o
dimensionamento fica da seguinte forma:
• SESMT, composto por apenas 1 Técnico em Segurança do Trabalho.
• CIPA, composta por 4 membros efetivos e 4 suplentes.
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