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Segurança do trabalho I A08

N
a aula de hoje, vamos tratar de uma peça fundamental na base de uma 
empresa, em se tratando de Segurança e Medicina do trabalho: o Serviço 
Especializado em Engenharia e em Medicina do Trabalho (SESMT). Essencial 

para o bom desempenho de uma empresa, é contemplado na Norma Regulamentadora 
de número 4 (quatro), que determina a obrigatoriedade ou não da criação desse serviço, 
a qualifi cação e o dimensionamento dos profi ssionais envolvidos, o regime de trabalho 
de cada profi ssional, as obrigações e responsabilidades no desenvolvimento da tarefa 
no ambiente da empresa.

Objetivos
  Compreender a estrutura do SESMT.

  Entender a composição do SESMT.

  Conhecer as atribuições do SESMT.



2

Segurança do trabalho I A08

Figura 1 – Cuidados com a saúde do trabalhador

Fonte: <www.braile.com.br/SAUDE/ saudetrab/sesmt1.JPG>. Acesso em: 2 set. 2009.

Para começo

de conversa...

O
compromisso de manter o ambiente de trabalho em condições saudáveis é de 
inteira responsabilidade do empregador, como está contemplado na Constituição 
Federal - art. 7. É o empregador que, através de seus representantes, capacitados 

em matéria de segurança e medicina do trabalho, se utiliza de recursos tecnológicos 
para manter o ambiente livre de substâncias químicas, máquinas perigosas, ruídos 
intensos, práticas inseguras, dentre outros. O Serviço Especializado em Engenharia e 
em Medicina do Trabalho (SESMT), composto por profi ssionais da área de segurança e 
medicina do trabalho, especifi cados na NR 04, vem contribuir para minimizar, através 
da prevenção, os acidentes de trabalho.
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O que é a Norma 
Regulamentadora 04 (NR 04)? 
A quarta Norma Regulamentadora foi criada pela Portaria SSMT-MTb n. 33, de 
27.10.1983, atualizada pela Portaria SIT-MTE n. 76, de 21.11.2008 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, cujo objetivo é estabelecer a composição do SESMT na empresa, 
suas atribuições e responsabilidades.

O que é o SESMT? 

O Serviço Especializado em Engenharia e em Medicina do Trabalho (SESMT) é o órgão 
técnico das empresas constituído por profi ssionais com formação especializada em 
segurança e medicina do trabalho, habilitados a atuar nas questões de segurança e 
saúde do trabalhador, em parceria com outros profi ssionais: médicos especialistas, 
engenheiros, fonoaudiólogos, psicólogos, higienistas ocupacionais, etc.

Bases legais... 

Art. 7º, XXII, da CF-1988; Art. 162 da CLT; Lei n. 7.410, de 27.11.1985; Lei n. 9.436, de 
5.2.1997; Convenção OIT n. 155 e 161; Decreto n. 92.530, de 9.4.1986; Resoluções 
CONFEA, n. 358 e 359, ambas de 31.7.1991; Resolução CFM, n. 1.488, de 11.2.1998; 
Portaria MTb n. 3.275, de 21.9.1989 e Súmula TST n. 370.

A Constituição Federal (CF) é a lei maior onde estão escritos as diretrizes 
gerais da política do país. Dentre estas diretrizes estão os direitos e 
garantias fundamentais para o povo, como os direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, defi nidos no Art. 7º, além de outros itens que visam à 
melhoria de sua condição social.
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Qual o objetivo

do SESMT? 

O 
SESMT tem, como objetivo geral, tomar medidas técnicas preventivas de acidente 
do trabalho ou doenças ocupacionais de modo a proteger os trabalhadores 
em relação aos riscos profi ssionais que porventura existam no ambiente de 

trabalho. Ao atuar no controle da saúde do trabalhador, o SESMT avalia se as medidas 
preventivas estão sendo efi cazes, determinando a necessidade ou não de intervenção 
no ambiente de trabalho.

Podemos citar, como exemplo, a troca de máquinas que produzem muito ruído por 
outras mais silenciosas, troca das ferramentas defeituosas, modifi cação dos métodos 
e processos de trabalho para minimizar o desgaste físico e psicológico do trabalhador, 
controle ambiental de substâncias químicas, uso de Equipamento de Proteção Coletiva 
(EPC), uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), etc.

Quem está obrigado

a constituir SESMT?

Todas as empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e 
indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

No Brasil, temos dois regimes de trabalho, o da CLT e o Regime Jurídico Único (RJU), 
esse específi co para servidores públicos nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 
Dessa forma, os trabalhadores, sob o regime de trabalho especifi cado de celetista, 
estão acobertados por essa Norma Regulamentadora, fi cando a critério do RJU uma 
legislação específi ca voltada para a Segurança e a Medicina do Trabalho.
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Quem faz parte do

SESMT de uma empresa?

O SESMT é constituído por Engenheiro de segurança do trabalho, Médico do trabalho, 
Enfermeiro do trabalho, Auxiliar de enfermagem do trabalho e Técnico em segurança 
do trabalho.

As empresas obrigadas a constituir Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho deverão exigir dos profi ssionais que os integram comprovação 
de que satisfazem os seguintes requisitos:

a) Engenheiro de Segurança do Trabalho – o engenheiro ou arquiteto deverá ser 
portador de certifi cado de conclusão de curso de especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação. É o que dispõe a Lei no 7.410, de 
27 de novembro de 1985. Assim como deverá ter o registro na carteira profi ssional 
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).

b) Médico do Trabalho – deve ser portador de certifi cado de conclusão de curso de 
especialização em Medicina do Trabalho, em nível de pós-graduação, ou portador de 
certifi cado de residência médica em área de concentração em saúde do trabalhador 
ou denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência 
Médica, do Ministério da Educação, ambos ministrados por universidade ou faculdade 
que mantenha curso de graduação em Medicina. Deverá também ter o registro na 
carteira profi ssional expedida pelo Conselho Regional de Medicina (CRM);

c) Enfermeiro do Trabalho – deve ser portador de certifi cado de conclusão de curso de 
especialização em Enfermagem do Trabalho, em nível de pós-graduação, ministrado 
por universidade ou faculdade que mantenha curso de graduação em enfermagem. E 
ainda deverá ter o registro na carteira profi ssional expedida pelo Conselho Regional 
de Enfermagem (CRE).

d) Auxiliar de Enfermagem do Trabalho – o auxiliar de enfermagem ou técnico de 
enfermagem deverá ter certifi cado de conclusão de curso de auxiliar de enfermagem 
do trabalho, ministrado por instituição especializada, reconhecida e autorizada pelo 
Ministério da Educação e ser também portador do registro na carteira profi ssional 
expedida pelo Conselho Regional de Enfermagem (CRE).

e) Técnico de Segurança do Trabalho – deve ter certifi cado de conclusão de curso 
de Técnico de Segurança do Trabalho, ministrado no País, em estabelecimentos de 
Ensino Médio. É o que dispõe a Lei no 7.410, de 27 de novembro de 1985. Nesse 
caso, o técnico de segurança do trabalho, deverá ser portador de comprovação de 
registro profi ssional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (TEM).



Responda aqui

1Praticando...

Como você viu na aula 1, a Segurança do Trabalho é multidisciplinar e 
envolve vários profi ssionais das mais diferentes áreas. Dessa forma, além 
da composição dos profi ssionais estabelecidos pela NR 04, que outros 
profi ssionais poderiam fazer parte do SESMT?
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Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho deverão ser chefi ados por profi ssional qualifi cado segundo os requisitos 
especifi cados acima. Outro detalhe importante é que estes profi ssionais deverão ter 
vínculo empregatício com a empresa, salvo as empresas que não se enquadram ao 
dimensionamento previsto no Quadro II da NR 04 e poderão formar SESMT comum, 
organizado pelo sindicato ou associação da categoria econômica correspondente ou 
pelas próprias empresas interessadas ou ainda optar pelos serviços de instituição 
ofi cial ou instituição privada de utilidade pública, cabendo às empresas o custeio 
das despesas. 

Qual a carga horária de trabalho exigida por Lei?

Para os profi ssionais que compõem o SESMT são exigidas as seguintes horas diárias 
na empresa: 

  O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão 
dedicar 8 (oito) horas por dia.

  O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do 
trabalho deverão dedicar, no mínimo, 3 (três) horas (tempo parcial) ou 6 (seis) horas 
(tempo integral) por dia, nas atividades do SESMT. 

Nesses casos, é vedado ao profi ssional de Segurança e Medicina do Trabalho o exercício 
de outras atividades na empresa, durante o horário de sua atuação nos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.
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Como é dimensionado 

o SESMT? 

N
em todas as empresas públicas e privadas estão obrigadas a organizarem 
SESMT, uma vez que o seu dimensionamento está associado ao grau de 
risco da empresa, especifi cado pela atividade principal descrita no Quadro 

I – Classifi cação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e ao número total de 
empregados do estabelecimento, conforme Quadro II – Dimensionamento do SESMT, da 
NR 04. Uma vez estabelecido a obrigatoriedade do SESMT, fi cará por conta exclusivo do 
empregador todo o ônus decorrente da instalação e manutenção desse Serviço, salvo 
quando a empresa não tenha a obrigatoriedade por lei de constituir SESMT ela poderá 
dar assistência na área de segurança e medicina do trabalho a seus empregados através 
de SESMT comuns, organizados pelo sindicato ou associação da categoria econômica 
correspondente ou pelas próprias empresas interessadas, podendo ainda optar pelo 
SESMT em instituição ofi cial ou instituição privada de utilidade pública. 

Figura 2 – Dimensionamento SESMT

Fonte: <http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_04a.pdf>. Acesso em: 3 set. 2009.

CNAE

 O Quadro I – 

Classifi cação 

Nacional de 

Atividades 

Econômicas pode 

ser encontrado no 

endereço <http://

www.spmt.org.br/

pdf/NR%204%20

-%20grau%20

risco%202008.pdf>. 

Acesso em: 2 set. 

2009.
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O que é Grau de Risco?

O grau de risco é o valor numérico, variável e crescente, que representa a intensidade do 
risco no estabelecimento de acordo com sua atividade econômica principal descrita pela 
Classifi cação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). O grau de risco varia de 1 a 4.

Exemplo 1

Você vai entender como funciona o dimensionamento de um SESMT, ao aplicarmos 
a seguinte situação problema:

Dimensione o SESMT de uma fábrica de refrigerantes situada na Rua José 
Bonifácio, número 1020, com 400 funcionários.

1ª Etapa – procurar na CNAE (QUADRO I da NR 04) o grau de risco específi co dessa 
atividade: GR = 3 (11 Fabricação de bebidas, 11.22 – 4 fabricação de refrigerantes 
e de outras bebidas não alcoólicas);

Figura 3 – Relação da CNAE

Fonte: <http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_04a.pdf>. Acesso em: 3 set. 2009.

2ª Etapa – aplicar o cruzamento do GR = 3 com o número total de empregados na 
empresa entre 501 a 1000 (QUADRO II – Dimensionamento do SESMT), temos: 
3 Técnicos de Segurança do Trabalho, 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho e 
1 Médico do trabalho contratados em tempo parcial de, no mínimo, 3h.
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Observações quanto

ao dimensionamento do SESMT... 

Apesar do dimensionamento do SESMT estar diretamente relacionado ao grau de 
risco da empresa e ao número total de trabalhadores (Quadro II, da NR 04), algumas 
situações específi cas são abordadas quanto a esse dimensionamento, como é o caso 
dos canteiros de obra ou frentes de trabalho que, devido ao risco estatisticamente 
comprovado na atividade da construção civil, requer no mínimo um técnico de segurança 
residente na obra. 

Outras situações são abordadas, tais como: empresas com estabelecimentos que, 
isoladamente, não se enquadram no dimensionamento, mas ao somar-se o número 
total de trabalhadores passam a se enquadrar; empresas cujo grau de risco da atividade 
principal é menor que o grau de risco onde mais de 50% dos trabalhadores estão 
expostos; situações de SESMT centralizado; situações de SESMT comum a diferentes 
empresas, etc.

Vamos descrever algumas dessas situações contempladas na NR 04, chamando à 
atenção para a importância da consulta na íntegra do texto da norma regulamentadora 
de número 4.

Responda aqui

2Praticando...

 Caro aluno, você vai se basear no exemplo acima para dimensionar 
o SESMT de uma fábrica de artigos de perfumaria e cosméticos, 
com 1200 funcionários.
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1º caso: Canteiro de obra

Para fi ns de dimensionamento, os canteiros de obras e as frentes de trabalho com 
menos de 1 (um) mil empregados e situados no mesmo estado, território ou Distrito 
Federal não serão considerados como estabelecimentos, mas como integrantes da 
empresa de engenharia principal responsável, a quem caberá organizar os Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Neste caso, 
os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho e os enfermeiros 
do trabalho poderão fi car centralizados. Para os técnicos de segurança do trabalho e 
auxiliares de enfermagem do trabalho, o dimensionamento será feito por canteiro de 
obra ou frente de trabalho, conforme o Quadro II da NR 04.

Figura 4 – Canteiro de obra

Foto: Aldan (2008).

2º caso: SESMT centralizado

O SESMT poderá ser centralizado para atender um conjunto de estabelecimentos de 
uma mesma empresa, desde que a distância entre os estabelecimentos e o SESMT 
centralizado for menor que 5.000 m. Assim, o dimensionamento será feito considerando 
o número total de empregados dos estabelecimentos e o grau de risco da empresa, 
obedecendo ao quadro II da NR 04.
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Responda aqui

3Praticando...

 Dimensione o SESMT de uma empresa de construção civil, situada no 
seu município, com 185 funcionários distribuídos da seguinte forma:

a) 40 trabalhadores estão na sede da empresa;

b) 75 trabalhadores no canteiro de obra de uma edifi cação com 10 pavimentos 
na mesma cidade; 

c) 70 trabalhadores estão na reforma e ampliação de uma autoestrada estadual, 
a 50 km do escritório da empresa.
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3º caso: grau de risco maior que da atividade principal

Nesse caso, quando houver mais de 50% do número de empregados exercendo atividade 
com grau de risco maior que o grau de risco da atividade principal, o SESMT será 
dimensionado, levando-se em consideração o maior grau de risco e o número total de 
empregados do estabelecimento, obedecendo ao quadro II da NR 04.

Responda aqui

4Praticando...

 Dimensione o SESMT de uma fábrica de produtos cerâmicos 
com 1500 funcionários, onde 800 trabalhadores estão na 
fabricação de produtos cerâmicos refratários.

4º caso: diferentes enquadramentos de SESMT na mesma empresa

Havendo, na empresa, estabelecimento(s) que se enquadre(m) no Quadro II, da 
NR 04, e outro(s) que não se enquadre(m), pode-se constituir SESMT centralizado, 
desde que localizados no mesmo estado, território ou Distrito Federal. Considerem-
se os graus de riscos:

Para as empresas de grau de risco 1, o dimensionamento dos serviços obedecerá ao 
Quadro II da NR 04, considerando-se como número de empregados o somatório dos 
empregados existentes no estabelecimento que possua o maior número destes e a 
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média aritmética do número de empregados dos demais estabelecimentos, devendo 
todos os profi ssionais, integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho, assim constituídos, cumprirem tempo integral.

Para as empresas de graus de risco 2, 3 e 4, o dimensionamento dos serviços obedecerá 
ao Quadro II da NR 04, considerando-se como número de empregados o somatório dos 
empregados de todos os estabelecimentos.

5º caso: empresas com estabelecimentos que, isoladamente, não se enquadrem no 

Quadro II da NR 04

Havendo, na mesma empresa, apenas estabelecimentos que, isoladamente, não 
se enquadrem no Quadro II da NR 04, os serviços serão feitos através de SESMT’s 
centralizados em cada estado, território ou Distrito Federal, desde que o total de 
empregados dos estabelecimentos no estado, território ou Distrito Federal alcance os 
limites previstos no Quadro II.

1. Quando mais de 50% dos trabalhadores está associado a um grau de risco maior que 
o da atividade principal, deve-se dimensionar o SESMT, considerando o maior risco.

2. Quanto ao número total de trabalhadores, temos:

a) para o grau de risco 1 será o número de trabalhadores do maior estabelecimento 
mais a média aritmética do número de empregados dos outros estabelecimentos;

b) para o grau de risco 2, 3 e 4 considera-se como número de empregados o somatório 
dos empregados de todos os estabelecimentos.

6º caso: empresas com outros serviços de medicina e engenharia

As empresas enquadradas no grau de risco 1, obrigadas a constituir Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho e que possuam 
outros serviços de medicina e engenharia poderão integrar estes serviços com os 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, 
constituindo um serviço único de engenharia e medicina, segundo os critérios 
estabelecidos na NR 04.

7º caso: SESMT comum, condicionado a prévio ajuste em convenção ou acordo coletivo 

de trabalho e avaliados semestralmente

A empresa que contratar outras empresas para prestar serviços em seu estabelecimento 
pode constituir SESMT comum para assistência aos empregados das contratadas, sob 
gestão própria, considerando-se para dimensionamento o somatório dos trabalhadores 
assistidos e a atividade econômica do estabelecimento da contratante.

As empresas de mesma atividade econômica, localizadas em um mesmo município ou 
em municípios limítrofes, cujos estabelecimentos se enquadrem no Quadro II, podem 
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Regime sazonal

constituir SESMT comum, organizado pelo sindicato patronal correspondente ou pelas 
próprias empresas interessadas.

As empresas que desenvolvem suas atividades em um mesmo pólo industrial ou 
comercial podem constituir SESMT comum, organizado pelas próprias empresas 
interessadas.

8º caso: empresas em regime sazonal

Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
das empresas que operem em regime sazonal deverão ser dimensionados, tomando-se 
por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e tendo-se 
obedecido aos Quadros I e II da NR 04.

Responda aqui

5Praticando...

 Dimensione o SESMT de uma usina de benefi ciamento de cana-de-açúcar, 
que, no ano anterior, teve, no total, 800 funcionários contratados, e este 
ano reduziu seu contingente de trabalhadores a 500 funcionários, dos quais 
100 são fi xos.

  Regime sazonal – 

Regime de trabalho 

determinado pela época 

apropriada de plantio de 

determinada cultura.
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O que fazer após a organização do SESMT? 

O SESMT deverá ter seu registro no órgão regional do MTE, a Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego (SRTE), através do requerimento que deverá conter o nome dos 
profi ssionais integrantes do SESMT, o número do registro profi ssional (Conselho Regional 
de Engenharia e Arquitetura - CREA, Conselho Regional de Medicina - CRM, Conselho 
Regional de Enfermagem - CRE e Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do 
Trabalho e Emprego - SIT-MTE) de cada um deles, horários de trabalho dos profi ssionais 
do SESMT, número de empregados da requerente, o grau de risco das atividades e turnos 
de trabalho por estabelecimentos.

O que compete

ao SESMT... 

C
abe ao SESMT a responsabilidade técnica de prevenção de acidentes de 
trabalho e promoção da saúde e bem estar dos trabalhadores no ambiente 
laboral, contribuindo direta ou indiretamente para os programas preventivos 

nas empresas, tais como: Mapa de Riscos Ambientais (NR 05), PCMSO – Programa 
de Controle Médico e Saúde Ocupacional (NR 07), PPRA – Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (NR 09), PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção (NR 18), PGR – Programa de Gerenciamento de 
Risco (NR 22), PCE – Plano de Controle de Emergência e PAM – Plano de Ajuda Mútua 
(NR 29), PCMSO do Trabalho Aquaviário (NR 30) e Gestão de Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente de Trabalho Rural (NR 31).

São atribuições do SESMT, descritos na NR 04, item 4.12:

1. Aplicar os conhecimentos técnicos ao ambiente de trabalho e a todos 
os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a 
reduzir até eliminar os riscos existentes à saúde do trabalhador. 

2. Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a 
eliminação do risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo 
trabalhador, de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), de acordo 
com o que determina a NR 6, desde que a concentração, a intensidade 
ou característica do agente assim o exija.

3. Colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas 
instalações físicas e tecnológicas da empresa.
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4. Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento 
do disposto nas NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa 
e/ou seus estabelecimentos.

5. Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo 
de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme 
dispõe a NR 5.

6. Promover a realização de atividades de conscientização, educação e 
orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e 
doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas 
de duração permanente. 

7. Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho 
e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção.

8. Analisar e registrar em documento(s) específi co(s) todos os acidentes 
ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os 
casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as características 
do acidente e/ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as 
características do agente e as condições do(s) indivíduo(s) portador(es) 
de doença ocupacional ou acidentado(s). 

9. Registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, 
doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no 
mínimo, os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos 
Quadros III, IV, V e VI, devendo a empresa encaminhar um mapa contendo 
avaliação anual dos mesmos dados à Secretaria de Segurança e Medicina 
do Trabalho até o dia 31 de janeiro, através do órgão regional do MTb. 

10.  Manter os registros de acidentes na sede dos SESMT ou facilmente 
alcançáveis a partir da mesma, devendo ser guardados somente os 
mapas anuais dos dados correspondentes às alíneas “h” e “i” por um 
período não inferior a 5 (cinco) anos. 

11.  As atividades dos profissionais integrantes dos SESMT são 
essencialmente prevencionistas, embora não seja vedado o atendimento 
de emergência, quando se tornar necessário.

12.  Elaboração de planos de controle de efeitos de catástrofes, de 
disponibilidade de meios que visem ao combate a incêndios e ao 
salvamento e de imediata atenção à vítima deste ou de qualquer outro 
tipo de acidente.
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Figura 5 – Programas de prevenção

Fonte: <www http://www.pjf.mg.gov.br/governo/secretarias/demlurb/imagens/sesmt02.gif>. Acesso em: 3 set. 2009.

Responda aqui

6Praticando...

 Uma das competências do SESMT que você viu foi a de promover a 
realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos 
trabalhadores em relação à saúde e segurança. Você considera importante 
essa competência? Justifi que sua resposta.

Na próxima aula, você conhecerá mais um programa na empresa responsável pela 
segurança e saúde do trabalhador, a CIPA, cuja composição se faz de representantes 
do empregador e empregados. Até mais!
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Leituras complementares

BRASIL. Lei n. 7.410, de 27 de novembro de 1985. Dispõe sobre a Especialização 
de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a Profi ssão de 
Técnico de Segurança do Trabalho e dá outras Providências. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7410.htm>. Acesso em: 2 set. 2009.

BRASIL. NR 4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/
nr04a.pdf>. Acesso em: 10 set. 2009. 

Autoavaliação

1. O que é SESMT?

2. Qual a importância do SESMT dentro da empresa?

3. Quantos e quais os profi ssionais que compõem o SESMT?

4. Qual a carga horária dos profi ssionais do SESMT?

5. O que é a CNAE? Qual a sua importância para o SESMT?

6. O que é Grau de Risco e qual a sua importância no dimensionamento 
do SESMT?

Não se pode negar a importância dos SESMT’s dentro de uma empresa, 
contribuindo para a prevenção de acidentes, a começar pela formação 
profissional de seus componentes voltados à segurança e saúde dos 
trabalhadores e o envolvimento nos programas prevencionistas no ambiente 
laboral. O Técnico de Segurança do Trabalho é o profi ssional do SESMT que 
está mais próximo ao trabalhador, cabendo a ele a responsabilidade de zelar 
pela segurança e saúde, mantendo com eles um bom relacionamento pessoal.
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7. Marque a alternativa correta:

Em relação ao SESMT, podemos afi rmar:

a) O regime de trabalho do técnico de segurança do trabalho e do auxiliar 
de enfermagem são 6 (seis) horas por dia.

b) Tem como objetivo tomar medidas técnicas preventivas de acidente do 
trabalho ou doenças ocupacionais de modo a proteger os trabalhadores 
em relação aos riscos profi ssionais que porventura existam no ambiente 
de trabalho.

c) O profi ssional especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho 
poderá exercer outras atividades na empresa, durante o horário de sua 
atuação nos SESMT, mediante acordo coletivo de trabalho.

d) Todos os estabelecimentos são obrigados a constituir SESMT.

e) É constituído unicamente por médico do trabalho, enfermeiro do trabalho 
e auxiliar de enfermagem do trabalho.

8. Quanto aos profi ssionais do SESMT, podemos afi rmar:

a) O seu dimensionamento está vinculado unicamente à gradação do risco 
da atividade principal.

b) São constituídos apenas por profi ssionais de nível superior com formação 
especializada em segurança e medicina do trabalho.

c) É vedado o exercício de outras atividades na empresa, durante o horário 
de sua atuação no SESMT.

d) Deverão ser empregados da empresa em tempo integral.

e) Tem carga horária semanal de 40 horas, 30 horas ou 20 horas de 
trabalho na empresa.

9. É competência Exclusiva do SESMT:

a) Atendimento de primeiros socorros.

b) Colaborar nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e 
tecnológicas da empresa.

c) Promover a realização de atividades de conscientização, educação e 
orientação dos empregadores para a prevenção de acidentes do trabalho 
e doenças ocupacionais.

d) anter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo 
de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme 
dispõe a NR 5.

e) Esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes do trabalho 
e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção.
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