
Segurança, Meio  
Ambiente e Saúde

Gilton Batista Belchior

2014
Brasília - DF

e-Tec
rede

Brasil
e-Tec

rede

Brasil



Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Equipe de Elaboração
Escola Técnica de Brasília / ETB

Coordenação do Curso
Luiz Carlos Vitorino/ETB

Professor-autor
Gilton Batista Belchior/ETB

Comissão de Acompanhamento e Validação
Universidade Federal de Santa Catarina / UFSC

Coordenação Institucional
Araci Hack Catapan/UFSC

Coordenação do Projeto
Silvia Modesto Nassar/UFSC

Coordenação de Design Instrucional
Beatriz Helena Dal Molin/UNIOESTE e UFSC

Coordenação de Design Gráfico
Juliana Tonietto/UFSC

Design Instrucional
Dóris Roncarelli/UFSC

Web Master
Rafaela Lunardi Comarella/UFSC

Web Design
Beatriz Wilges/UFSC
Maria Eduarda Susin Francalacci/UFSC

Diagramação
Juliana Tonietto/UFSC

Revisão
Júlio César Ramos

Projeto Gráfico
e-Tec/MEC

Catalogação na fonte pela Biblioteca Universitária da
       Universidade Federal de Santa Catarina

© Escola Técnica de Brasília - ETB
Este Caderno foi elaborado em parceria entre a Escola Técnica de Brasília e a 
Universidade Federal de Santa Catarina para a Rede e-Tec Brasil.

B427s  Belchior, Gilton Batista 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde / Gilton   Batista  
Belchior. – Brasília : Escola Técnica de Brasília, 2014.

                102p. : Il., tabs.

   Inclui bibliografia
   Rede e-Tec Brasil. Curso Técnico em Telecomunicações.
   ISBN: 978-85-67405-15-5

1.Segurança do trabalho. 2. Saúde do trabalhador.
3. Acidente de trabalho - Prevenção I. Título.

                                       CDU: 331.4



3

Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você! 

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação 

Janeiro de 2010

Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Ícones

Atenção
Indica pontos de maior relevância no texto ou que servem de in-

tegração ou remissão a vários aspectos de um tema.

Descubra Mais
Oferece novas informações que enriquecem o assunto ou “curio-

sidades” e notícias recentes relacionadas ao tema em estudo. Ser-

vindo também de fio condutor para alguma situação de aprendi-

zagem que possa pertencer à integração dos cursos, a integração 

dos eixos ou a especificidade do curso.

Glossário
Indica a definição de termos, palavras ou expressões utilizadas na 

unidade temática.

Multimídia
Incentiva o desenvolvimento de atividades de aprendizagem a 

partir de diferentes mídias: vídeos, filmes, jornais, ambiente AVEA 

e outras, estabelecendo uma ponte transversal entre os conheci-

mentos estudados e a realidade do estudante.

Hipertextualidade/Integração
Propõe situações de aprendizagem que estabelecem ligações entre 

os temas, as habilidades, as competências, e as bases tecnológicas.

Transversalidade/Contexto
Orienta o estudante a perceber os temas estudados no seu con-

texto tornando-o capaz de ampliar o conceitual a partir da obser-

vação da realidade e vice-versa.
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Palavra do professor-autor

Caro (a) estudante,

Este caderno foi compilado de artigos, leis, portarias e decretos e escrito com 

a finalidade de preencher a necessidade de se ter um material adequado e 

atualizado ao estudante do curso técnico, modalidade a distância, na disci-

plina de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

Sabemos da dificuldade de encontrar, no Brasil, material com linguagem aces-

sível ao estudante de nível técnico; por isso, pretende-se mostrar abordagens 

acessíveis aos conteúdos segurança, saúde e meio ambiente. O desenvolvimen-

to deste material contempla, além de outros objetivos, a proposta de facilitar 

a você, estudante, a compreensão de conceitos fundamentais de segurança, 

saúde e meio ambiente, dando ênfase aos diversos tipos de atividades e proce-

dimentos em uma linguagem ao seu alcance. A elaboração deste material foi 

pensada de forma sequencial para servir de suporte às disciplinas específicas da 

área técnica, muito importante durante e após o curso.

A disciplina utiliza as ciências exatas, a tecnologia e a comunicação para 

contribuir para a preservação e controle do seu futuro ambiente laboral e 

melhoria da qualidade de vida. Você desenvolverá, utilizará e interpretará 

modelos ambientais de trabalho na representação dos riscos e procedimen-

tos com o intuito da preservação da vida e do meio ambiente de trabalho.

Devemos ressaltar a importância dos diversos recursos usados como parte integran-

te deste caderno, destacando o uso de novas mídias eletrônicas, que lhe exigirá in-

tensa participação nas várias formas de interação propostas nas unidades, com seus 

tutores e colegas, bem como participando das atividades e pesquisas solicitadas.

Prof. Gilton Batista Belchior





Apresentação  
da componente curricular
Caro (a) estudante, a disciplina Segurança, Meio Ambiente e Saúde está 

distribuída em 34 horas e agrupada em quatro unidades temáticas. O com-

ponente curricular, portanto, trata de aspectos relacionados à saúde do tra-

balhador e está ligado aos direitos e deveres do profissional, como você verá 

no decorrer de seus estudos. 

Ou seja, você, futuro profissional técnico, saberá aplicar e respeitar as normas 

de proteção e de prevenção ao meio, à higiene e à segurança do trabalho.

Para tanto, você estudará nas unidades propostas os seguintes temas:

Na unidade 1, denominada Segurança do trabalho, você compreenderá as 

definições relacionadas ao tema segurança do trabalho, os procedimentos 

em atividades afins e como evitar ou minimizar acidentes de trabalho.

Já na unidade 2, denominada Legislação e normas regulamentadoras do Mi-

nistério do Trabalho e Emprego, você interpretará as NBRs (Normas Brasileiras 

Regulamentadoras) e NRs (Normas registradas), artigos da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), artigos do Código Civil Brasileiro e responsabilidades.

Já na unidade 3, denominada Primeiros socorros, você compreenderá as noções de 

socorrista, prevencionista, os procedimentos, tipos de atendimentos e prática.

Por fim, na unidade 4, denominada Gerenciamento ambiental, você assimi-

lará os riscos, perigos e condições inseguras. Conhecerá a existência de pro-

gramas e comissões prevencionistas, e as especificidades do departamento 

ou setor relacionado à segurança laboral. Você aprenderá a executar análise 

de riscos sobre uma determinada tarefa.

Portanto, por meio desta disciplina, você construirá, entre outros aspectos, 

conhecimentos sobre uma série de leis e normas que lhe garantem o desem-

penho laboral com saúde. De que forma? Prevendo determinados riscos que 

possam existir no ambiente de trabalho que afetem a saúde do trabalhador. 

Você precisa não somente saber o que fazer, mas como fazer com seguran-

ça. Desse modo. você terá adquirido essas competências e habilidades.

e-Tec Brasil11





Unidade n 

Segurança do trabalho

Unidade 1 





e-Tec Brasil

Unidade 1 

O objetivo desta unidade é levar a você, caro estudante, o conheci-

mento e a familiarização com as expressões utilizadas no conteúdo 

de segurança do trabalho. Estas defi nições auxiliarão no decorrer 

das outras unidades, nas quais continuaremos com o tema abor-

dando outros aspectos.

Prezado estudante, para que você compreenda a importância da 

segurança do trabalho, faz-se necessário saber, em primeiro lugar, 

as defi nições sobre esta temática e os procedimentos adotados 

nas atividades afi ns e, por último, conhecer os riscos geradores de 

acidentes de trabalho.

Conceitos de segurança do trabalho
É importante frisar que a segurança do trabalho representa um conjunto 

de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, 

doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de 

trabalho do trabalhador. Ficou claro? O entendimento desse conceito é ne-

cessário para que você conheça as defi nições que se seguem.

defi nições de termos técnicos 
em segurança do trabalho
Caro estudante, nesta seção você conhecerá os mais importantes termos técni-

cos relacionados à segurança do trabalho, que têm a função de orientá-lo nos 

possíveis riscos inerentes à sua atividade profi ssional visando à sua qualifi cação 

profi ssional e que são de extrema importância no desempenho de sua atividade. 

empregado considerado no exercício do trabalho
O empregado é considerado no exercício do trabalho mesmo em períodos 

destinados à refeição ou ao descanso, ou por ocasião da satisfação de outras 

necessidades fi siológicas, no local do trabalho ou durante este.

adicional de insalubridade
A Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego deter-

mina o limite de tolerância para você executar uma determinada tarefa.

Acesse https://www.youtube.
com/watch?v=nTQgu8fbccI e 
assista ao vídeo sobre segurança 
do trabalho no setor de 
telecomunicações.

Assista ao vídeo da Fundacentro 
“Revista do Trabalhador, 
segurança e saúde no trabalho: 
quem é quem?”, em 
https://www.youtube.com/
watch?v=T4UyskLL_PQ
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Na legislação é definido que atividades ou operações insalubres são aquelas 

em que sua execução se dá em locais onde existam situações acima dos 

limites de tolerância. 

Esses são os limites previstos nos Anexos da NR 15: limites de tolerância para 

ruído contínuo (aquele que possui pouca ou nenhuma variação durante certo 

período, por exemplo, máquinas em operação), ou intermitente (aquele com 

variações de intensidade, por exemplo, britadeiras em operação, trânsito da 

cidade, etc.) e/ou limites de tolerância para ruídos de impacto (aquele som 

muito forte/intenso num período de tempo bastante curto, por exemplo, 

explosões, detonações, disparos de arma de fogo, etc.), limites de tolerância 

para exposição ao calor, a radiações ionizantes (aquela que pode danificar 

células e afetar o material genético, ácido desoxirribonucleico – DNA), cau-

sando doenças graves, por exemplo, câncer, levando até a morte.

Radiações não ionizantes são as de frequência igual ou menor que a da luz 

(abaixo, portanto, de ~8x1014Hz – luz violeta); as partículas da radiação ul-

travioleta  UVA e as partículas da radiação ultravioleta UVB são tipos de 

radiação não ionizantes, todo tipo de exposição a radiação existe limites de 

tolerância. Exposição dos trabalhadores sem a proteção adequada às vibra-

ções localizadas de corpo inteiro, atividades ou operações executadas no in-

terior de câmaras frigoríficas, atividades ou operações executadas em locais 

alagados ou encharcados, com umidade excessiva, atividades ou operações 

nas quais os trabalhadores ficam expostos a agentes químicos e/ou físicos de 

alto poder contaminante e destrutivo, tais como o asbesto (mais conhecido 

popularmente como amianto), arsênio, carvão, chumbo, cromo, fósforo, hi-

drocarbonetos, outros compostos de carbono, mercúrio, silicatos, substâncias 

cancerígenas, operações com cádmio e seus compostos, extração, tratamen-

to, preparação de ligas, fabricação e emprego de seus compostos, solda com 

cádmio, utilização de fotografia com luz ultravioleta, em fabricação de vidros, 

no manuseio de antioxidante, em revestimentos metálicos, e outros produ-

tos, e/ou em operações com manganês e seus compostos: extração, trata-

mento, trituração, transporte de minério; fabricação no exercício do trabalho. 

Os limites de tolerância devem ser comprovados através de laudos técnicos 

e de inspeção do local de trabalho.

A Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego define 

o limite de tolerância para se executar uma determinada tarefa, a concen-

tração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o 

DNA
É a sigla para ácido 

desoxirribonucleico, que é um 
composto orgânico cujas moléculas 
contêm as instruções genéticas que 

coordenam o desenvolvimento e 
funcionamento de todos os seres 

vivos e de alguns vírus. O seu 
principal papel é armazenar as 
informações necessárias para a 

construção das proteínas e RNA. 
Continue lendo sobre o assunto em 

http://www.significados.com.br/dna/

UVA
Radiação que está presente durante 

todo o ano e atinge a pele quase 
que da mesma forma, tanto no 

inverno como no verão. Os raios 
UVA penetram profundamente 

na pele, da qual são os principais 
responsáveis pelo envelhecimento e 

pela aparência. Essa radiação também 
tem uma participação em alergias 
e predispõe a pele ao surgimento 
do câncer. Os raios UVA também 
estão presentes nas câmaras de 

bronzeamento artificial, inclusive em 
doses mais altas do que a radiação 

solar. Continue lendo sobre o assunto 
em http://www.significados.com.br/

uva-e-uvb/

UVB
Radiação parcialmente absorvida 

pela camada atmosférica da Terra. 
A parte que ultrapassa essa camada 

é responsável por danos à pele. A 
radiação UVB ocorre mais durante 

o verão; esses raios penetram 
superficialmente na pele e são os 

responsáveis pelas queimaduras do 
sol.  Esse tipo de raio é mais invisível; 

às vezes as pessoas pensam que só 
porque não ficaram vermelhas não 

foram prejudicadas, mas o raio UVB 
favorece muito o envelhecimento da 

pele. Continue lendo sobre o assunto 
em http://www.significados.com.br/

uva-e-uvb/

 Para saber mais sobre radiação 
ultravioleta eletromagnética – UV, 

UVA, UVB, UVC, visite o site http://
www.significados.com.br/uva-e-uvb/
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tempo de exposição ao agente, de acordo com parâmetros internacionais 

para que não haja danos à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.

O exercício do trabalho em condições de insalubridade assegura ao traba-

lhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, 

equivalente a: 40% (quarenta por cento) para insalubridade de grau máxi-

mo; 20% (vinte por cento) para insalubridade de grau médio; 10% (dez por 

cento) para insalubridade de grau mínimo; e no caso de incidência de mais 

de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais eleva-

do, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa.

A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através 

de avaliação pericial por órgão competente, que comprove a inexistência de 

risco à saúde do trabalhador.

Figura 1.1: Exercício de trabalho em condições de insalubridade
Fonte: www.shutterstock.com

Caro estudante, conscientize-se de que o cumprimento da legislação faz 

você melhor. Cumprindo a legislação você terá uma vida laboral longa, pro-

dutiva e com mais qualidade. Isso leva a refletir sobre as práticas adotadas 

para as melhorias do ambiente laboral, de que forma você juntamente com 

o seu patrão estão pondo em execução essas práticas e se elas estão em 

conformidade com as normas vigentes. 

Pesquise três categorias de insalubridade relacionando-as com o tra-

balho seu ou de alguém que você conheça. Poste no fórum e discuta 

com seus colegas. Caso tenha dificuldades, acesse o arquivo disponível 

em http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812DF396CA012E-
0017BB3208E8/NR-15%20%28atualizada_2011%29.pdf 

 Faça uma visita ao Portal 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego em http://portal.mte.
gov.br/portal-mte/
Visite a página sobre “Segurança 
e Saúde no Trabalho”, 
aproveite para saber mais 
sobre as atividades e operações 
insalubres consultando a Norma 
Regulamentadora 15.
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No seu entender, como deve ser comprovada a eliminação ou neutraliza-

ção da insalubridade no local de trabalho? Se for consumada a elimina-

ção ou a neutralização da insalubridade, você acha que persiste para o 

empregado o direito à percepção do Adicional de insalubridade? Discuta 

com os colegas no fórum sobre insalubridade no AVEA.

adicional de periculosidade
O termo Adicional de periculosidade, em termos ocupacionais, vem do adje-

tivo que expressa a qualidade daquilo que causa perigo ou ameaça. Deve-se 

entender como periculosa a exposição do trabalhador a condições ambien-

tais de trabalho que, em condições de riscos acentuadas, sejam passíveis de 

causar danos consideráveis à integridade física do trabalhador.

A lei considera atividades ou operações perigosas todas aquelas que, pela 

natureza ou métodos de trabalho, coloquem o trabalhador em contato per-

manente com explosivos, eletricidade, materiais ionizantes, substâncias ra-

dioativas, ou materiais inflamáveis, em condições de risco acentuado. 

Segundo a Norma Regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, 

aquele que exerce sua atividade em local perigoso deve receber um percentu-

al a mais em sua remuneração. Esse adicional deve ser pago ao trabalhador 

que trabalha em condições de periculosidade. “O exercício de trabalho em 

condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de 30% 

(trinta por cento) sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, 

prêmios ou participação nos lucros da empresa.” (BRASIL, 1978, p. 1).

Figura 1.2: Periculosidade – exercendo atividade em local perigoso
Fonte: http://www.shutterstock.com

Para saber mais sobre 
“atividades e operações 

perigosas” consulte a NR 16 que 
está disponível em http://portal.

mte.gov.br/data/files/8A7C816A
4295EFDF014306848E46150A/
NR-16%20%28atualizada%20

2013%29%20Vigilantes.pdf

Fique atento à data de 
atualização dos arquivos, para 

saber que você está acessando a 
norma vigente.
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Do ponto de vista legal, o advento da Lei n. 6.514/77 deu redação atual aos 

artigos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT que tratam da segu-

rança e saúde no trabalho.

Seu objetivo principal é a regulamentação das relações individuais e coletivas 

do trabalho, nela previstas.

Você sabia que o MPT está no Facebook? Tempos de Redes Sociais, confira 

e acompanhe em https://www.facebook.com/mpt.br

Um resumo dos agentes periculosos e seus respectivos fundamentos legais: 

•	 Agentes explosivos (ver artigos 193 a 197 da CLT e o Anexo n. 1 – Ati-

vidades e operações perigosas com explosivos, da Norma Regulamenta-

dora n. 16, NR16);

•	 Agentes inflamáveis (ver artigos 193 a 197 da CLT e o Anexo n. 2 

– Atividades e operações perigosas com inflamáveis, da Norma Regu-

lamentadora n. 16, NR16) e das atividades com líquidos combustíveis e 

inflamáveis, da Norma Regulamentadora n. 20, NR20); 

Lembre-se que a Norma Regulamentadora NR 16 dispõe sobre  
as atividades e operações perigosas.

•	 Agente que gera risco grave e iminente com radiações ionizantes 
(ver Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) n. 518, de 2003); 

•	 Agente que gera risco grave e iminente com energia elétrica (ver a 

Lei n.12.740 de 2012, Decreto n. 93.412 de 1986 e seu Anexo, denomi-

nado Quadro de Atividades em Áreas de Risco em http://www.planal-
to.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12740.htm 

CLT – Consolidação  
das Leis do Trabalho 
É a principal norma legislativa brasilei-
ra referente ao Direito do trabalho e 
ao Direito processual do trabalho. Ela 
foi criada através do Decreto-Lei nº 
5.452, de 1 de maio de 1943 e san-
cionada pelo então presidente Getúlio 
Vargas durante o período do Estado 
Novo, entre 1937 e 1945, unificando 
toda legislação trabalhista então exis-
tente no Brasil. Continue lendo sobre 
o assunto em http://pt.wikipedia.org/
wiki/Consolida%C3%A7%C3%A3o_
das_Leis_do_Trabalho

Saiba mais sobre o que consta na 
CLT referente à segurança e saúde 
no trabalho acessando http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-
Lei/Del0229.htm#art5

Acesse o site do Ministério Público 
do Trabalho e conheça o capítulo 
V da CLT, do qual você tem acesso 
aos artigo 154 a 201. Disponível em 
http://portal.mpt.gov.br/wps/wcm/
connect/7281a48046792e1bbca1ff
757a687f67/clc.pdf?MOD=AJPERES
&CACHEID=7281a48046792e1bbca
1ff757a687f67

Você já navegou no site do Ministério 
Público Federal? Então aproveite e 
faça uma visita por meio do endereço 
http://www.mpf.mp.br/

Veja na íntegra a Lei nº 6.514, 
de 22 de dezembro de 1977 – 
Altera o Capítulo V do Titulo II da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
relativo a segurança e medicina do 
trabalho e dá outras providências. 
Está disponível no site da Presidência 
da República, Casa Civil, Subchefia 
para Assuntos Jurídicos – em http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l6514.htm
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Observe a notícia sobre “TST – Por não reduzir exposição ao risco, Brasil 

Telecom pagará diferença por redução indevida de adicional de periculo-

sidade”, publicada em 07 de abril de 2011, disponível em http://www.
migalhas.com.br/Quentes/17,MI130587,31047-TST+Por+nao+reduzir
+exposicao+ao+risco+Brasil+Telecom+pagara

Conforme o que você já estudou sobre “adicional de periculosidade”, qual a 

sua opinião a respeito? Discuta com seus colegas no fórum do AVEA.

doenças ocupacionais
Para começar, você já sabe, em linhas gerais, o que são doenças. E o que 

significa, então, o termo “ocupacional”?

Lembra ocupação, entendido? Ocupar-se de alguma coisa ou trabalhar com 

qualquer atividade em um determinado local. Porém, para ficar mais claro o 

seu entendimento, as doenças ocupacionais englobam várias doenças que 

causam alterações na saúde do trabalhador, que são provocadas por fatores 

relacionados ao ambiente de trabalho, causados pelo exercício e pela expo-

sição contínua a agentes nocivos nesses ambientes. 

Doenças ocupacionais são as que estão diretamente relacionadas à atividade 

desempenhada pelo trabalhador ou às condições de trabalho às quais ele está 

submetido. As mais comuns são as Lesões por Esforço Repetitivo ou Distúrbio 

Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (LER/DORT), que englobam cerca de 

30 doenças, entre elas a tendinite (inflamação de tendão) e a tenossinovite 

(inflamação da membrana que recobre os tendões) (REPÓRTER BRASIL, 2014). 

    

Figura 1.3: Lesões 
Fonte: http://www.shutterstock.com

Para consultar a legislação vigente, 
é só acessar o site do Ministério 

do Trabalho e Emprego em http://
portal.mte.gov.br/legislacao/

Para consultar a Portaria n.º 518, 
de 4 de abril de 2003, vá até 
o endereço eletrônico no link 

http://portal.mte.gov.br/data/
files/8A7C812D32401BA6013
2631C3A3D7F9C/Portaria%20

n%20%C2%BA%20518%20
(Revoga%20Portaria%20

496_02%20-%20NR-16).pdf

Acesse o “Quadro de Atividades/
Áreas de Risco” Anexo ao Decreto 

nº 93.412, de 14 de outubro de 
1986 em http://www.planalto.

gov.br/ccivil_03/decreto/Anexos/
AND93412-86.pdf

 Para saber mais sobre a 
Constituição da República 

Federativa do Brasil, promulgada 
em 5 de outubro de 1988, visite 

o site do Palácio do Planalto 
em http://www.planalto.gov.

br/ccivil_03/constituicao/
constituicaocompilado.htm

Conheça o Decreto nº 93.412, 
de 14 de outubro de 1986, que 
revoga o Decreto nº 92.212, de 
26 de dezembro de 1985, que 

regulamenta a Lei nº 7.369, de 20 
de setembro de 1985, que institui 
salário adicional para empregados 

do setor de energia elétrica, em 
condições de periculosidade, e dá 

outras providências, disponível 
em http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/decreto/antigos/D93412.
htm#art6

Continue lendo sobre doenças 
ocupacionais em http://

reporterbrasil.org.br/2007/08/o-
que-sao-doencas-ocupacionais/
Nesse espaço você irá encontrar 
esclarecimentos sobre questões 

trabalhistas e orientações de juristas 
especializados em diversos temas.
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Pesquise sobre mais cinco tipos de doenças ocupacionais, identifique as suas 

causas e veja quais são as práticas adotadas para prevenir essas doenças. 

Faça um pequeno relato, poste no AVEA e discuta com seus colegas.

As doenças ocupacionais se subdividem em dois tipos: doenças profissionais 

e doenças do trabalho.

doenças profissionais
Você sabe que o termo “profissional” é entendido como a pessoa que tem vín-

culo com determinada empresa. A doença profissional é produzida ou desenca-

deada pelo exercício do trabalho peculiar e constante em determinada atividade.

Exemplo: o trabalhador de telecomunicação “jumpeam” dentro do seu quadro 

de distribuição geral, os blocos de comunicações, também denominados “BLI”, 

utilizando o seu equipamento durante um longo período, isso faz com que, ao 

final da etapa, eles possam vir a desenvolver Lesão por Esforço Repetitivo (LER).

Coloque em prática o ditado “Prevenir é melhor que remediar”; por isso, evite 

as atividades que sejam repetitivas e prolongadas. Sempre que possível, faça 

pausas e alongamentos. Siga as orientações da Comissão Interna de Preven-

ção de Acidentes (CIPA), e utilize equipamentos de proteção individual (EPIs).

Figura 1.4: Equipamentos de proteção individual (EPIs)
Fonte: www.shutterstock.com

Continue sua leitura sobre 
Lesões por Esforço Repetitivo 
(LER), Distúrbio Osteomuscular 
Relacionado ao Trabalho (DORT), 
Lesão por Trauma Cumulativo 
(LTC), Afecções Musculares 
Relacionadas ao Trabalho 
(AMERT) ou Síndrome dos 
Movimentos Repetitivos no site 
de Drauzio Varella, disponível 
em http://drauziovarella.com.
br/letras/l/lesoes-por-esforcos-
repetitivos-l-e-r-d-o-r-t/
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Figura 1.5: Alongamento
Fonte: www.shutterstock.com

A segurança do trabalho está ligada diretamente ao meio ambiente do 

trabalho e à saúde do trabalhador. Entende-se por meio ambiente de 

trabalho o espaço físico no qual são desenvolvidas atividades profissio-

nais produtivas e onde se fazem presentes os agentes físicos, químicos, 

biológicos, mecânicos, ergonômicos e outros, que serão abordados nos 

unidades seguintes. Nesta linha de raciocínio, conceitue saúde e saúde no 

trabalho, poste no espaço destinado no AVEA e discuta com seus colegas.

doenças do trabalho
É a que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando 

lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou perda ou 

redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Assim 

entendida como a adquirida ou desencadeada em função de condições es-

peciais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente.

Exemplo: o estagiário, ao executar a sua atividade de lançamento de cabo, 

para trafegar dados, teve que acessar o forro de isolamento acústico e térmi-

co da sala do Centro de Armazenamento de Dados, o qual continha partícu-

las de poeira. Imediatamente ele começou uma crise de tosse e sufocamen-

to. Para passar a crise, ele teve que se retirar do local e beber água.

Caso você queira saber um 
pouco mais sobre os parâmetros 

ergonômicos referentes às condições 
de trabalho, consulte a Norma 

Regulamentadora NR 17, que está 
disponível no Portal do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE) 
http://portal.mte.gov.br/data/files/

FF8080812BE914E601 
2BEFBAD7064803/nr_17.pdf
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Figura 1.7: Estagiário trabalhando
Fonte: www.shutterstock.com

acidentes de trabalho

definição de acidente de trabalho
Segundo ao art. 19 da Lei 8.213/91 entende-se que é considerado acidente de 

trabalho quando ele ocorre durante o exercício de uma atividade a serviço de 

uma empresa ou pelo exercício de trabalho do assegurado, quando provoca 

lesão corporal ou distúrbios funcionais causando perda ou redução perma-

nente ou temporária que incapacite o exercício da atividade ou mesmo morte.

Reveja o que aprendeu sobre doenças ocupacionais e elenque três tipos 

de lesão corporal e três tipos de distúrbios funcionais relacionados ao am-

biente de trabalho. Discuta com seus colegas no fórum destinado a essa 

temática no AVEA.

Figura 1.8: Acidente de trabalho com lesão
Fonte: www.shutterstock.com

Para saber mais sobre a Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social 
e dá outras providências, acesse 
o site: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
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dados estatísticos de acidente de trabalho
Os dados estatísticos de 2011 divulgados pelo Ministério da Previdência e 

Assistência Social indicam, em comparação com os dos anos anteriores, um 

pequeno aumento no número de acidentes de trabalho registrados, cujo 

número total no Brasil aumentou de 709.474 casos em 2010 para 711.164 

em 2011. Veja a Figura 1.9. 

659,523

755,980

733,365
709,474 711,164

2007 2008 2009 2010 2011

Acidentes de Trabalho Registrados 2007-2011

(Número total de acidentes de trabalho fatais no período comparativo de 2007 a 2011. FONTE:MPAS).

Figura 1.9: Dados estatísticos sobre acidente de trabalho
Fonte: http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/dados-nacionais

O número de óbitos também registrou aumento: de 2.753 mortes registradas 

em 2010, o número subiu para 2.884 em 2011. O número de acidentes típi-

cos (decorrentes da característica da atividade profissional desempenhada pelo 

acidentado, ou seja, o que ocorre na execução do trabalho) seguiu a mesma 

tendência, passando de 417.295 em 2010 para 423.167 registros em 2011.

Já os dados apurados pelo Ministério da Previdência Social quanto às do-

enças ocupacionais registram queda: de 17.177 em 2010 para 15.083 em 

2011. Observe os dados apresentados na Figura 1.10.

ANOS Trabalhadores 
Formais

Acidentes 
típicos

Acidentes 
de trajeto

Doenças  
Ocupacionais

Total de 
acidentes Mortes

2007 37.607.430 417.036 79.005 22.374 659.523* 2.845

2008 39.441.566 441.925 88.742 20.356 755.980* 2.817

2009 41.207.546 424.498 90.180 19.570 733.365* 2.560

2010 44.068.355 417.298 95.321 17.177 709.474* 2.753

2011 46.310.631 423.167 100.230 15.083 711.164* 2.884

Obs: 1. No número total de acidentes, a partir de 2007, foram incluídos os acidentes registrados pelo INSS sem CAT 
emitida, sendo 141.108 em 2007, 204.957 em 2008, 199.117 em 2009, 179.681 em 2010 e 172.684 em 2011; 2. A 
coluna “Trabalhadores formais” considerou, a partir de 1985, os dados da RAIS, já que o INSS não publica o número 
de empregados abrangidos pelo Seguro Acidente de Trabalho.

Figura 1.10: Dados estatísticos sobre acidentes de trabalho
Fonte: http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/dados-nacionais

O Programa Nacional de 
Prevenção de Acidentes de 

Trabalho tem como um de seus 
principais objetivos contribuir 

para o desenvolvimento de um 
banco de dados e informações 
compartilhado entre os órgãos 

da Administração Pública. 
Continue a leitura a respeito dos 

dados nacionais, ou ainda para 
conhecer os dados estaduais e 
municipais acessando o site do 

Tribunal Superior do Trabalho 
em http://www.tst.jus.br/

web/trabalhoseguro/dados-
nacionais
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CaT – Comunicação de acidente do Trabalho
Conforme a orientação do Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério do Traba-

lho e Emprego (MTE), devem assegurar o correto preenchimento da Comu-

nicação de Acidente do Trabalho (CAT).

Quando acontece um acidente do trabalho o empregador ou o acidentado 

deve fazer a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), documento que 

é preenchido para envio ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 

Esta aplicação possibilita cadastrar a “Comunicação de Acidente de Trabalho 

(CAT)” no INSS, para facilitar e agilizar o registro dos Acidentes de Trabalho e 

das Doenças Ocupacionais, pelo Empregador, havendo ou não afastamento 

do trabalho por parte do acidentado.

A Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) foi prevista inicialmente na 

Lei nº 5.316/67, com todas as alterações ocorridas posteriormente até a Lei 

nº 9.032/95, regulamentada pelo Decreto nº 2.172/97.

A Lei nº 8.213/91 determina, no seu artigo 22, que todo acidente do trabalho 

ou doença profissional deverão ser obrigatoriamente comunicados pelo empre-

gador para informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorri-

dos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, 

até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Em caso de morte, a comuni-

cação deverá ser imediata. Adverte-se que o empregador que não informar o 

acidente de trabalho dentro do prazo legal estará sujeito à aplicação de multas.

O acidente deve ser comunicado até o primeiro dia útil seguinte ao da ocor-

rência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente (art. 22 

da Lei 8.213/91 – Plano de Benefícios da Previdência Social). 

No caso de doença profissional, será considerado a data do início da incapa-

cidade laborativa ou o dia em que for realizado o diagnóstico (art. 23 da Lei 

8.213/91 – Plano de Benefícios da Previdência Social).

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve ser preenchida em qua-

tro vias, com a seguinte destinação:

1ª via – ao INSS;

2ª via – à empresa;

3ª via – ao segurado ou dependente;

4ª via – ao sindicato de classe do trabalhador.

Para conhecer o Manual de 
Instruções para preenchimento 
da Comunicação de Acidente 
do Trabalho (CAT) acesse http://
www.previdenciasocial.gov.br/
arquivos/office/4_101112
-101538-142.pdf

Acesse o link abaixo, para saber 
mais sobre como preencher 
a Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT) e veja as 
orientações disponíveis em 
http://www.previdencia.gov.br/
forms/formularios/form001.html
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Vimos que, quando acontece um acidente do trabalho, o empregador ou 

o acidentado deve fazer a CAT. Qual é o beneficio que o empregador e o 

empregado terão se ambos cumprirem as normas vigentes De que forma 

se deve cumprir a obrigatoriedade dos procedimentos da CAT? Discuta 

com seus colegas no fórum temático no AVEA.

incidente crítico
É qualquer ocorrência não programada que, por circunstância de algo dife-

rente, possam resultar em danos físicos ou levar o trabalhador a óbito e/ou 

danos materiais ou econômicos à empresa. 

Consulte por meio de pesquisa na internet na categoria de acidente de 

trabalho que envolve os profissionais na área de Telecomunicações cinco 

tipos dos que mais ocorreram no ano corrente. Relacione e comente 

cada um deles descrevendo as medidas que devem ser implementadas 

para diminuir esses acidentes. Disponibilize esta atividade no fórum da 

disciplina no AVEA. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26413035/acidente-de-tra-
balho/jurisprudencia/busca?q=telefonia     e 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26413035/acidente-de-tra-
balho/jurisprudencia/busca?q=comunica%C3%A7%C3%A3o

Tipos de acidentes mais comuns  
na área de Telecomunicações

acidentes provocados pela eletricidade

Choque elétrico
Acidente causado por choque elétrico pode ter como consequência a quei-

madura e/ou queda. Quando observar o acidentado e concluir que ele foi 

atingido por uma corrente elétrica, deve-se primeiramente desligar o circuito 

elétrico, se for possível; se não, deve-se afastar o acidentado do contato com 

a eletricidade, lembrando que se deve usar equipamento isolado para não 

ser atingido pela corrente elétrica. 
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Equipamento isolado é aquele que contém, em suas características funcionais, 

material dielétrico, o qual dificulta a passagem da corrente elétrica ex.: alicate 

isolado para trabalhos com eletricidade com tensão de isolação 1.000 v (volts).

Figura 1.11: Ferramentas com isolação elétrica
Fonte: www.shutterstock.com

arco elétrico
Caro estudante, em um sistema elétrico existe movimento de elétrons, atra-

vés de um condutor. Esses são os elementos principais de um arco elétrico. 

Quando um condutor se aproxima de outro condutor, e essa aproximação se 

dista de um valor tal que a rigidez dielétrica é rompida, isso faz com que haja 

passagem de corrente de um ponto ao outro. Isto é o arco elétrico, ou arco 

voltaico. No sistema elétrico esse acontecimento é uma ação indesejável. No 

caso de falhas elétricas, causam grandes prejuízos.

Um curto-circuito, que também é um arco elétrico, libera uma enorme quantida-

de de calor, libera partículas metálicas ionizadas que eventualmente podem con-

duzir corrente elétrica e deslocamento de ar com aparecimento de alta pressão. 

Com isso, os efeitos da eletricidade do corpo humano causada pelo arco 

elétrico são: queimaduras provocadas pela alta temperatura, choque elétrico 

pelas eventuais partículas ionizadas que a corrente elétrica conduz, perda de 

audição causada pelo deslocamento do ar em alta pressão e a perda da visão 

causada pelos raios ultravioleta. 

Caro estudante, veja a força 
extraordinária de um arco 
elétrico. Lembre-se que ele 
pode levar à morte. Para saber 
mais sobre o assunto, acesse o 
link http://www.youtube.com/
watch?v=XYWma-LP2Vw
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Figura 1.12: Arco voltaico
Fonte: www.shutterstock.com

Campo eletromagnético
Caro estudante, em um sistema eletromagnético, há existência de campo 

eletromagnético através do condutor, condutor esse que através do ar, pro-

porciona a propagação desse campo. Onde existe condutor elétrico exis-

te também campo eletromagnético. Seus efeitos no homem ainda não são 

cientificamente conhecidos nem comprovados; entretanto estudos prévios 

sobre tais efeitos estabelecem limites de exposição a curto e a longo prazo.

Figura 1.13: Campo eletromagnético
Fonte: www.shutterstock.com

 Saiba mais sobre os limites 
máximos da densidade de 

potência estabelecidos pelos 
organismos de padronização 

para exposição do público em 
geral e o que acontece quando 
alguém é exposto a um campo 
eletromagnético. Navegue pelo 

site do Centro de Pesquisas 
de Energia Elétrica (CEPEL), 

disponível em: http://www.cem.
cepel.br/campos.htm, e veja 

como ele apresenta a questão 
dos Campos Eletromagnéticos 
(CEMs); observe as animações, 

os efeitos e as conclusões 
de pesquisas científicas. 

Visite também a biblioteca 
da Associação Brasileira de 

Engenharia de Produção 
(ABEPRO) e leia o artigo 

“Riscos ambientais advindos 
da radiação emitida pelas 

estações de rádio-base (ERBs) de 
telefonia celular”. Esse trabalho 

é de 2002, do “XXII Encontro 
Nacional de Engenharia de 

Produção, disponível em http://
www.abepro.org.br/biblioteca/

ENEGEP2002_TR101_1320.pdf
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Queimaduras
São causadas por choques elétricos, produtos químicos e inflamáveis: a 

maior dificuldade no atendimento de primeiros socorros é quando o aci-

dentado apresenta lesão de queimadura, pois requer um maior cuidado no 

manuseio da vítima.

As queimaduras são classificadas em 1º, 2º e 3º graus.

O primeiro grau apresenta os sintomas de dor e vermelhidão, atingindo as 

camadas do nosso corpo denominadas epiderme. Nesse caso recomenda-se 

usar apenas água potável e fresca.

O segundo grau apresenta sintomas de dor, vermelhidão e bolhas, atin-

gindo as camadas da epiderme e as subsequentes, da derme. Nesse caso 

recomenda-se usar água potável e fresca e não lesionar as bolhas formadas, 

uma vez que o líquido contido dentro delas é uma proteção que mantém a 

umidade da pele.

O terceiro grau apresenta dor local mínima, pois ocorre dano nas termina-

ções nervosas. Recomenda-se nesse caso cobrir o ferimento com um pano 

limpo e molhado.

Figura 1.14: Epiderme e derme
Fonte: http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=89653564&src=id

É importante salientar que não se deve aplicar nenhum produto farmacêu-

tico ou caseiro na lesão, pois eles podem dificultar o diagnóstico médico.
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Figura 1.15: Acidentado
Fonte: www.shutterstock.com

Quedas
São causadas por trabalhos em níveis elevados e no mesmo nível. A norma 

Regulamentadora 35 diz que ao exercer atividade acima de dois metros de 

altura deve-se utilizar equipamento de proteção individual (EPI), mas sabemos 

que, por negligência ou imprudência, a prática de atos inseguros leva à queda.

Quedas em mesmo nível
As quedas causadas no mesmo nível apresentam os fatores de riscos como o 

piso molhado, piso sujo, impregnado de substâncias escorregadias, ou piso 

decorrente de falta de arrumação ou em mau estado.

Devemos recomendar nesse caso medidas de prevenção e adotar uma nova 

postura de trabalho. Utilizar o critério de limpeza e organização, objetivando 

arrumação e recolha de equipamentos e materiais residuais.

Iluminar corretamente as zonas de trabalho, de trânsito e de armazenamento.

Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos antider-

rapantes. E por fim, sinalizar áreas de perigo.
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Figura 1.16: Queda em mesmo nível – acidente
Fonte: www.shutterstock.com

Quedas em nível diferente
Como consequências da queda, pode haver lesões de diversos tipos.

Caso o acidentado esteja fixo ao cinto de segurança, e este fixado de forma 

correta, se ele sofrer uma queda, os procedimentos de primeiros socorros 

devem ser tomados imediatamente, visto que pode haver comprometimento 

fisiológico, causado pela compressão do cinto.

Caso o acidentado não esteja com o cinto de segurança fixado de forma cor-

reta e sofra uma queda, os procedimentos de primeiros socorros devem ser 

tomados imediatamente, visto que pode haver fraturas em diversos níveis de 

gravidade, como também hemorragias, lesão cervical, encefálica e outras.

Figura 1.17: Queda em níveis diferentes – treinamento 
Fonte: www.shutterstock.com
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acidentes relacionados com atos

ato negligente
É um comportamento displicente: por exemplo, o aluno em sua atividade de 

laboratório de eletricidade I ligou a fonte de tensão variável em ponto de to-

mada de alimentação de energia elétrica, cuja tensão era 220 v, danificando 

a fonte de tensão visto que ela estava chaveada em 110 v.

ato imprudente
Não seguir as normas e procedimentos determinados para a realização do 

trabalho em laboratório (as quais determinam que, sempre antes da utiliza-

ção, todos os equipamentos devem ser verificados): por exemplo, o aluno 

em sua atividade de laboratório de eletricidade II ligou a fonte de tensão 

variável em ponto de tomada de alimentação de energia elétrica, cuja tensão 

era 220 v, danificando a fonte de tensão visto que ela estava chaveada em 

110 v, o mesmo procedeu de forma imprudente visto que já advertido nos 

conceitos de procedimentos e segurança em laboratório de eletricidade I. 

Procedimentos em atividades afins

Vamos agora levantar os principais problemas relacionados à gestão 
de procedimentos didáticos nos laboratórios do curso técnico selecio-
nados para o estudo?

Há a falta de conhecimento por parte dos estudantes quanto aos riscos ofere-

cidos pelos instrumentos e instalações eletroeletrônicas nos laboratórios técni-

cos, à normalização do perigo oferecido pelo local, falta de equipamentos de 

proteção como vestimenta apropriada, luvas e óculos específicos, falta de aten-

ção e seriedade no desenvolvimento da tarefa proposta pelo professor regente.

Vamos relacionar quais os riscos existentes nas instalações dos labo-
ratórios e nos manejos de procedimentos didáticos do curso técnico?

Existem riscos de choque elétrico devido à umidade no local ou ao manuseio 

de aparelhos que não estejam em perfeitas condições, risco de perfuração 

no manejo de objetos perfurocortantes como chaves de fenda, parafusos 
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e similares, risco de danificar aparelhos do laboratório ao não verificar a 

voltagem no aparelho e na bancada utilizada, risco de incêndio ao confiar 

cem por cento em aparelhos de controle automático, não os inspecionando 

durante a sua utilização e devido à falta de verificação da temperatura do 

conjunto plugue-tomada.

Diante dos procedimentos e dos riscos, quais são as alternativas exis-
tentes para encará-los, levando-se em consideração a segurança no 
ambiente de trabalho e sua emergência de laboratórios do curso téc-
nico em caso de acidentes?

O estudante deve estar sempre atento ao que está sendo proposto pelo pro-

fessor regente, executando de forma séria o que lhe foi pedido, utilizando 

vestimenta adequada, observando e zelando pelo bom estado do material a 

ser por ele utilizado, a compatibilidade da voltagem entre tomada e aparelho. 

Não deve colocar alimentos sobre a bancada e nem se alimentar dentro dos 

laboratórios. No caso de ocorrer algum tipo de acidente dentro do laborató-

rio, deve-se desenergizar imediatamente a bancada e entrar com os primeiros 

socorros até o encaminhamento ao médico, caso se faça necessário. Em caso 

de incêndio, deve-se desenergizar o local e utilizar o extintor de CO2 ou PSQ.

Entre as atribuições do técnico em Telecomunicações estão o planejamento, a 

implantação, a manutenção e o gerenciamento de projetos de diferentes siste-

mas de telecomunicações. Essas são atividades que demandam conhecimento 

e treinamento na área de telecomunicações e de segurança do trabalho, visto 

que a implantação da infraestrutura necessária para o funcionamento dos siste-

mas de telecomunicações se dá em grande parte em áreas de riscos, como can-

teiros de obras, grandes altitudes, áreas próximas a redes elétricas, entre outros.

Caro estudante, é de vital importância que você esteja inteirado das normas 

regulamentadoras, das práticas executadas na infraestrutura da construção 

e manutenção de sistemas já existentes em estabelecimentos.

A preocupação com a saúde do trabalhador é constante, e diariamente o 

número de ocorrências é monitorado pelo governo. O aumento de acidentes 

de trabalho, principalmente na indústria da construção civil, fez com que a 

Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal realizasse uma audiência 

pública para debater o assunto. 
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O estudante deve estar atualizado com os acontecimentos referentes à saú-

de e segurança do trabalho.

“O crescimento da construção civil tem sido acompanhado do aumen-

to de acidentes de trabalho e de mortes de operários, principalmente 

por soterramento, queda ou choque elétrico.” (BRASIL, 2013).

Acesse os links abaixo, caro estudante, leia a notícia por completo e 

poste no fórum do AVEA, debatendo com seus colegas a que conclusão 

você chegou sobre a notícia. O primeiro link refere-se a “Aumento de 

acidentes de trabalho na construção preocupa autoridades”, Jornal do 
Senado, edição de 12 de março de 2013, disponível em http://www12.
senado.gov.br/jornal/edicoes/2013/03/12/aumento-de-acidentes-
-de-trabalho-na-construcao-preocupa-autoridades

Já o segundo link é referente às “Estatísticas de Acidentes do Anuário Brasi-

leiro de Proteção de 2013”, disponível em http://www.protecao.com.br/
materias/anuario_brasileiro_de_p_r_o_t_e_c_a_o_2013/brasil/J9y4Jj

Leia as questões de 1 a 10, organize suas respostas e discuta no fórum 

correspondente:

1. Em que leis se encontram as responsabilidades civil e criminal diante 

de um acidente de trabalho devido ao não cumprimento das normas 

vigentes? E quais as penalidades previstas nessas leis?

2. Caso você venha sofrer um acidente durante o caminho de casa para 

o trabalho, como se configura esse acidente , conforme o art. 21 da 

Lei 8.213 de 1991?

3. De acordo com a Lei 6.514/77, cap. V, seção XIII, art. 189, o que são 

atividades insalubres? E quem tem o direito de perceber o adicional 

em seus vencimentos?

4. Conforme o Decreto 93.412/1986, quais são os direitos do trabalha-

dor que exerce atividade perigosa?

5. Diferencie dano de perigo.
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6. Sabe-se que todo trabalhador deve realizar o exame admissional. En-

tre eles, para uma determinada atividade, existe o exame de audio-

metria para quem exerce atividade em condições de ruído acima do 

limite de tolerância. Quais os exames necessários para exercer sua 

atividade na área de Telecomunicações?

7. Na organização do trabalho, em relação a atividades que venham 

provocar lesão por esforço repetitivo, o que se deve observar?

8. Um setor ou ambiente do trabalho relacionados com a sua atividade 

que têm características insalubres podem causar quais tipos de doen-

ças ao trabalhador que permanece nesse local?

9. Defina, exemplifique e diferencie doença profissional e doença do 

trabalho.

10. De que maneira, caro estudante, durante a sua vida laboral você pode 

contribuir para minimizar ou eliminar os riscos de acidente de trabalho? 

Síntese da unidade
Nesta unidade foram apresentadas a você, caro estudante, as definições re-

lacionadas à higiene e segurança do trabalho e os aspectos relevantes rela-

cionados ao acidente de trabalho. 

Visando ao bom funcionamento do ambiente laboral, condições de trabalho 

seguras e saudáveis, Normas Regulamentadoras e Leis são elaboradas. Na 

próxima unidade será apresentada a você, caro estudante, a Legislação e 

Normas vigentes em nosso país.

e-Tec BrasilUnidade 1 – Segurança do trabalho 35





Unidade n 

Legislação e normas 
regulamentadoras

Unidade 2 





e-Tec Brasil

Unidade 2 

O objetivo desta unidade é dispor para o seu conhecimento, caro 

estudante, a legislação trabalhista, suas normas regulamentado-

ras, bem como trazer para o seu dia a dia os direitos e deveres da 

competência de você, trabalhador, e do empregador. Tais normas 

e leis têm por objetivo proporcionar o melhor funcionamento de 

seu ambiente de trabalho.

Ministério do Trabalho e emprego
Criado em 1930, pelo presidente da república Getúlio Vargas, é o órgão 

federal, juntamente com os órgãos estaduais e municipais, responsável pela 

observância, o controle e o cumprimento das leis, normas regulamenta-

doras e acordos internacionais sobre segurança do trabalho, saúde do tra-

balhador e meio ambiente. O Ministério do Trabalho e Emprego, através de 

comissões compostas por profissionais competentes nas áreas de segurança 

do trabalho, saúde do trabalhador e meio ambiente, trabalha visando sem-

pre à melhoria das condições de trabalho do empregado.

A função do Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) é fiscalizar e garantir que 

a execução fiel dos procedimentos referentes à atividade exercida pelo trabalha-

dor se dê no dia a dia da empresa, ao mesmo tempo cumprindo e fazendo cum-

prir as normas regulamentadoras e leis que se referem às relações de trabalho.

As condições de saúde, meio ambiente e segurança do trabalho, não se dis-

sociam umas das outras, quando se trata do trabalhador; são condições que 

se mantêm presentes no decorrer de seu dia a dia, uma vez que o trabalha-

dor passa a maior parte do dia em seu ambiente de trabalho.

As condições gerais de vida e, claro, o ambiente e condições de trabalho dig-

nas saudáveis e seguras influenciam diretamente na saúde do trabalhador.

De que forma essas condições estão presentes no dia a dia do trabalhador? 

Relate a sua rotina, caro estudante, e poste no fórum no AVEA e debata 

com seus colegas.

É importante que você, caro 
estudante, conheça o órgão 
responsável pelo trabalho em 
nosso país. Para saber mais 
sobre a história do Ministério 
do Trabalho e Emprego MTE 
acesse: http://portal.mte.gov.br/
institucional/a-historia-do-mte/
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Figura 2.2: Relações de trabalho
Fonte: www.shutterstock.com

Em todo o mundo se comemora o Dia do Trabalho leia o texto a seguir e veja 

o porquê desta data.

1º de Maio, dia do Trabalho
O Dia do Trabalho é comemorado em 1º de maio. No Brasil e em vários 

países do mundo é um feriado nacional, dedicado a festas, manifestações, 

passeatas, exposições e eventos reivindicatórios. 

A história do Dia do Trabalho remonta o ano de 1886 na industrializada ci-

dade de Chicago (Estados Unidos). No dia 1º de maio desse ano, milhares de 

trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho, entre 

elas, a redução da jornada de trabalho de 13 para oito horas diárias. Nesse 

mesmo dia ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral dos traba-

lhadores. Dois dias após os acontecimentos, um conflito envolvendo policiais 

e trabalhadores provocou a morte de alguns manifestantes. Esse fato gerou 

revolta nos trabalhadores, provocando outros enfrentamentos com policiais. 

No dia 4 de maio, num conflito de rua, manifestantes atiraram uma bomba 

nos policiais, provocando a morte de sete deles. Foi o estopim para que os 

policiais começassem a atirar no grupo de manifestantes. O resultado foi a 

morte de 12 protestantes e dezenas de pessoas feridas. Foram dias marcan-

tes na história da luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. 

Para homenagear aqueles que morreram nos conflitos, a Segunda Interna-

cional Socialista, ocorrida na capital francesa em 20 de junho de 1889, criou 

o Dia Mundial do Trabalho, que seria comemorado em 1º de maio de cada 

Como você definiria a ligação 
entre saúde do trabalhador, 

segurança do trabalho e meio 
ambiente no seu local de 

trabalho? Discuta com seus 
colegas no espaço destinado da 

disciplina em nosso Ambiente 
Virtual de Ensino-Aprendizagem.
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ano. Aqui no Brasil existem relatos de que a data é comemorada desde o ano 

de 1895; porém, foi somente em setembro de 1925 que essa data tornou-se 

oficial, após a criação de um Decreto do então presidente Artur Bernardes 

(SUA PESQUISA, 2014). Continue lendo sobre o assunto em http://www.

suapesquisa.com/datascomemorativas/dia_do_trabalho.htm

Figura 2.3: Manifestação de reivindicação das melhorias das condições de trabalho, 
Chicago 1886.
Fonte: http://www.novarchitectura.com/wp-content/uploads/2012/05/Cavalieri-del-lavoro.jpg

Organização internacional do Trabalho (OiT)
A Organização Internacional do Trabalho (OIT), órgão pertencente à Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), tem por missão promover oportunidades 

para que as pessoas possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, 

em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919. É com-

posta por 185 estados-membros, três em representação tripartite de gover-

nos, organizações de empregadores e organizações de trabalhadores.

Fundou-se sobre o ideal primordial de que a paz universal e permanente somen-

te pode estar baseada na justiça social. É responsável pela formulação e aplica-

ção das normas internacionais do trabalho (convenções e recomendações). 

Desempenhou um papel importante na definição das legislações trabalhistas 

e na elaboração de políticas econômicas, sociais e trabalhistas durante boa 

parte do século XX.

ONU – Organização das 
Nações Unidas
É uma organização internacio-
nal formada por países que se 
reuniram voluntariamente para 
trabalhar pela paz e o desen-
volvimento mundiais. Continue 
lendo sobre o assunto em http://
www.onu.org.br/conheca-a-
onu/conheca-a-onu/

As Nações Unidas têm 
representação fixa no Brasil 
desde 1947. A presença da ONU 
em cada país varia de acordo 
com as demandas apresentadas 
pelos respectivos governos ante 
a Organização. Para saber mais 
sobre a ONU no Brasil, acesse 
http://www.onu.org.br/onu-no-
brasil/
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No Brasil, sua representação teve início na década de 1950. 

Figura 2.4: OIT
Fonte: http://www.oitbrasil.org.br/node/809

Qual é a organização que tem como missão promover oportunidades para 

que as pessoas possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em 

condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade? Desde quando 

iniciou no Brasil? Vamos conversar a respeito no fórum temático no AVEA?

normas Regulamentadoras (nRs)
As Normas Regulamentadoras (NRs) de Medicina e Segurança do Trabalho de-

vem ser obrigatoriamente adotadas pelas empresas. O cumprimento das nor-

mas regulamentadoras não desobriga a empresa do cumprimento de outras dis-

posições, incluídas em códigos de obras e regulamentos sanitários dos estados 

e municípios, e outras, frutos de convenções e acordos coletivos de trabalho.

As NRs atuais vigentes que se referem à segurança e saúde no trabalho são 

36; entretanto, as diretamente aplicáveis aos empregados da área de Teleco-

municações são as seguintes:

norma Regulamentadora – nR 4  
(Serviços especializados em engenharia  
de Segurança e em Medicina do Trabalho)
Define a composição de uma equipe de trabalho em prol da segurança, saú-

de e ambiente de trabalho, a qual é formada por profissionais remunerados 

e especializados na área prevencionista, quantificada pelo grau de risco da 

atividade e quantidade de funcionários em uma determinada função. Essa 

equipe é denominada de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 

e Medicina do Trabalho (SESMT).

No mundo existe um organismo 
internacional que trata das 

relações de trabalho. Acesse 
o link e conheça mais sobre a 
Organização Internacional do 

Trabalho no Brasil http://www.
oitbrasil.org.br

Para conhecer as 36 Normas 
Regulamentadoras de Segurança 

e Saúde no Trabalho visite 
o site http://portal.mte.

gov.br/legislacao/normas-
regulamentadoras-1.htm
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O que você entende por grau de risco?

Para que se tenha noção da categoria do risco que está presente, ou seja, grau 

de risco, em termos de segurança e medicina do trabalho, convém ter em 

mente que isso surgiu da necessidade de agrupar as atividades profissionais 

desenvolvidas em determinadas categorias de grau de risco, de forma que se 

possam exigir mais itens de segurança e saúde do trabalho nas atividades que 

oferecem maior risco de acidentes. Atualmente, todas as atividades profissio-

nais existentes encontram-se agrupadas em quatro modalidades: grau de risco 

1, grau de risco 2, grau de risco 3, e grau de risco 4, de modo que a ordem 

numérica crescente do grau de risco é diretamente proporcional à maior pro-

babilidade de ocorrência de acidente do trabalho ou doenças ocupacionais.

É visto na quarta norma regulamentadora o quadro que se destina a especi-

ficar o grau de risco da atividade principal da empresa em Telecomunicação, 

por exemplo, e de grau 3, com o código 95.1 (reparação e manutenção de 

equipamentos de informática e comunicação).

norma Regulamentadora – nR 5  
(CiPa – Comissão interna de Prevenção de acidentes)
Define a composição de uma equipe de trabalho em prol da segurança, saúde e 

ambiente de trabalho. Essa comissão é formada por profissionais do estabeleci-

mento, voluntariamente e por pleito em escrutínio secreto e/ou apontado pelo 

empregador, para atuar preventivamente junto aos demais funcionários. Ela é 

quantificada da pelo grau de risco da atividade e quantidade de funcionários. 

Você sabe dimensionar uma CIPA? Quais os critérios utilizados?

Existe na quinta norma regulamentadora um quadro que dimensiona o 

quantitativo de membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, 

ou seja, é através dele que é feita a quantificação dos membros efetivos e 

suplentes que irão compô-la tanto no que diz respeito à representação dos 

empregados quanto do empregador. 

É interessante saber que um dos objetivos dos cipeiros (membros da CIPA) é 

elaborar o Mapa de Risco, sobre o layout da empresa, indicando por meios 

de círculos o grupo de risco a que pertence, de acordo com a cor padroni-

zada e representada por tamanhos proporcionalmente diferentes de círculos 

conforme determinado na tabela I do anexo desta norma. 

Para saber mais sobre a NR 
4 – Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, acesse 
http://portal.mte.gov.br/ 
data/files/FF80808145B2696201 
45D2D2CC874DCC/NR-04%20
(Atualizada%202014).pdf

Para saber mais sobre a NR 
5 – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes  (CIPA), 
acesse http://portal.mte.gov.br/
data/files/8A7C812D311909
DC0131678641482340/nr_05.pdf
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Aponte as relações comuns que existem nos objetivos do Serviços Espe-

cializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Continue sua discussão no 

fórum temático no AVEA.

norma Regulamentadora – nR 6  
(equipamento de Proteção individual – ePi)
Define a responsabilidade do empregador em fornecer o equipamento de 

proteção individual (EPI), de acordo com a atividade exercida pelo empre-

gado e define também a responsabilidade do empregado de usar, guardar 

e conservar o EPI. Na categoria em que se enquadram esses equipamen-

tos podemos citar: capacetes, óculos, luvas, máscaras, botas, entre outros. 

Essa norma também define o equipamento de proteção coletiva  (EPC), 

que corresponde a todo dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de 

abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde 

dos trabalhadores, usuários e terceiros. 

Adverte-se que o uso de equipamentos de proteção não previne a ocorrên-

cia dos acidentes de trabalho, mas protege o trabalhador.

norma Regulamentadora – nR 7  
(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)
Estabelece diretrizes ao profissional habilitado, médico do trabalho, implan-

tando, monitorando e avaliando os resultados dos diagnósticos colhidos dos 

trabalhadores em seu ambiente de trabalho. Algumas de suas exigências 

básicas são a realização e registros dos seguintes exames em todos os em-

pregados de uma empresa: exame admissional; exame periódico; exame de 

retorno ao trabalho (após afastamento por doença ou acidente); exame de 

mudança de função e exame demissional.

norma Regulamentadora – nR 9  
(Programa de Prevenção de Riscos)
Tem por objetivo estabelecer medidas que visem à eliminação, redução ou 

controle dos riscos em prol da integridade física e mental do trabalhador. É 

através desse programa que há antecipação, reconhecimento e avaliação 

dos riscos ambientais encontrados e, consequentemente, as recomendações 

sobre as causas. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é 

descrito e desenvolvido em três documentos distintos: Documento-base, 

Avaliação de Riscos Ambientais e Análise Global.

Caro estudante, para saber se 
determinado equipamento/produto 
é considerado EPI, consulte http://

portal.mte.gov.br/data/files/8
A7C812D38CF4A29013901A

AC1521134/Perguntas%20e%20
Resposta%20(EPI)%20-%20

Comunicado%20XIII%20(II).pdf

Para saber mais sobre a NR 6 – 
Equipamento de Proteção Individual  
(EPI), acesse http://portal.mte.gov.
br/data/files/8A7C812D36A2800

001388130953C1EFB/NR-06%20
(atualizada)%202011.pdf

Para saber mais sobre a NR 7 – 
Programas de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
acesse http://portal.mte.gov.br/
data/files/FF8080814295F16D0 
142E2E773847819/NR-07%20

(atualizada%202013).pdf

Para saber mais sobre a NR 
9 – Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais, acesse http://
portal.mte.gov.br/data/files/ 

FF8080812BE914E6012 
BEF1CA0393B27/nr_09_at.pdf
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norma Regulamentadora – nR 10  
(Segurança em instalações e Serviço em eletricidade)
Apresenta requisitos e condições mínimas para trabalhos diretos ou indiretos 

onde haja interação com eletricidade. A aplicação da NR 10 abrange as fa-

ses de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica, em 

suas diversas etapas, incluindo elaboração de projetos, construção, monta-

gem, operação, manutenção das instalações elétricas, bem como quaisquer 

trabalhos realizados em suas proximidades.

A décima Norma Regulamentadora, em sua redação, determina  que para a 

realização de trabalhos com eletricidade há a obrigatoriedade da capacita-

ção do Técnico em Telecomunicação, que deve ser realizada em curso com 

duração de 40 horas, ministrado por um profissional habilitado.

Caro estudante, veja mais sobre Curso de Aperfeiçoamento Profissional e 

de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores no site da Escola Técnica 

de Brasília em http://www.etb.com.br/index.php/cursos-2 e também 

no site do SENAI em São Paulo, disponível em http://www.sp.senai.br/
Senaisp/WebForms/Cursos/CursosTipos.aspx?Tipo=18&Menu=31. 

Apresente sua opinião do fórum do AVEA e alimente a discussão apre-

sentando outros sites que podem ser consultados sobre os  profissionais 

que hoje estão cada vez mais qualificados e especializados.

norma Regulamentadora – nR 16  
(atividades e Operações Perigosas)
Relata procedimentos para as atividades exercidas pelos trabalhadores, onde 

haja produtos químicos, inflamáveis, explosivos e substâncias radiativas, que 

executam serviços de manutenção no sistema elétrico.

norma Regulamentadora – nR 24 (Condições Sa-
nitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho)
Esta norma estabelece as dimensões do ambiente de trabalho expressando 

conforto para o trabalhador, nas áreas de convivência, vestiário, alojamento 

e outros locais necessários para abrigar os trabalhadores e mobiliário que 

atendam a suas necessidades mínimas. Ex.: água potável disponível próximo 

ao local de trabalho.

Para saber mais sobre a  
NR 10 – Segurança em Instalações 
e Serviços em Eletricidade, acesse 
http://portal.mte.gov.br/data/files/8
A7C816A38CF493C013906EC437E
23BF/NR-10%20(atualizada).pdf

Para saber mais sobre a  
NR 16 – Atividades e Operações  
Perigosas, acesse http://portal.
mte.gov.br/data/files/8A7C816A 
4295EFDF014306848E46150A/
NR-16%20(atualizada%20
2013)%20Vigilantes.pdf

Para saber mais sobre a NR 
24 – Condições Sanitárias e de 
Conforto nos Locais de Trabalho 
acesse http://portal.mte.gov.br/
data/files/FF8080812BE914E6012 
BF2D82F2347F3/nr_24.pdf
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norma Regulamentadora – nR 26  
(Sinalização de Segurança)
Estabelece a padronização da sinalização de segurança no ambiente de tra-

balho, conforme normas internacionalmente regulamentadas e recomenda-

das em todo território nacional.

norma Regulamentadora – nR 33  
(espaços Confinados)
Expressa os procedimentos de segurança de adentrar em espaços confina-

dos, através de documentos e programas direcionados a supervisores, vigias 

e trabalhadores que tenham posse da permissão para o trabalho.

norma Regulamentadora – nR 35  
(Trabalho em altura)
Estabelece requisitos mínimos e medidas de proteção para o trabalho em 

altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, garantin-

do a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indireta-

mente com esta atividade.

Caro estudante, cite as Normas Regulamentadoras – NRs que tratam da 

matéria referente a trabalho em altura e as que tratam da matéria refe-

rente a trabalho com eletricidade e identifique quais as recomendações 

dessas normas? Poste no fórum do AVEA e discuta com seus colegas.

As NRs atuais vigentes que se referem à segurança e saúde no trabalho 

são 36, e todas expressam segurança; dê a sua opinião sobre qual delas 

é a mais relevante para o seu curso e por que você acha isso. Argumente 

sua resposta e sustente sua justificativa na discussão no fórum de nossa 

disciplina no AVEA.

Para saber mais sobre a NR 26 – 
Sinalização de Segurança, acesse 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8
A7C816A350AC88201355DE1356
C0ACC/NR-26%20(atualizada%20

2011).pdf

Para saber mais sobre a NR 33 – 
Segurança e Saúde nos Trabalhos em 

Espaços Confinados, acesse http://
portal.mte.gov.br/data/files/8A7C8

16A39E4F614013A0CC54B5B4E31/
NR-33%20(Atualizada%202012).pdf

Para saber mais sobre a NR 35 – 
Trabalho em Altura, acesse: http://

portal.mte.gov.br/data/files/
FF80808145B269620145

D2D0855D3B52/NR-35%20
(Atualizada%202014).pdf; 

e para acesso ao Manual de Auxílio 
na Interpretação e Aplicação do 

Anexo “Acesso por Corda” da Norma 
Regulamentadora n.º 35, acesse 

http://portal.mte.gov.br/data/files/
FF80808145B269620145 

DBD984CA72F5/Manual_Acesso%20
por%20Corda_NR-35.pdf
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Figura 2.5: Acidente de trabalho
Fonte: www.shutterstock.com

normas Brasileiras Registradas – nBRs
As Normas Brasileiras Registradas (NBRs) são documentos que por consenso 

são estabelecidos e aprovados por um organismo reconhecido, a Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), fornecendo, para uso comum 

e repetitivo, regras, diretrizes e/ou características para produtos ou proces-

sos, sendo sua observância não obrigatória. Podem estabelecer requisitos 

de qualidade, de desempenho, de segurança, de procedimentos, padronizar 

formas, dimensões, tipos, usos, fixar classificações ou terminologias e glos-

sários, símbolos, embalagem, definir a maneira de medir ou determinar as 

características, como os métodos de ensaio. 

Exemplo: no disjuntor, dispositivo eletromecânico que tem o objetivo de 

proteger a fiação que por ele é designado, tem expressado em seu corpo a 

descrição da Norma Brasileira Registrada – NBR.

ABNT – Associação Brasileira 
de Normas Técnicas
Foi fundada em 1940, é o órgão 
responsável pela normalização 
técnica no país, fornecendo a 
base necessária ao desenvolvi-
mento tecnológico brasileiro. É 
uma entidade privada, sem fins 
lucrativos, reconhecida como úni-
co Foro Nacional de Normaliza-
ção através da Resolução n.º 7 
do CONMETRO, de 24.08.1992. 
É membro fundador da ISO 
(International Organization for 
Standardization), da COPANT 
(Comissão Panamericana de 
Normas Técnicas) e da AMN (As-
sociação Mercosul de Normaliza-
ção). A ABNT é a representante 
oficial no Brasil das seguintes 
entidades internacionais: ISO 
(International Organization for 
Standardization), IEC (Interna-
tional Eletrotechnical Comission); 
e das entidades de normalização 
regional COPANT (Comissão 
Panamericana de Normas 
Técnicas) e a AMN (Associação 
Mercosul de Normalização). 
Continue lendo sobre o assunto 
em http://www.abnt.org.br/
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Figura 2.6: Norma
Fonte: www.shutterstock.com

Qual a diferença entre Normas Regulamentadoras e Normas Brasileiras Re-

gistradas? O que é e qual o papel da Associação Brasileira de Normas Téc-

nicas? Vamos discutir essas questões lá no fórum da temática no AVEA?

•	 Normas Regulamentadoras – NR: normas obrigatórias com previsão legal.

•	 Normas Brasileiras Registradas – NBR: normas recomendadas. Sem-

pre que uma norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) é exigida por um dispositivo legal (lei, medida provisória, etc.) o 

seu cumprimento passa a ser obrigatório. 

•	 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é uma entidade 

privada, sem fins lucrativos, reconhecida como único órgão responsável 

pela normalização técnica no país. 

De acordo com a legislação brasileira, na falta de normalização técnica bra-

sileira sobre um determinado assunto, podem ser utilizadas normas técnicas 

emitidas por organismos internacionais:

•	 ISO – International Organization for Standardization – Organiza-

ção Internacional para Padronização – é uma entidade de padroniza-
ção e normatização criada em Genebra, na Suíça, em 1947.

Caro estudante, você como um 
técnico em Telecomunicações 

deve estar sempre 
realizando o seu trabalho em 

conformidade com as Normas 
Regulamentadoras (NRs). 

Acesse http://www.abnt.org.
br/ e conheça um pouco mais 

sobre a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), órgão 
responsável pela normalização 

técnica no país.
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•	 IEC – International Electrotechnical Commission – Comissão Eletrotéc-

nica Internacional – é uma organização internacional de padronização de 

tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas. Alguns dos seus padrões são 

desenvolvidos juntamente com a Organização Internacional para Padroniza-

ção (ISO). A sede da IEC, fundada em 1906, é localizada em Genebra, Suíça.

•	 BSI – British Standards Institution – Instituto Britânico de Padroniza-

ção – É uma empresa multinacional prestadora de serviços cuja atividade 

principal é a produção de normas. Trabalha auxiliando empresas a apre-

sentar o melhor de seus negócios e implementar a administração de seus 

sistemas de gestão e processos. Atua oferecendo serviços de auditoria, 

certificação e treinamento em todas as áreas dos sistemas de gestão. A 

sede da BSI, fundada em 1901, é localizada em Londres, Inglaterra.

•	 NFPA – National Fire Protection Association – Associação Nacional de 

Segurança Contra Incêndio – é a mais prestigiada referência mundial em 

normas e regulamentos técnicos de segurança contra incêndios. A sede da 

NFPA, fundada em 1896, é localizada em Massachusetts, Estados Unidos.

Consolidação das Leis do Trabalho  
e Código Civil Brasileiro

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Caro estudante, você sabe o que é a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e para que ela existe?

Então vamos lá, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é a união de to-

das as leis e normas que garantem os direitos e determinam os deveres dos 

trabalhadores e também os direitos e deveres do empregador.

Sua consolidação em 1943, pelo então presidente da república Getúlio Var-

gas, foi muito importante e mudou a forma como se davam e se dão as re-

lações de trabalho. Antes da CLT os direitos dos trabalhadores eram pratica-

mente nulos, e a força de trabalho explorada de forma desumana, por parte 

do empregador. Com exceção de algumas mudanças em tópicos específicos 

ocorridas ao longo desses 71 anos, tudo o que foi pensado sobre o trabalha-

dor é da época de sua criação. Ela normatiza e regula as relações individuais 

e coletivas de trabalho nela previstas. 

Caro estudante, buscando 
complementar sua formação, 
é importante que você esteja 
sempre à frente e conectado 
com as novidades, normas e 
regulamentações referentes à sua 
área de atuação profissional. Para 
isso disponibilizamos os links 
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.iec.ch/  
https://www.bsigroup.com/
http://www.nfpa.org/
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Figura 2.7: Carteira de Trabalho
Fonte: www.shutterstock.com

Sobre a duração e condições de trabalho, veja abaixo os artigos 227 a 231 

da CLT (BRASIL, 1943).

Titulo III – Das normas especiais de tutela do trabalho
Capítulo I – Das disposições especiais sobre duração e condições de trabalho

Seção II – Dos Empregados nos Serviços de Telefonia, de Telegrafia Submari-

na e Subfluvial, de Radiotelegrafia e Radiotelefonia.

Art. 227 – Nas empresas que explorem o serviço de telefonia, telegrafia sub-

marina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, fica estabeleci-

da para os respectivos operadores a duração máxima de seis horas continuas 

de trabalho por dia ou 36 (trinta e seis) horas semanais.

§ 1º – Quando, em caso de indeclinável necessidade, forem os ope-

radores obrigados a permanecer em serviço além do período normal 

fixado neste artigo, a empresa pagar-lhes-á extraordinariamente o 

tempo excedente com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) so-

bre o seu salário-hora normal.

§ 2º – O trabalho aos domingos, feriados e dias santos de guarda será 

considerado extraordinário e obedecerá, quanto à sua execução e re-

muneração, ao que dispuserem empregadores e empregados em acor-

do, ou os respectivos sindicatos em contrato coletivo de trabalho.

Para saber mais sobre a 
organização dos serviços de 

Telecomunicações, acesse http://
www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/leis/l9472.htm
 

Saiba mais sobre os seus direitos 
no Manual do Empregador 

Urbano: Embaixadas e 
Organismos Internacionais 

acessando http://portal.mte.gov.
br/data/files/FF8080812CD2239 

D012CE0B8674478C6/ 
manual_empregador_port.pdf 
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Art. 228 – Os operadores não poderão trabalhar de modo ininterrupto, na 

transmissão manual, bem como na recepção visual, auditiva, com escrita 

manual ou datilográfica, quando a velocidade for superior a 25 (vinte e cin-

co) palavras por minuto.

Art. 229 – Para os empregados sujeitos a horários variáveis, fica estabeleci-

da a duração máxima de 7 (sete) horas diárias de trabalho e 17 (dezessete) 

horas de folga, deduzindo-se deste tempo 20 (vinte) minutos para descanso, 

de cada um dos empregados, sempre que se verificar um esforço contínuo 

de mais de 3 (três) horas.

§ 1º – São considerados empregados sujeitos a horários variáveis, 

além dos operadores, cujas funções exijam classificação distinta, os 

que pertençam a seções de técnica, telefones, revisão, expedição, 

entrega e balcão.

§ 2º – Quanto à execução e remuneração aos domingos, feriados e 

dias santos de guarda e às prorrogações de expediente, o trabalho 

dos empregados a que se refere o parágrafo anterior será regido pelo 

que se contém no §1º do art. 227 desta Seção.

Art. 230 – A direção das empresas deverá organizar as turmas de emprega-

dos, para a execução dos seus serviços, de maneira que prevaleça sempre o 

revezamento entre os que exercem a mesma função, quer em escalas diur-

nas, quer em noturnas.

§ 1º – Aos empregados que exerçam a mesma função será permitida, 

entre si, a troca de turmas, desde que isso não importe em prejuízo 

dos serviços, cujo chefe ou encarregado resolverá sobre a oportunida-

de ou possibilidade dessa medida, dentro das prescrições desta Seção.

§ (2º – As empresas não poderão organizar horários que obriguem 

os empregados a fazer a refeição do almoço antes das 10 (dez) e 

depois das 13 (treze) horas e a de jantar antes das 16 (dezesseis) e 

depois das 19h30min dezenove e trinta) horas.

Art. 231 – As disposições desta Seção não abrangem o trabalho dos opera-

dores de radiotelegrafia embarcados em navios ou aeronaves. 

Para saber mais sobre a CLT, 
acesse http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
del5452compilado.htm

O Portal do Governo Brasileiro 
também é um espaço para você 
navegar e saber mais sobre a 
CLT e está disponível em http://
www.brasil.gov.br/cidadania-e-
justica/2012/03/consolidacao-
das-leis-do-trabalho-clt
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Código Civil Brasileiro
O Código Civil rege as relações e condições de convivência civilizada entre os 

cidadãos, ele é de primordial relevância no ordenamento jurídico de um país, 

provocando alterações de sentido em todas as áreas e instâncias do direito 

por menor que seja o valor de vinculação com ele. O atual Código Civil Brasi-

leiro (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002) encontra-se em vigor desde 11 de 

janeiro de 2003, após o cumprimento de sua vacância legislativa de um ano.

Segundo as normas do Direito Brasileiro, em seu art. 3o: “Ninguém se escusa 
de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (BRASIL, 1942).

Segundo o art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão vo-
luntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 2002).

Responsabilidades
Caro estudante, ser capaz de cuidar de si mesmo e também de cuidar de 

suas coisas e de seus colegas no dia a dia, isso é responsabilidade.

“Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, 

discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei 

com as coisas de menino’. 1 Coríntios 13:11” (ALMEIDA, 2009).

Um empregado ou um empregador que seja considerado responsável por 

uma situação ou por algum procedimento, terá que responder se alguma 

coisa corre de forma desastrosa. Nos estabelecimentos de trabalho a respon-

sabilidade é uma característica muito apreciada e muito procurada, onde um 

trabalhador responsável é devidamente recompensado pela sua responsabi-

lidade. Trabalhadores de um estabelecimento que demonstram responsabili-

dade muitas vezes são escolhidos para galgar posições desejadas na empresa.

É sabido que a obrigação maior do empregador, no âmbito da segurança e 

saúde no trabalho, é fornecer aos trabalhadores um ambiente de trabalho 

saudável e seguro, ou seja, isento de riscos profissionais, os procedimentos 

padronizados predeterminados, os equipamentos de segurança individuais e 

coletivos, e cumprir e fazer cumprir todas as normas vigentes de modo que, 

após o término da jornada laboral, eles possam voltar para seus familiares.

Para saber mais sobre a lei que 
institui o Código Civil, acesse: 
http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
 

Veja mais na Lei de Introdução 
às normas do Direito Brasileiro 
no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 

de setembro de 1942, disponível 
http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm
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Cada empregado, individualmente, é responsável pelos seus atos, pela sua 

própria segurança, pela segurança dos demais colaboradores e, consequen-

temente, pela preservação do patrimônio da empresa e do meio ambiente. 

Também, pela utilização, zelo e confirmação da adequação dos equipamen-

tos de proteção individual e coletiva definidos para o trabalho, bem como 

a obediência às normas que estabelecem os métodos corretos de trabalho. 

Para tal, torna-se básico e indispensável o conhecimento deste Caderno e 

das demais Normas e Instruções de Segurança e Higiene do Trabalho, esta-

belecidas no âmbito da Empresa, com objetivo de evitar acidentes.

Todos são responsáveis por reportar e corrigir os riscos que forem observa-

dos. Caso não seja possível corrigir o risco pessoalmente e imediatamente, 

solicite orientação de seus supervisores ou dos Serviços Especializados em 

Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT se houver.

Em caso da impossibilidade da eliminação total do risco, deve ser usada uma 

barreira de modo a isolar o risco ou uma sinalização indicativa deve ser afixa-

da ao ambiente, à ferramenta ou a uma parte do equipamento que oferece 

risco de acidente ou dano à saúde.

Todo empregado tem o direito de recusar a realização de um trabalho que 

possa gerar um risco iminente de morte ou danos significativos, inclusive a 

terceiros, danos significativos ao patrimônio ou ao meio ambiente. 

Excetuando os casos de emergência, é proibida a remoção não autorizada 

de equipamentos de segurança ou de combate a incêndio nos locais a eles 

designados.

Em 1972 o Brasil foi campeão mundial de acidentes de trabalho, conforme 

dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Vivía-

mos um crescimento econômico baseado no progresso a qualquer custo, o 

que nos levou a esse triste número e desencadeou um esforço para a forma-

ção de técnicos (médicos, engenheiros e técnicos de segurança de nível mé-

dio), somado a uma regulamentação legal determinando a obrigatoriedade 

da criação dos Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT) nas empresas, em conjunto com normas regulamentadoras visando 

à “proteção” do trabalhador quanto a acidentes e doenças do trabalho. 

Leia na íntegra o texto em 
https://www.google.com.br/#
q=Em+1972+o+Brasil+foi+c
ampe%C3%A3o+mundial+d
e+acidentes+de+trabalho%2
C+conforme+dados+divulga
dos+pela+Organiza%C3%A
7%C3%A3o+Internacional+
do+Trabalho+(OIT)
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Acesse o link http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/cons-
trucao.html leia a letra da música “Construção”, de Chico Buarque, 

veja o vídeo, pesquise e faça uma associação entre as condições de tra-

balho da época em que a música foi escrita e as condições de trabalho 

de atuais, citando as melhorias e oque falta ainda para ser feito. Deposite 

seu trabalho no fórum da disciplina no AVEA e discuta com seus colegas.

Como vimos, a função do Ministério do Trabalho e Emprego é fiscali-

zar e garantir que a execução dos procedimentos referentes à atividade 

exercida pelo trabalhador se dê no dia a dia da empresa, ao mesmo 

tempo cumprindo e fazendo os trabalhadores cumprirem as normas re-

gulamentadoras e leis que se referem às relações de trabalho. Diante 

dessa explanação, cite uma norma e um procedimento obrigatório para 

exercer uma determinada atividade na área de Telecomunicações. Poste 

sua resposta no AVEA.

Caro estudante, vamos interpretar e resolver as seguintes questões? 

1. Como se dá a constituição do Departamento SESMT – Serviços Espe-

cializados de Medicina e Segurança do Trabalho?

2. Cite serviços similares aos do Departamento de Serviços Especializa-

dos em Medicina e Segurança do Trabalho – SESMT.

3. Como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), através do Decreto-

-Lei nº 5452/43, define o empregador, a empresa, e o trabalhador?

4. Elabore um procedimento de trabalho que seja normalizado pela sua 

empresa atendendo às especificações da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que é uma entidade privada, sem fins lucra-

tivos, reconhecida como único órgão responsável pela normalização 

técnica no país, visto que, de acordo com a legislação brasileira atual, 

na falta de normalização técnica brasileira específica para um deter-

minado equipamento ou procedimento, o fabricante ou o estabele-

cimento deve criar sua norma interna e divulgar aos trabalhadores.
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5. Cite algumas das exigências apresentadas na Sétima Norma Regu-

lamentadora.

6. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) normatiza e regula quais 

as relações?

7. O que você entende por ser responsável em seu ambiente de trabalho?

8. O que fazer ao observar que a tarefa que você  vai realizar  apresenta 

risco iminente de morte ou danos significativos, inclusive a terceiros, 

e/ou danos significativos ao patrimônio ou ao meio ambiente?

9. O disjuntor, que é um dispositivo eletromecânico com o objetivo de 

proteger a fiação do sistema elétrico, é visto e expresso a Norma 

Brasileira Registrada (NBR). Como são dispostas as especificações nos 

disjuntores conforme as normas da ABNT? 

Continue a discussão com seus colegas no fórum da disciplina 
no AVEA.

Figura 2.8: Detalhes gráficos de normatização
Fonte: Foto do acervo do autor

e-Tec BrasilUnidade 2 – Legislação e normas regulamentadoras 55



Síntese da unidade
Caro estudante, nesta unidade vimos que as relações de trabalho têm evolu-

ído ao longo dos tempos, com o surgimento de organismos internacionais, 

a exemplo da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a criação do Mi-

nistério do Trabalho e Emprego ( MTE), a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), elaboração de Normas Regulamentadoras (NR) e Normas Brasileiras 

Registradas (NBR), Programas e Campanhas de Segurança, Prevenção e Saú-

de do Trabalhador, que corroboram para a melhoria das condições de tra-

balho. Vimos também que os direitos e deveres de cada lado dessa relação 

(trabalhador e empregador) são determinados legalmente, buscando assim 

um ponto de equilíbrio entre as partes. 

Você aprendeu que as normas, programas e campanhas de Segurança, Pre-

venção e Saúde do Trabalhador enfatizam a obrigatoriedade e necessidade 

de que todo técnico em Telecomunicação tenha conhecimentos básicos de 

primeiros socorros, os quais são necessários para um pronto atendimento 

em caso de acidente no ambiente de trabalho.
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Unidade n 

Primeiros socorros

Unidade 3 





e-Tec Brasil

Unidade 3 

Objetivamos nesta unidade, de forma prática e simples, elucidá-lo, 

caro estudante, sobre primeiros socorros, seus procedimentos, pes-

soal habilitado para a realização do socorro de emergência, preven-

ção e sobre os acidentes que mais ocorrem no ambiente de trabalho.

Socorrista e prevencionista
Antes de tudo, vamos descobrir o que significa o termo primeiros socorros.

É uma série de procedimentos simples com o intuito de, em situações de 

emergência, manter vidas. Os procedimentos são realizados por pessoas 

comuns, que detenham os conhecimentos, até a chegada de atendimento 

médico especializado. Então, primeiros socorros são a realização rápida de 

procedimentos temporários para manutenção das condições vitais da vítima 

até que o auxílio profissional chegue ao local.

Qualquer um de nós pode se acidentar durante o exercício de nossas fun-

ções no trabalho, como em qualquer outra situação de nosso dia a dia. 

Primeiros socorros são as ações rápidas de prestar socorro à vítima, sempre que 

ela não tenha condições de cuidar de si própria e que o seu estado físico coloca 

sua vida em perigo, até que a equipe de socorro avançado chegue ao local. Os 

primeiros socorros são prestados geralmente no local onde aconteceu o acidente. 

O Socorrista 
É o profissional em atendimento de emergência que possui treinamento e equi-

pamentos especiais para prestar o atendimento adequado em caso de acidentes.

O socorrista é um indivíduo leigo capacitado para prestar atendimento pré-

-hospitalar e credenciado para integrar a guarnição de ambulâncias do Servi-

ço de Atendimento Pré-Hospitalar. Para tanto, faz intervenção conservadora 

(não invasiva) no atendimento pré-hospitalar, sob supervisão médica direta 

ou a distância, fazendo uso de materiais e equipamentos especializados.

Capacitado: conforme a décima Norma Regulamentadora do Ministério do 

Trabalho e Emprego, define-se profissional capacitado aquele que atenda às 
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seguintes condições simultaneamente: receba a capacitação sobre orientação 

e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado; trabalhe sob res-

ponsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Sabendo que isso só terá 

validade para empresa que o capacitou (GONÇALVES; GONÇALVES, 2010).

Esta mesma Norma Regulamentadora define que o socorrista da empresa 

que é um trabalhador autorizado deve estar apto a executar o resgate e 

prestar os primeiros socorros a acidentados , especialmente por meio de 

reanimação cardiorrespiratória.

É sabido que a probabilidade de reanimação de uma vítima de acidente cai 

vertiginosamente com o passar do tempo após uma parada cardiorrespira-

tória; por isso,  o domínio das técnicas de socorro, remoção e transporte 

de pessoas acidentadas e a prévia disponibilização de equipamentos e de 

conhecimento aos trabalhadores para suas aplicações são obrigatórios e de 

extrema importância para a vida.

Figura 3.2: Profissional qualificado
Fonte: www.shutterstock.com

Defina com suas palavras o que você, caro estudante, entende por Primeiros 

Socorros? Vamos discutir no fórum temático do AVEA?

O prevencionista
O profissional integrante dos Serviços Especializados em Engenharia de Se-

gurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) é essencialmente prevencionis-

ta, embora a ele não seja vedado o atendimento de emergência, quando se 

tornar necessário. Entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos 
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de catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a incên-

dios e ao salvamento e de imediata atenção à vítima desses ou de qualquer 

outro tipo de acidente estão incluídos em suas atividades.

Procedimentos no atendimento  
de primeiros socorros de um socorrista
No atendimento de primeiros socorros, o socorrista deve adotar os seguintes 

procedimentos:

 – Assumir a situação, demonstrar confiança e tranquilidade;

 – Avaliar o risco da cena. Tomar cuidado para não se contaminar (caso 

esse seja o caso);

 – Manter-se atento na cena do acidente;

 – Definir os riscos iminentes à vida;

 – Saber a sequência das ações;

 – Neutralizar a fonte do acidente, se houver;

 – Solicitar auxílio profissional e providenciar socorro ou assistência qua-

lificada;

 – Sinalizar e/ou isolar a área;

 – Tratar os problemas encontrados;

 – Entrevistar o acidentado se estiver consciente. 

 – Posicionar-se para um reconhecimento da situação entrevistando a ví-

tima, caso ela possa responder, utilizando uma comunicação simples 

suave e tranquila, com perguntas pessoais;

 – Orientar curiosos para que possam ajudar, ou afastá-los;

 – Informar-se sobre as causas e hora do acidente;

 – Informar-se sobre conhecimento ou parentesco da vítima; 

 – Informar-se sobre indicação de antídotos e endereços úteis;

 – Informar-se sobre idade, hábitos, doenças e remédios usados pelo 

acidentado;

 – Informar-se se o acidentado tem conhecimento prévio de primeiros 

socorros; 

 – Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) (óculos, máscara 

e luvas);

 – Verificar se a via aérea está obstruída, na primeira abordagem, a via 

aérea da vítima, sem movimentar a cabeça desta;

 – Caso a vítima esteja inconsciente, fazer uma vistoria geral pontuando 

os sinais vitais (pulso, respiração, temperatura corporal, batimentos car-

díacos, dilatação das pupilas e hematomas) em todo o seu corpo, apro-

ximando-se dela para ouvir ou sentir a respiração e frequência cardíaca;
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 – Não manipular a vítima aleatoriamente, pois pode agravar a situação;

 – Fazer um exame minucioso da cabeça aos pés apalpando e verifican-

do se há fraturas expostas, se há líquido pelo corpo e se o corpo está 

em uma posição normal;

 – Manter as funções vitais;

 – Não agravar as lesões/condições, dar atendimento e atenção à vítima, 

tendo o cuidado de não agravar ainda mais a cena provocada por ela;

 – Não fazer comentários pessimistas;

 – Verificar se a boca abre naturalmente;

 – Verificar se existe sangue ou outros fluídos;

 – Verificar se existem dentes partidos;

 – Verificar se existem próteses dentárias soltas;

 – Fazer novamente o exame minucioso da cabeça aos pés e aguardar o 

socorro ou assistência qualificada; 

 – Analisar o ambiente a que se destina o socorro, detectando os riscos 

e tipos de acidentes que podem ocorrer;

 – Fazer uma comunicação aos órgãos de saúde pública responsáveis 

por prestar primeiros socorros e, no caso de não resposta, providen-

ciar o transporte do acidentado.

Figura 3.3: Comunicação  
de emergência 190
Fonte: www.shutterstock.com

Figura 3.4: Comunicação  
de emergência 192
Fonte: www.samu192df.com.br/samu/index. jsp

A capacitação do socorrista está prevista em Norma Regulamentadora. 

Qual a Norma e como se dá essa capacitação? Discuta com seus colegas 

no fórum da disciplina no AVEA.
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emergência 
É uma condição imprevisível ou inesperada, é todo caso em que há ameaça 

iminente à vida, sofrimento intenso ou risco de lesão permanente, havendo 

necessidade de tratamento médico imediato. Alguns exemplos de emergên-

cias são a parada cardiorrespiratória, hemorragias volumosas e infartos que 

podem levar a danos irreversíveis e até ao óbito. 

Urgência
É necessário que algo seja feito com rapidez, porém não há risco de vida 

imediato. Para um eficiente atendimento à vítima de acidente, alguns aspec-

tos devem ser observados. Dentre eles destacam-se: perceber a dimensão e 

gravidade do acontecimento, solicitar auxílio de outra pessoa mais próxima 

e capacitada, comunicar entidades públicas competentes (órgãos de saú-

de – SAMU/192, Corpo de Bombeiros/193 e, se for o caso, a Polícia/190), 

transmitir tranquilidade e confiança aos envolvidos em estado consciente. 

Realizar os procedimentos de primeiros socorros já vistos acima.

Figura 3.5: Transporte ao acidentado
Fonte: www.shutterstock.com
 

Leia e seja consciente
Acidentes ocorrem. A evolução das normas referentes à Segurança do Tra-

balho e a preocupação cada vez maior das diretorias das empresas, impondo 

regras operacionais rígidas, obtiveram um avanço considerável tanto na re-

dução do número de acidentes, como na redução da gravidade deles. 
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Entretanto, nem normas nem regras operacionais têm o poder de eliminar 

todos os riscos inerentes às atividades envolvidas na construção pesada e, 

portanto, eliminar a ocorrência de acidentes. A conscientização dos traba-

lhadores da obra e a obtenção de comportamentos avessos aos riscos são 

essenciais nesse processo.

Todos estão sujeitos a sofrer algum tipo de acidente, seja no ambiente de 

trabalho, seja na vida pessoal/social. E por causa disso é preciso conhecer 

o mínimo necessário de primeiros socorros, para saber de que forma agir 

diante de um acidente.

A prestação de primeiros socorros não exclui a importante avaliação de um 

médico, sendo de fundamental necessidade o atendimento clínico o mais 

breve possível.

Por que o tempo de atendimento é importante no caso de parada respira-

tória? Vamos elaborar um pequeno lembrete com os passos que devem ser 

seguidos. Poste sua atividade no espaço corresponde da disciplina no AVEA.

Práticas básicas de primeiros socorros
Caro estudante, tenha calma, muita calma nessa hora. 

Vamos à prática.

Levantamento do queixo
Caso observar que a vítima, após um acidente, encontra-se deitada, a pri-

meira abordagem é observar as condições da via aérea, sem movimentar a 

cabeça dela e procurar ver se a boca abre naturalmente, fazendo um movi-

mento que chamamos de levantamento do queixo. 
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Figura 3.6: Posicionamento para proceder ao levantamento do queixo
Fonte: www.shutterstock.com

Observar também se existe sangue ou fluidos, e se existem dentes partidos 

ou próteses dentárias soltas. Se existir, faça a desobstrução das vias respira-

tórias. Se não, vamos iniciar os procedimentos.

Figura 3.7: Levantamento do queixo
Fonte: www.shutterstock.com

e-Tec BrasilUnidade 3 – Primeiros socorros 65



Afrouxe a vestimenta do acidentado e se aproxime bem para sentir, ouvir e 

cheirar. Só assim vai perceber que ele não respira. Se não respira, você deve 

fazer a massagem no coração.

Figura 3.8: Posicionamento para sentir, ouvir e cheirar
Fonte: http://www.shutterstock.com

O que o socorrista deve observar quando for remover o acidentado? Faça 

um pequeno resumo e poste no AVEA.

Verificação da frequência cardíaca
Verificar a frequência cardíaca é o mesmo que medir a pulsação. Para fazer 

isso, basta você pegar no pulso, encontrar a pulsação e começar a contar a 

quantidade de pulsos em 15 segundos. O resultado da pulsação é multiplicado 

por quatro e assim você encontrará o valor da frequência cardíaca por minuto. 

Um valor normal de frequência cardíaca é de 60 a 80 batimentos por minuto.

Figura 3.9: Verificação da frequência cardíaca
Fonte: http://www.shutterstock.com

Veja como medir sua 
pulsação em: http://

pt.wikihow.com/Medir-sua-
Pulsa%C3%A7%C3%A3o
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Como fazer a massagem cardíaca
Trace no peito uma linha imaginaria na direção dos mamilos do acidentado 

e no meio do traço faça o apoio com as duas mãos, e simule a massagem. 

Num movimento rítmico, numa frequência cardíaca sem parar até 30 com-

pressões. Simule a massagem, pois a vítima em bom estado de saúde não 

pode receber a massagem. Apenas simule. Este procedimento emergencial 

tem que ser ininterrupto até a chegada do profissional habilitado.

Vamos simular agora as compressões cardíacas.

Figura 3.10: Posicionamento das mãos para iniciar a massagem cardíaca
Fonte: www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=144247927&src=id

Quais os procedimentos para se fazer uma massagem cardíaca? Você 

está preparado? Há cursos de Primeiros Socorros em sua cidade? Discuta 

com seus colegas no fórum temático no AVEA.

Caro estudante, você acredita que possa prestar socorro a uma vítima de 

acidente? Este socorro pode ser prestado de que forma? Poste no fórum 

e debata com seus colegas.

Toda pessoa tem por obrigação prestar socorro a uma vítima de acidente.

Caro estudante, veja o que 
a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia recomenda para 
socorrer uma vítima de infarto. 
A reportagem sobre “Massagem 
Cardíaca” é de Fernanda 
Azevedo, do Jornal da Gazeta, 
e foi exibida em 19 de outubro 
de 2010. Acesse o vídeo em 
https://www.youtube.com/
watch?v=5Ia9v-0W_Pg

Caso você tenha interesse em 
conhecer mais sobre a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, acesse 
o site em http://www.cardiol.br/

e-Tec BrasilUnidade 3 – Primeiros socorros 67



Figura 3.11 – Responsabilidade em prestar socorro
Fonte: www.shutterstock.com

Caro estudante, vamos interpretar, resolver e discutir as questões a se-

guir no fórum da disciplina no AVEA?

1. No caso de um acidente em que a vítima encontra-se inconsciente, 

quais os procedimentos de primeiros socorros que devem ser realiza-

dos no local? 

2. Qual a função do prevencionista? Ele é o profissional integrante dos 

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho ?

3. De acordo com o assunto estudado, o que você entende por Emer-

gência? 

4. Em caso de queimadura, qual o procedimento a ser seguido?

5. Considere a seguinte situação hipotética: Um trabalhador, capacita-

do, antes de entrar no local onde exerce sua função de técnico em 

Telecomunicações, percebeu que havia uma pessoa inconsciente, 

provavelmente vítima de choque elétrico. Nessa situação, seguindo 

os procedimentos de primeiros socorros, qual atitude deve ser toma-

da pelo trabalhador?

Lembre-se que aqui foram 
descritas rapidamente pequenas 

dicas de primeiros socorros. 
Aproveite e acesse o Manual de 
Primeiros Socorros da Fundação 

Oswaldo Cruz, publicado em 
2003, que está disponível em 

http://www.fiocruz.
br/biosseguranca/Bis/

manuais/biosseguranca/
manualdeprimeirossocorros.pdf. 
Esse material lhe será muito útil, 

boa leitura!
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Síntese da unidade
Caro estudante, nesta unidade verificou-se como podem ser realizados os 

primeiros socorros, diminuindo os danos e mantendo a vida. Vimos que os 

primeiros socorros devem se realizados sempre com muita atenção e cautela, 

pois por várias vezes a vida do acidentado dependerá desse primeiro atendi-

mento. O conhecimento na prestação de primeiros socorros é de vital impor-

tância em caso de acidente; mas se você, caro estudante, de alguma forma 

pudesse evitar a ocorrência de um acidente, seria muito melhor, não é?

É sobre o que falaremos na unidade seguinte; como o gerenciamento am-

biental em conformidade com as normas e leis proporcionará a você uma 

condição de trabalho saudável e segura.

e-Tec BrasilUnidade 3 – Primeiros socorros 69





Unidade n 

Gerenciamento 
ambiental

Unidade 4 





e-Tec Brasil

Unidade 4 

O objetivo desta unidade é o entendimento de um ambiente de tra-

balho seguro, onde o gerenciamento ambiental mostrará os riscos 

e condições das causas de acidentes. Faremos então um reconhe-

cimento de riscos e as recomendações necessárias para minimizá-

-los, frisando que esse gerenciamento ambiental trata, nesse caso, 

especificamente do ambiente de trabalho. Esse gerenciamento de 

um ambiente de trabalho seguro está previsto nas Normas Regu-

lamentadoras e nas campanhas e programas que nelas constam, 

conforme já citados na unidade 2. Nesta unidade 4 detalharemos 

os programas e as campanhas.

Mais do que cumprir a legislação existente, é um dever da alta ad-

ministração das empresas proporcionar um ambiente de trabalho 

seguro e saudável (ALEVATO, 1999). 

Conceito de gerenciamentos ambientais
O gerenciamento ambiental de uma empresa tem como princípio proteger 

e promover a qualidade de vida dos trabalhadores e da comunidade, rea-

lizando concomitantemente a preservação e recuperação ambiental, além 

de atender às legislações ambientais e trabalhistas pertinentes à matéria, 

através das atribuições do administrador ou gestor.

O prevencionista, o administrador ambiental ou o gestor ambiental, sendo 

este habilitado, têm atribuições para o cuidado que empresa deve ter na par-

te ambiental, administrando os diferentes recursos para o atendimento das 

questões relativas ao meio ambiente e das exigências impostas pelas normas 

regulamentadoras brasileiras e órgãos fiscalizadores. Existem também ou-

tras atribuições que devem ser apontadas, como por exemplo: o controle 

de insumos adequados e ambientalmente corretos, o treinamento e a ca-

pacitação dos trabalhadores na questão ambiental, o auxílio aos setores de 

planejamento das instalações quanto à qualidade ambiental e à integração 

da comunidade para a melhoria da imagem da empresa.
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Conceituando normas de gestão ambiental 

a norma britânica BS 8800
A norma britânica BS 8800 foi a primeira tentativa de se estabelecer uma 

referência normativa para implementação de um sistema de gestão de se-

gurança, saúde e meio ambiente. Esta norma vem sendo utilizada na im-

plementação de um sistema de gestão de segurança e saúde visando à me-

lhoria contínua das condições do meio ambiente de trabalho. Os princípios 

desta norma estão alinhados com os conceitos e diretrizes das normas da 

série ISO 9000 (Sistema da Qualidade) e série ISO 14000 (Gestão Ambiental). 

O princípio básico de um sistema de gestão baseado em aspectos normativos 

envolve a necessidade de determinar parâmetros de avaliação que incorpo-

rem não só os aspectos operacionais, mas também, a política, o gerencia-

mento e o comprometimento da alta administração com o processo e mu-

dança e melhoria contínua das condições de segurança, saúde e trabalho. 

Este aspecto é de fundamental importância, pois, na maioria das vezes, essas 

melhorias exigem além do comprometimento, altos investimentos que neces-

sitam de planejamento no curto, médio e longo prazo para a sua execução.

Para recordar, caro estudante, a norma BS 8800 é de responsabilidade da Bri-
tish Standards Institution – Instituto Britânico de Padronização, entidade a qual a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) usa como referência mediante 

acordos internacionais de padronizações que servem para as empresas brasileiras.

Sistema de gestão é uma estrutura comprovada para gerenciar e continua-

mente melhorar as políticas, procedimentos e processos de sua organização. 

a norma OHSaS 18001
Consiste em uma série de normas britânicas para orientação e formação de 

um Sistema de Gestão e Certificação da Segurança e Saúde Ocupacional 

(SSO). É uma ferramenta que fornece orientações sobre as quais uma orga-

nização pode implementar e ser avaliada, com relação aos procedimentos de 

saúde e segurança do trabalho.

OHSAS é uma sigla em inglês para Occupational Health and Safety Asses-
sment Services, cuja melhor tradução é Série de Avaliação da Segurança 

e Saúde no Trabalho. O sistema de gestão proposto pela OHSAS pode ser 

integrado aos sistemas de gerenciamento ambiental e também aos sistemas 

de qualidade, mas sua funcionalidade independe dos outros.

Para saber mais sobre o BSI, 
que é líder mundial na defesa, 

definição e implementação das 
melhores práticas em todos os 
campos da atividade humana, 

desde continuidade de negócios 
até segurança alimentar, acesse 

http://www.bsibrasil.com.br/

Acesse algumas das normas, 
como a ISO 9001, referente 

à qualidade em http://www.
bsibrasil.com.br/certificacao/

sistemas_gestao/normas/
iso9001/ e a ISO 14001, 

referente ao meio ambiente, em 
http://www.bsibrasil.com.br/

certificacao/sistemas_gestao/
normas/iso14001/

Segurança, Meio Ambiente e Saúdee-Tec Brasil 74



A norma OHSAS expõe requisitos mínimos para a construção de um sistema 

de gestão da Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) em que a organização 

deve estudar os perigos e riscos do trabalho aos quais os trabalhadores (pró-

prios ou terceirizados) podem estar expostos.

O método consiste na elaboração da política de Segurança e Saúde Ocupa-

cional (SSO) e de objetivos relacionados ao comportamento que essa empre-

sa pretende ter com relação à política. Esse comportamento será monitorado 

pela própria empresa, por meio de planos de ação, indicadores, metas e 

auditorias. Os critérios de desempenho e a abrangência são estipulados pela 

própria empresa, que deve definir qual o nível de detalhamento e exigência 

deseja atingir na gestão de segurança.

As etapas do processo incluem (não exclusivamente):

1. O desenvolvimento da política.

2. O planejamento, que inclui as subetapas de: identificação de perigos; 

avaliação dos riscos; determinação dos controles; apontamento dos re-

quisitos legais.

3. Implementação e operação: definição dos recursos, atribuições das fun-

ções, responsabilidades, prestação de contas e de autoridades; definição 

do quadro de competências, treinamento e conscientização; comunica-

ção (disseminação das informações), definição da participação e consulta 

aos empregados nas etapas; definição da documentação necessária para 

inspeções e para execução das ações de Segurança e Saúde Ocupacional 

(SSO); Preparação e resposta a emergências.

4. Verificação e controle: monitoramento e medição do desempenho; ava-

liação do atendimento a requisitos legais (e outros); investigação (inci-

dentes, não conformidades, ações preventivas e corretivas); controle de 

registros; auditoria interna.

5. Análise crítica pela direção. 

A implantação da OHSAS 18001 retrata a preocupação da empresa com a inte-

gridade física de seus colaboradores e parceiros. O envolvimento e participação 

dos funcionários e da alta direção no processo de implantação desse sistema 

de qualidade são, assim como outros sistemas, de fundamental importância.
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As organizações têm a preocupação em demonstrar o seu compromisso 

com a segurança, higiene e saúde no trabalho, apresentando uma imagem 

corporativa, envolvendo colaboradores, clientes, bem como outras partes 

interessadas, respeitando a legislação vigente e desenvolvendo uma cultura 

organizacional voltada à saúde e à segurança das pessoas.

Para recordar, caro estudante, a norma OHS18001 é de responsabilidade da Bri-
tish Standards Institution – Instituto Britânico de Padronização, entidade a qual a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT usa como referência mediante 

acordos internacionais de padronizações que servem para as empresas brasileiras.

Conceituando perigo, risco e condições inseguras

Perigo
Conjunto de circunstâncias que podem causar lesão e levar à morte. Ha-

vendo condições de perigo elevado se faz necessária a adoção de maiores 

medidas de segurança e controle.

Figura 4.2: Condição de perigo
Fonte: www.shutterstock.com

Perigo é estar em uma situação ou ameaça que possa causar lesão física, dano 

à saúde e até a morte do individuo por ausência de medidas de controle.

Caro estudante: Quando você desconhece o risco, isso caracteriza situação 

de perigo, pois um profissional capacitado tem conhecimento dos riscos que 

envolvem sua atividade laboral.

Continue lendo sobre o assunto 
em http://pt.wikipedia.org/wiki/

OHSAS_18001

Para saber mais sobre a Norma 
OHSAS 18001 – Saúde e 

Segurança Ocupacional, acesse 
http://www.bsibrasil.com.br/

certificacao/sistemas_gestao/
normas/bs_ohsas18001/

Acesse o Projeto Ecoradar 
Brasil, da FURB, Blumenau, sob 

coordenação da Profa. Dra. Kátia 
Madruga, e veja a organização 

do material com a descrição 
resumida das Normas para 

Gestão Ambiental, em http://
www.furb.br/ecoradar/brasil/

normas/gestao.htm; as Normas 
para Segurança e Saúde do 

Trabalhador em: http://www.
furb.br/ecoradar/brasil/normas/

seguranca.htm e Normas para 
Responsabilidade Social em 

http://www.furb.br/ecoradar/
brasil/normas/social.htm. Boa 
leitura!! Aprecie este Projeto!!
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Figura 4.3: Perigo à vista
Fonte: www.shutterstock.com

Risco
O reconhecimento e o gerenciamento de riscos evitam prejuízos financeiros 

e principalmente preservam a saúde e segurança do trabalhador, já que a 

potencialidade de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho fica redu-

zida. Para uma eficaz redução de acidentes de trabalho e doenças ocupa-

cionais se faz necessária a implantação do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA) em todas as suas áreas de atuação.

Figura 4.4: Reconhecendo o risco
Fonte: www.shutterstock.com

O PPRA estabelece como riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológi-

cos mecânicos ou ergonômicos existentes nos ambientes de trabalho e que em 

função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, 

são capazes de causar danos à saúde ou à integridade física dos trabalhadores.

Saiba mais sobre o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA) acessando a página 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego http://portal.mte.gov.
br/fisca_trab/10-2-ppra.htm e 
escolhendo a opção: Inspeção 
do Trabalho, relacionado à 
Fiscalização do Trabalho.
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Risco é o que expressa dúvida em nossas atitudes. Risco é o termo que reúne 

as probabilidades de eventos futuros incertos e que influenciará no resultado 

de um procedimento.

Figura 4.5: Risco
Fonte: www.shutterstock.com

Os principais riscos encontrados em nosso ambiente de trabalho são:

•	 risco físico, caracterizado pelo local de trabalho onde tem ruído, vibra-

ções, temperaturas extremas, radiações e iluminação inadequada; 

Figura 4.6: Risco físico
Fonte: www.shutterstock.com

Segurança, Meio Ambiente e Saúdee-Tec Brasil 78



•	 risco químico, caracterizado pelo local de trabalho onde tem poeira, ga-

ses, vapores, neblinas e fumos; 

Figura 4.7: Risco químico
Fonte: www.shutterstock.com 

•	 risco biológico, caracterizado pelo local de trabalho onde existem bacté-

rias, fungos, protozoários;

Figura 4.8: Risco biológico
Fonte: www.shutterstock.com
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•	 risco ergonômico, caracterizado pelo local de trabalho que possa causar 

desconforto para o trabalhador ou transtorno físico e mental.

Figura 4.9: Risco ergonômico
Fonte: www.shutterstock.com

•	 risco mecânico ou de acidente,  caracterizado pelo local de trabalho que 

não possui um layout adequado, limpo e organizado.

Figura 4.10: Risco mecânico ou de acidente
Fonte: www.shutterstock.com 

Caro estudante, buscando 
complementar o assunto 

sobre “Mapa de Risco”, é 
importante que você esteja 

sempre à frente e conectado 
com as novidades, normas e 

regulamentações referentes à 
sua área de atuação profissional. 

Por isso, dê uma olhada no 
material desenvolvido pela 

Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes  (CIPA) da PUC-

Minas, disponibilizado em http://
www1.pucminas.br/imagedb/

documento/DOC_DSC_NOME_
ARQUI20081104143622.pdf

Acesse também o “Curso 
de CIPA: A simplicidade do 
mapa de risco” disponível 

em http://pucminas.br/
cipa/index_padrao.php e o 

“Manual da Cipa” em http://
www1.pucminas.br/imagedb/

documento/DOC_DSC_NOME_
ARQUI20081104143646.pdf

Boa leitura!!!
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Caro estudante, como você definiria o risco a que uma pessoa está ex-

posta numa determinada atividade? Poste sua resposta no AVEA.

Qual a diferença entre a palavra perigo e a palavra risco, a que a pessoa está 

exposta? Compartilhe com os demais colegas no fórum temático do AVEA.

Conceituando atos inseguros e condições inseguras
Fator pessoal de insegurança: é qualquer fator externo que leva o indiví-

duo à prática do ato inseguro: características físicas e psicológicas (depressão, 

tensão, excitação, neuroses, etc.), sociais (problemas de relacionamentos, 

preocupações de diversas origens). Esses fatores alteram o comportamento 

do trabalhador, permitindo que ele cometa atos inseguros. 

ato inseguro
Podemos dizer que quando um trabalhador deixa de cumprir as normas 

impostas pela empresa, ele está praticando um ato inseguro. Em vista de 

tais atos, podemos afirmar que existem causas de acidentes do trabalho que 

residem exclusivamente no fator humano, isto é aqueles que decorrem da 

execução de tarefas de forma contrária às normas de segurança.

Podemos dizer que quando o trabalhador estiver em um local insalubre, ou 

de risco, ou de perigo, ele está em condições inseguras, mesmo com o seu 

equipamento de proteção individual.

Condições inseguras
São as circunstâncias externas das quais as pessoas dependem para realizar 

seu trabalho, que estejam incompatíveis ou contrárias às normas de segu-

rança e prevenção de acidentes; são falhas e irregularidades existentes no 

ambiente de trabalho que são responsabilidade da empresa. 
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Figura 4.11: Condições inseguras
Fonte: www.shutterstock.com

É a caracterização do local ou equipamento inadequados para executar o 

trabalho. Exemplo: piso molhado, fiação exposta e outros.

Caro estudante, transformar o seu ambiente de trabalho em um local 

mais seguro e agradável é uma tarefa não muito difícil; então vamos lá, 

elenque cinco maneiras para tornar isso possível. Poste seu trabalho no 

fórum da disciplina no AVEA e discuta com seus colegas.

Programas de prevenção  
de acidentes no trabalho
É visto que os programas de prevenção de acidentes no trabalho podem 

reduzir a extensão e a gravidade dos acidentes e das doenças ocupacionais 

e o custo de compensação ao governo e de indenização aos trabalhadores. 

Figura 4.12: Programação de tarefas
Fonte: www.shutterstock.com

Saiba mais sobre o Programa 
Trabalho Seguro – Programa 

Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho, que 
é uma iniciativa do Tribunal 

Superior do Trabalho e do 
Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, cujo principal objetivo 

é contribuir para a diminuição do 
número de acidentes de trabalho 
registrados no Brasil nos últimos 

anos. Continue lendo sobre o 
assunto em http://www.tst.
jus.br/web/trabalhoseguro/

apresentacao
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Esses programas direcionam as responsabilidades aos coordenadores, su-

pervisores, encarregados e empregados, dando atribuições de inspecionar e 

treinar seus subordinados para evitar ou eliminar os riscos, estabelecendo 

claramente uma política para a segurança e saúde de sua equipe de trabalho.

As Normas Regulamentadoras (NRs) traçam as diretrizes a serem seguidas 

pelos programas de prevenção de acidentes no trabalho.

A redação das Normas Regulamentadoras estabelece, define e especifica quais 

os procedimentos e condutas que devem ser adotados por empresas, em fun-

ção dos riscos que o ambiente de trabalho possa oferecer aos funcionários.   

Programas contidos nas  
normas Regulamentadoras
As Normas Regulamentadoras definem programas a serem executados vi-

sando à saúde e segurança do trabalhador. Caro estudante, o conhecimento 

desses programas se faz necessário para que você, ao entrar no mercado de 

trabalho, pratique atos seguros em seu ambiente laboral. É importante lem-

brar que o gerenciamento do ambiente de trabalho seguro está previsto nas 

Normas Regulamentadoras e nas campanhas e programas que nelas consta, 

conforme já citados na unidade 2.

Figura 4.13: Normas
Fonte: www.shutterstock.com

A Primeira Norma Regulamentadora trata da obrigatoriedade das empre-

sas privadas e públicas e dos órgãos públicos da Administração Direta e In-

direta bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário que pos-

suem empregados regidos pela CLT, de coordenar, orientar, e supervisionar 

a Campanha Nacional de Prevenção de Acidente do Trabalho (CANPAT) e 

o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Visite novamente o portal 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego http://portal.mte.
gov.br/portal-mte/ escolha o 
espaço referente à legislação 
http://portal.mte.gov.br/
legislacao/ e acesse as Normas 
Regulamentadoras, que estão 
disponíveis em http://portal.
mte.gov.br/legislacao/normas-
regulamentadoras-1.htm
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Figura 4.14: Alimentação do trabalhador
Fonte: www.shutterstock.com

A Quarta Norma Regulamentadora trata da elaboração do programa de co-

ordenação do setor de Segurança do Trabalho e dos objetivos, atribuições e 

serviços dos profissionais especializados em Segurança e Saúde do Trabalho.

A Quinta Norma Regulamentadora trata da elaboração do programa da co-

missão, assim como dos objetivos e atribuições dos profissionais prevencio-

nistas em Segurança e Saúde do Trabalho que voluntariamente auxiliam na 

elaboração do mapeamento de risco no ambiente do trabalho e na realiza-

ção da Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho (SIPAT).

O mapeamento de risco nada mais é que um mapa do estabelecimento 

contendo os riscos ambientais pontuados e quantificados através de gráficos 

que caracterizam o risco daquele local ou setor. Este mapeamento é elabora-

do pelos membros da CIPA ou pelos prevencionistas habilitados apontados 

pelo empregador, levantando os riscos no ambiente através de uma repre-

sentação gráfica do layout do estabelecimento.

Continue lendo sobre a NR 
4 – Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho em http://
portal.mte.gov.br/data/ 

files/FF80808145B269620 
145D2D2CC874DCC/

NR-04%20(Atualizada%20
2014).pdf

Continue lendo sobre a NR 5 – 
Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes em http://portal.
mte.gov.br/data/files/8A7C812D
311909DC0131678641482340/

nr_05.pdf
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Figura 4.15: Mapa de Risco Ambiental
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-ky9yciDNHM8/UiB6Mz0ygmI/AAAAAAAACWE/K0-9hc5Lsqc/s1600/mapa+de+risco.jpg

Tabela 4.1: Classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de 
acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes

Grupo 1 
Verde

Grupo 2 Ver-
melho

Grupo 3 
Marrom

Grupo 4 
Amarelo Grupo 5 Azul

Riscos físicos Riscos químicos Riscos Biológicos Riscos ergonômicos Riscos de acidentes

Ruídos 
Vibrações 
Radiações 
ionizantes 
Radiações não 
ionizantes 
Frio 
Calor 
Pressões anor-
mais 
Umidade

Poeiras 
Fumos 
Névoas 
Neblinas 
Gases 
Vapores 
Substâncias, compostos 
ou produtos químicos 
em geral

Vírus 
Bactérias 
Protozoários 
Fungos 
Parasitas 
Bacilos

Esforço físico 
intenso 
Levantamento e 
transporte manual 
de peso 
Exigência de postu-
ra inadequada 
Controle rígido de 
produtividade 
Imposição de 
ritmos excessivos 
Trabalho em turno 
noturno 
Jornada de traba-
lho prolongada 
Monotonia e 
repetitividade 
Outras situações 
causadoras de 
estresse físico e/ou 
psíquico

Arranjo físico inade-
quado 
Máquinas e equipamen-
tos sem proteção 
Ferramentas inadequa-
das ou defeituosas 
Iluminação inadequada 
Eletricidade 
Probabilidade de incên-
dio ou explosão 
Armazenamento 
inadequado 
Animais peçonhentos 
Outras situações de 
risco que poderão con-
tribuir para a ocorrência 
de acidentes
 

Fonte: http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEA44A24704C6/p_19941229_25.pdf

Visite o portal do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC) 
e conheça a cartilha “Dicas 
de Prevenção de Acidentes 
e Doenças no Trabalho”, 
organizada por Luiz Augusto 
Damasceno Brasil (2005), 
que está disponível em http://
www.mdic.gov.br/arquivos/
dwnl_1227209981.pdf

Na página 28 você encontra 
informações sobre Mapa de 
Riscos e, logo na sequência, 
sobre como elaborar o Mapa de 
Riscos. Boa pesquisa!
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Figura 4.16: SIPAT
Fonte: www.shutterstock.com

A Sétima Norma Regulamentadora trata da elaboração do Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional utilizando a metodologia de que, 

através de diagnósticos precoces de doenças relacionadas às funções desem-

penhadas no ambiente de trabalho, se possa evitar ou minimizar os riscos.

A Nona Norma Regulamentadora trata da elaboração do Programa de Pre-

venção de Riscos Ambientais utilizando a metodologia de que, através da 

antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrên-

cia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho, se possa evitar ou minimizar os riscos.

O termo antecipação, citada no parágrafo anterior, refere-se a uma análise 

preliminar do projeto, ou processos, ou procedimentos para identificar os 

riscos potenciais e apresentar medidas de proteção.

O termo reconhecimento, citado acima, refere-se aos riscos evidentes à saúde. E 

o termo avaliação refere-se aos resultados quantitativos da exposição dos traba-

lhadores quando estes excederem os valores dos limites de tolerâncias previstos 

nos anexos da Norma Regulamentadora décima quinta, que veremos adiante.

Vamos detalhar as etapas do Programa de Prevenções de Riscos Ambientais 

(PPRA), que trata dos procedimentos técnicos correlacionados às normas re-

gulamentadoras que deverão estar dispostas em um documento base, de 

uma forma sequencial, definindo qual a condição atual da organização em 

termos de segurança do trabalho e quais as medidas corretivas e/ou pre-

Continue lendo sobre a NR 7 – 
Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional em http://
portal.mte.gov.br/data/files/

FF8080814295F16D01 
42E2E773847819/NR-07%20 

(atualizada%202013).pdf
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ventivas devem ser tomadas dentro de um determinado prazo estipulado, 

atendendo a um cronograma predeterminado, e que a participação da ad-

ministração, direção, operação, enfim a todos que sejam de fundamental 

importância para a consecução dos objetivos do programa.

Este programa é baseado nas descrições recomendadas na Nona Norma Re-

gulamentadora. 

As etapas de planejamento e organização deverão ser exaustivamente discu-

tidas com a equipe de prevencionistas ou serviço especializado em Medicina 

e Engenharia do Trabalho, para que a execução seja a mais simples e direta 

possível, entrando na fase de desenvolvimento propriamente dita do Progra-

ma de Prevenções de Riscos Ambientais (PPRA).

A fase da antecipação constitui a verificação de riscos potenciais em pro-

jetos, em novas plantas e métodos de trabalho. Esse trabalho é dinâmico, 

seguido do reconhecimento dos riscos encontrados. 

Etapa de identificação do ambiente e das atividades a ser realizadas visa al-

cançar os objetivos definidos, que são: identificar, constatar, verificar, locali-

zar, coletar e analisar. Enfim, devemos nessa etapa reunir as informações ne-

cessárias para diagnosticar a real situação de riscos ambientais, identificando 

o processo de trabalho e as medidas preventivas existentes e sua eficácia.

Após o reconhecimento dos riscos existentes em cada setor do estabeleci-

mento, devemos qualificá-los para sua comprovação. Estamos falando da 

etapa de avaliação, na qual se devem definir as diretrizes básicas do Progra-

ma, já sabendo sobre o risco encontrado e o tempo de exposição. Ao térmi-

no dessa fase, estabelecemos as prioridades de ação e controle.

Estamos agora entrando na fase de medida de controle. Atendendo ao item da 

Nona Norma Regulamentadora (9.3.5) que exige a adoção de medidas neces-

sárias e suficientes para a eliminação e/ou o controle dos riscos ambientais exis-

tentes e já identificados, na presença de agentes agressores, após a fase de con-

trole, vem a fase de monitoramento dos riscos, da exposição dos trabalhadores 

e das medidas de controle, que é feita dinamicamente sempre que necessário. 

Por último, a fase de registro e divulgação dos dados, atendendo ao item 

9.3.8 da Nona Norma Regulamentadora, que deverá constituir um históri-

co técnico e administrativo do desenvolvimento do Programas de Preven-

ções de Riscos Ambientais (PPRA).

Continue lendo sobre a NR 
9 – Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais em http://
portal.mte.gov.br/data/files/
FF8080812BE914E6012B 
EF1CA0393B27/nr_09_at.pdf  
e em http://www.guiatrabalhista.
com.br/legislacao/nr/nr9.htm
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A Décima Norma Regulamentadora trata da elaboração do programa de 

capacitação utilizando a metodologia de que, através de cursos e treinamen-

tos, se possa evitar ou minimizar os riscos com a eletricidade.

A Décima Primeira Norma Regulamentadora trata da elaboração do progra-

ma instrutivo, utilizando a metodologia de técnicas redigidas em linguagem 

compreensível que facilitam o aprendizado visando evitar ou minimizar os ris-

cos no transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais.

A Décima Segunda Norma Regulamentadora trata da elaboração do Pro-

grama de Capacitação e do Plano de Movimentação de Cargas utilizando 

a metodologia de que, através de cursos e treinamentos, se possa evitar ou 

minimizar os riscos em máquinas automotrizes ou autopropelidas.

A Décima Terceira Norma Regulamentadora trata da elaboração do Programa 

de Capacitação utilizando a metodologia de que, através de cursos e treina-

mentos, se possa evitar ou minimizar os riscos com a operação de caldeira.

A Décima Quinta Norma Regulamentadora trata da elaboração do Programa 

de Conscientização utilizando a metodologia de que, através de cursos e 

treinamentos, se possa evitar ou minimizar os riscos em ambiente insalubres, 

entre eles a exposição a ruídos acima do limite de tolerância. Ex.: Semana 

Interna da Conservação Auditiva.

A Décima Sétima Norma Regulamentadora trata da elaboração do Programa 

de Prevenção utilizando a metodologia de que, através de cursos e treina-

mentos, se possa evitar ou minimizar os riscos ergonômicos, aumentando o 

conhecimento da relação entre o seu trabalho e a promoção à saúde, visan-

do adequar o ambiente do trabalho ao trabalhador, bem como a implanta-

ção de exercícios laborais periódicos.

A Décima Oitava Norma Regulamentadora trata da elaboração do Programa 

de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, 

utilizando a metodologia de que, por meio de programas educativos que 

contemplem a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, 

se possa evitar ou minimizar os riscos.

A Trigésima Terceira Norma Regulamentadora trata da elaboração do Pro-

grama de Capacitação utilizando a metodologia de que, por meio de cursos 

e treinamentos, se possa evitar ou minimizar os riscos com os trabalhos em 

espaços confinados. Ex.: Programa de Proteção Respiratória.

Lembre-se que as Normas 
Regulamentadoras estão 

disponíveis no portal do Ministério 
do Trabalho e Emprego, confira: 

http://portal.mte.gov.br/legislacao/
normas-regulamentadoras-1.htm
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A Trigésima Quinta Norma Regulamentadora trata da elaboração do Progra-

ma de Capacitação de Trabalho em Altura, cuja metodologia aplicada com-

põe-se de duas etapas, teórica e prática, objetivando minimização de riscos.

Para que seu trabalho se torne ainda mais seguro, escolha um programa 

dentro das normas que se aplique a suas atividades e faça um aponta-

mento, uma interpretação de uma aplicabilidade da sua escolha. Deposite 

seu trabalho no fórum da disciplina no AVEA e discuta com seus colegas.

Figura 4.17: Pense
Fonte: www.shutterstock.com

Além dos programas apresentados em cada Norma Regulamentadora – NR, 

existem campanhas de prevenção de acidentes, a exemplo da Campanha 

Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CANPAT).

Campanha nacional de  
Prevenção de acidentes de Trabalho
Tem caráter permanente de prevenção de acidentes de trabalho e prevenção 

de doenças ocupacionais, é desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Em-

prego (TEM) e executado por intermédio de suas superintendências. Existem 

empresas e órgãos públicos bem conceituados que elaboram campanhas 

internas prevencionistas, a exemplo do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

Caro estudante, de que forma os vídeos assistidos causaram impacto 

em você e como você passou a se relacionar com os cuidados no seu 

ambiente de trabalho? Poste sua resposta no fórum do AVEA e debata 

com seus colegas.

Assista aos vídeos da campanha 
do “Trabalho Seguro” do 
TST, que está disponível em 
http://www.tst.jus.br/web/
trabalhoseguro/parceiros1
São quatro vídeos, de 30 
segundos em média e mais 
o videoclipe da música da 
campanha “Com prevenção 
é que se faz”, feita pelo SESI 
sobre prevenção de acidentes 
no trabalho (3 minutos e 12 
segundos). Originalmente 
composta por Lufe Herlinger e 
Luiz Fernando Daffre, ganhou 
a parceria de MV Bill na letra. 
Vídeo produzido pela Cine & 
Vídeo de Brasília.
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Faça uma pesquisa em programas e campanhas e elabore frases preven-

cionistas, como exemplo: “nada muda se você não mudar de atitude”. 

Poste no fórum da temática e comente as frases dos colegas.

Figura 4.18: Atenção
Fonte: www.shutterstock.com 

análise de riscos
Para iniciar o assunto análise de riscos, devemos explanar sobre a análise das 

causas dos acidentes do trabalho que constam de estudos que nos levam 

ao conhecimento de como e por que os acidentes ocorreram, facilitando 

a compreensão e o entendimento das suas causas e possibilitando assim a 

atuação e a implantação de medidas preventivas que protejam e impeçam a 

ocorrência de novos acidentes.

As causas mais profundas que geram os acidentes e doenças nos locais de 

trabalho são a inobservância dos programas apresentados nas normas re-

gulamentadoras, que não são participativos entre os trabalhadores e inte-

ragidos, aos projetos de tecnologias, à administração da organização do 

trabalho, a cultura do não treinamento e qualificação do trabalhador, bem 

como o não cumprimento da legislação, e a atuação dos trabalhadores e das 

instituições que não é levada a sério. 

A análise dos riscos no seu ambiente de trabalho deve necessariamente in-

corporar a vivência, o conhecimento e a participação daqueles que ocupam 

o setor e executam suas tarefas, já que eles realizam as suas rotinas e o coti-

diano e sofrem seus efeitos e, portanto, possuem um papel fundamental na 

identificação, eliminação e controle dos riscos. Diante disso, devemos prio-

rizar os procedimentos da execução de uma determinada tarefa para assim 

realizar a nossa análise de risco.
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Análise de Risco

Figura 4.19: Análise de risco
Fonte: www.shutterstock.com

Caso de análise de risco
Para realizar uma análise de risco, devemos observar os procedimentos dos 

trabalhadores, as etapas a serem seguidas, definir o método para análise, as 

causas, se houver, os efeitos, as consequências, as recomendações a serem 

seguidas e o controle de risco.

Pense fazendo a reconstituição: em um caso singular de análise de risco, é ne-

cessário observar a maneira como o trabalhador se comportou, como realizou a 

tarefa. Definir as etapas de análise, o método para análise, a evolução dos even-

tos até o acidente, os efeitos, as consequências, as recomendações e controle.

Sabendo que o gerenciamento de risco tem como princípio proteger e 

promover a qualidade de vida dos trabalhadores e da comunidade, pon-

tue as etapas necessárias para sua implantação na empresa. Compartilhe 

com os colegas no AVEA.

Relato do fato
O trabalhador Fernando foi executar uma ordem de serviço junto com Paulo, 

técnico em telefonia, colega de trabalho, quando iriam lançar um cabo de 

par trançado em um trecho com poste de estrutura metálica.

Acesse o Guia de Análise de 
Acidentes de Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego, da 
Secretaria de Inspeção do Trabalho, 
do Departamento de Segurança e 
Saúde no Trabalho, publicado em 
2010, disponível em http://portal.
mte.gov.br/data/files/ 
FF8080812D8C0D42012 
D94E6D33776D7/Guia% 
20AT%20pdf%20para%20
internet.pdf

Consulte também o material 
“Caminhos da análise de acidentes 
do trabalho” de 2003, disponível 
em http://portal.mte.gov.br/ 
data/files/FF8080812BCB27900 
12BD506E33953B6/pub_ 
cne_analise_acidente.pdf
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Figura 4.20: Despencando
Fonte: www.shutterstock.com

Paulo subiu na escada para fazer os procedimentos necessários, enquanto 

Fernando o auxiliava em sua tarefa. Porém, Paulo estava desprovido de equi-

pamento de proteção Individual (EPI) e Fernando também. Praticaram então 

um ato inseguro, fazendo todo o procedimento sem luvas e sem óculos de 

proteção, até mesmo sem cinto de segurança e, para piorar a situação, esta-

vam em uma escada extensiva.

Quase concluindo o trabalho, Paulo disse a Fernando: – “Não encoste em mim, 

porque senão você e eu vamos sapecar”. Nesse momento, Paulo fazia a mano-

bra do cabo, próximo à rede de baixa tensão, apresentando risco para os dois.

Quando Paulo terminou de dizer aquelas palavras, Fernando percebeu um 

clarão e Paulo despencou da escada e se espatifou no piso (agente da lesão). 

Porém, estava bem, sofrendo apenas hematomas (natureza da lesão) no bra-

ço esquerdo (localização da lesão), e disse que tinha sido apenas um susto.

Recomendações para o relato do fato
Para o relato do fato, recomenda-se:

•	 utilização do equipamento de proteção individual (EPI) necessário, assim 

como o cinturão de segurança tipo paraquedista; 
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•	 possuir os exames específicos da função comprovados no atestado de 

saúde ocupacional, que deve indicar explicitamente se a pessoa está apta 

ou não apta para o trabalho;

•	 estar treinado e capacitado para executar a tarefa, usar o equipamento 

de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção coletiva (EPC);

•	 ter conhecimento de técnica de resgate e primeiros socorros;

•	 posicionar corretamente a escada.

análise do fato relatado
Esta análise foi elaborada utilizando-se técnicas de análise de risco bem 

simples, que por sua vez, compõem-se de um conjunto de procedimentos 

qualitativos, cuja aplicação sistemática resulta na identificação dos riscos/

perigos potenciais decorrentes da operação na manutenção do sistema de 

telecomunicação e na avaliação dos efeitos físicos e riscos devido ao aciden-

te ocorrido. Observe a Tabela 4.2, referente à análise do fato relatado.

Tabela 4.2: Análise do fato relatado
ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO OU PERIGO

Atividade: Lançamento de cabo – cabo par trançado

REFERÊNCIA DATA REVISÃO

ETAPA RISCO/PERIGO
MODO DE 
DETENÇÃO

EFEITO RECOMENDAÇÕES/ CONTROLE

Subida do 
profissional 
na escada

1 – Choque 
elétrico

Visual Queimaduras

Confrontar os dados da ordem de serviço 
com a situação local.
Proceder ao teste de ausência de tensão no 
sistema metálico.
Efetuar aterramento provisório no sistema 
metálico.

2 – Arco elétrico 
–“clarão”

Visual Queimaduras
Utilizar luvas com isolamento elétrico.
Utilizar óculos de proteção.

3 – Queda do 
profissional

Visual Hematoma
Posicionamento da escada.
Profissional experiente.
Utilização de EPI.

Lançamento 
do cabo

1 – Queda do 
profissional

Visual Hematoma
Posicionamento da escada.
Profissional experiente.
3) Utilização de EPI.

2 – Queda de 
material

Visual Hematoma

Utilização de sacolas ou cintos para ferra-
mentas.
Profissional experiente.
Utilização de EPI.

Fonte: Elaborada pelo autor
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Dentro do gerenciamento de risco, quais os instrumentos e/ou argumen-

tos que você usaria para monitorar e avaliar os riscos ambientais encon-

trados? Poste sua resposta na tarefa correspondente no AVEA.

O que a mais você pode acrescentar no gerenciamento de risco, para ca-

racterizar como aquele que reconhece o risco, monitora e avalia e apresen-

ta planos e programas. Compartilhe com os colegas no fórum do AVEA.

Medidas de segurança dos riscos ambientais

Medida de segurança do risco elétrico
A medida de segurança do risco elétrico é um conjunto de atividades que 

permitem, em relação aos riscos, nas atividades de telecomunicações, por 

exemplo, a identificação desses riscos, o entendimento de como eles se ma-

nifestam, a sua detecção, os seus monitoramentos, os seus efeitos e ações 

que devem ser implementadas para evitar acidentes deles decorrentes ou 

para administrar os seus efeitos quando se manifestarem. A medida de se-

gurança do risco elétrico é um assunto de um item que representa o todo 

em ações estratégicas na prevenção para eliminar, neutralizar e até reduzir 

ou manter sob controle as incertezas e eventos fortuitos indesejáveis com 

capacidade de causar lesões ou danos à saúde dos trabalhadores. Por isso, o 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apresentou a Décima Norma Regu-

lamentadora e suas recomendações. 

Além das medidas de segurança do risco elétrico para a redução dos riscos, 

o gerenciamento de riscos de uma instalação elétrica deve contemplar tam-

bém ações que visem mantê-la operando, ao longo do tempo, dentro de 

padrões de segurança considerados aceitáveis ou toleráveis.

Medida de segurança para trabalho em altura
A medida de segurança para trabalho em altura também é um assunto ex-

pressivo, pois sabemos que a cada dia aumenta o número de acidente re-

lacionado com essa atividade. Por isso, o Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) apresentou a Trigésima Quinta Norma Regulamentadora e suas reco-

mendações. Essa norma obriga a implementação de curso de capacitação, 

a utilização de equipamento de segurança, como por exemplo o cinto de 

segurança, a implantação do projeto linha de vida, sistema de ancoragem e 

outros procedimentos necessários para a segurança.
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Caro estudante, vamos interpretar, resolver e discutir as questões abaixo 

no fórum da disciplina no AVEA?

1. Podemos dizer que quando um trabalhador deixa de cumprir as nor-

mas estabelecidas pela empresa, ele está praticando um ato inseguro. 

Sendo assim, fatores humanos, personalidade e negligência também 

podem ser considerados atos inseguros? Justifique.

2. Podemos dizer que as circunstâncias externas de que dependem as pes-

soas para realizar o seu trabalho que estejam incompatíveis ou contrárias 

às normas de segurança e prevenção de acidentes são consideradas con-

dições inseguras. Sendo assim, os fatores de risco situacionais, como por 

exemplo: tipo de ferramentas, equipamentos sem manutenção, material 

de baixa qualidade, procedimentos inadequados e falta de limpeza no 

local, também podem ser considerados condições inseguras? Justifique.

descarte de resíduos  
da área de Telecomunicações
O descarte dos resíduos da área de Telecomunicações deve ser feito de for-

ma normalizada e encaminhado para empresas de reciclagem que atuam no 

ramo. A separação dos materiais é complexa e requer equipamentos ade-

quados, a fim de evitar danos ao meio ambiente. Os equipamentos eletrôni-

cos possuem em sua composição metais pesados (chumbo, cádmio, mercú-

rio) e outros agentes de grande poder contaminante, que se descartados de 

forma incorreta causarão danos ambientais.

Figura 4.21: Lixo eletrônico
Fonte: www.shutterstock.com
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Síntese da unidade
Caro estudante, nesta unidade elencaram-se as formas de manter um am-

biente de trabalho salutar, através de implantação de programas, treinamen-

tos e procedimentos seguros em conformidade com as normas vigentes em 

todo território nacional.

Perceba que para se exercer as atribuições do técnico em Telecomunicações, 

faz-se necessário o conhecimento sobre Segurança do Trabalho, Legislação 

e Normas vigentes em nosso país, conhecimento em Primeiros Socorros e 

de Gestão de Meio Ambiente, cujo tema em foco é a Segurança e a Saúde 

do Trabalhador. Você será capaz de ter uma vida laboral longa, produtiva e 

saudável se unir todos os elementos apresentados neste caderno e colocá-

-los em prática durante sua vida.

Lembre-se que a legislação pode mudar; procure sempre verificar a 
última atualização.

Até breve!

“‘Não há nada melhor para o homem do que comer e beber,

e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho.

Também vi que isto vem da mão de Deus.’

Eclesiastes 2:24” (ALMEIDA, 2009).
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