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SEGURANÇA NO TRABALHO



Segurança do Trabalho

É um conjunto de ciências e tecnologias que tem o objetivo de promover a

proteção do trabalhador no seu local de trabalho, visando a redução de

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, através de medidas

educacionais e preventivas.



Acidente de Trabalho

"Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço

da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que

cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da

capacidade para o trabalho".



Doenças Ocupacionais

Doenças ocupacionais são enfermidades relacionadas diretamente ao

desempenho da atividade profissional do indivíduo.



Prevenção

A prevenção é a forma mais segura para mantermos distante qualquer

doença ocupacional ou ainda evitar o acidente de trabalho.



NORMA REGULAMENTADORA 1 - NR 1

Disposições gerais

As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina do trabalho,

são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos

públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes

Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das

Leis do Trabalho - CLT.



PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

Através de uma análise dos riscos, presentes no ambiente de trabalho,

avaliando cada posto e classificando os riscos em: químicos, físicos,

biológicos, ergonômicos e de acidentes.



PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais



PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Programa onde serão estipuladas as medias de prevenção, rastreamento e

diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho



PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos
abaixo listados:

 Admissional;

 Periódico;

 Retorno ao trabalho;

 Mudança de função;

 Demissional.

 Independente do número de empregados registrados e do tipo de atividade
econômica, todas as empresas e instituições devem elaborar e implementar o
PCMSO.



CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

Comissão formada por empregados da empresa para trabalhar em busca de

saúde e segurança do trabalho. O foco da comissão é trabalhar para evitar

acidentes de trabalho e doença do trabalho.



SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em

Medicina do Trabalho

Constituído por profissionais da área da saúde, que têm como função principal
proteger a integridade física dos trabalhadores dentro das empresas.

Possui função de assegurar a integridade física dos trabalhadores, alertar a
equipe contra novas doenças, tomar precauções contra acidentes de pequeno
porte, que podem atrapalhar o andamento da empresa e prejudicar os
trabalhadores.



Trabalhador

Elemento fundamental para a manutenção da organização do processo de

trabalho e também das medidas preventivas de Higiene, Saúde e Segurança no

Trabalho.


