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HIGIENE DO TRABALHO

•Conceito:
A Higiene Ocupacional, também conhecida como 

Higiene do Trabalho e Higiene Industrial, é uma 

ciência que tem como objetivo reconhecer, avaliar 

e controlar os riscos ocupacionais nos ambientes 

de trabalho. São agentes ambientais que podem 

causar doenças e danos à saúde dos 

trabalhadores.



     Fases da Higiene Ocupacional/Trabalho:
• As fases da Higiene Ocupacional/Trabalho visam prevenir, reconhecer, avaliar e controlar os riscos 

ocupacionais, sendo divididas nas seguintes etapas:

• Antecipação aos riscos: nessa primeira fase, é fundamental realizar a avaliação de riscos potenciais 
e tomar medidas preventivas antes que quaisquer processos industriais sejam implementados ou 
modificados.

• Reconhecimento dos riscos: aqui deve-se dar início à avaliação qualitativa em relação à 
identificação dos agentes físicos, químicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho que 
possam causar danos à saúde e integridade dos trabalhadores. Um estudo deve ser realizado sobre 
as matérias primas, produtos e serviços, métodos e procedimentos de rotina, processos, instalações 
e equipamentos.

HIGIENE DO TRABALHO



• Avaliação dos riscos: a avaliação quantitativa dos 
riscos começa nesta etapa, levando em conta os 
limites de tolerância previamente estabelecidos 
pela NR 15 -Norma Regulamentadora 15 do 
Ministério do Trabalho. Limite de tolerância: 
“Concentração ou intensidade, máxima ou 
mínima relacionada com a natureza e o tempo 
de exposição ao agente, que não causará danos à 
saúde do trabalhador durante sua vida laboral.”

• Controle dos riscos: por fim, a última fase está 
ligada à eliminação ou mitigação dos riscos 
ocupacionais que foram antecipados, 
reconhecidos e avaliados no ambiente.

HIGIENE DO TRABALHO



•Conceito:
Segurança do trabalho pode ser entendida como 
os conjuntos 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.

Seu principal objetivo é a prevenção de acidentes, 
doenças ocupacionais e outras formas de agravos à 
saúde do profissional.

SEGURANÇA DO TRABALHO



ACIDENTE DE TRABALHO

•Conceito:
Acidente de trabalho: “é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do 
trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho” conforme preceitua o art. 19, da Lei 8.213/91.

Também se consideram acidentes de trabalho:

• “I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho 
peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social;

•  II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições 
especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação 
mencionada no inciso I.” conforme preceitua o art. 20, da Lei 8.213/91.



CONCEITO E CAUSA DOS ACIDENTES DE TRABALHO

Esses comportamentos costumam 

ser descritos como:

● Negligencia

● Imprudência

● Imperícia
Negligencia: Falta de cuidado e desleixo proposital 

em determinada situação.

Imprudência: Falta de reflexão ou precipitação em 

tomar atitudes diferentes daquelas aprendidas ou 

esperadas.

Imperícia: Falta de conhecimento ou habilidade 

específica para o desenvolvimento de uma 

atividade científica ou técnica.

Devemos criar um programa de 

Gestão de Riscos identificando os Atos 

e Condições fora do Padrão e 

consequentemente gerar um Plano de 

Ação para as possíveis correções.



CONCEITO E CAUSA DOS ACIDENTES DE TRABALHO

Devemos criar um programa de Gestão de Riscos identificando todas as possíveis situações de 

acidentes e danos, e consequentemente gerar um Plano de Ação para as possíveis correções.



ACIDENTE DE TRABALHO – PRINCIPAIS CAUSAS

• Não utilizar o EPI adequado;

• Negligência na instrução ao trabalhador;

• Falta de conhecimento técnico;

• Atitudes imprudentes;

• Ausência ou negligência na fiscalização;

• Não-cumprimento de leis trabalhistas;

• Negligência aos direitos dos 
trabalhadores;

• Não-manutenção ou não-reposição de

     maquinários.



CONCEITO E CAUSA DOS ACIDENTES DE TRABALHO

Administrativas - EPC’s - EPI’s

1. Eliminação do Risco

- analisar a viabilidade técnica

- cuidar para não provocar novos riscos

2. Neutralização do Risco

- diminuir o risco ou o seu efeito

- medida paliativa

- melhoria contínua

3. Sinalização do Risco

- medida paliativa



CONCEITO E CAUSA DOS ACIDENTES DE TRABALHO

O ser humano é falho, comete falhas;

• Algum momento da vida ocupacional ele poderá falhar;

• Quais as ferramentas que podemos usar para atenuar, inibir 

ou mesmo bloquear os possíveis danos desta falha.

Trabalhoso não?



ASPECTOS TÉCNICOS DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES

Podemos ver a real importância da prevenção de acidentes de trabalho através dos relatórios da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). Os últimos dados mostram, que cerca de 5 mil funcionários, em todo o 

mundo, morrem todos os dias em função de acidentes ocorridos nos locais de trabalho.

No Brasil, dados oficiais da Previdência Social mostram que 

ocorrem cerca de 300 mil acidentes de trabalho anuais. Assim 

sendo, a prevenção de acidentes deve fazer parte da cultura 

organizacional das empresas.

Para a prevenção, o fator humano é fundamental, pois os 

trabalhadores precisam se sentir como pertencentes, quando a 

empresa desenvolve este tipo de sentimento nos indivíduos, 

poderá obter a colaboração do trabalhador com maior facilidade e 

consequentemente diminuir o número de acidentes de trabalho.



ASPECTOS TÉCNICOS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Podemos dizer que a importância de ações que estabeleçam meios de 

prevenção de acidentes de trabalho, está em preservar a saúde e 

integridade física dos funcionários. Desta forma, a prevenção de acidentes 

de trabalho é composta por um conjunto de ações, cujo intuito é impedir a 

ocorrência, dentro do ambiente de trabalho, de acidentes e incidentes.

Para isso, ações de prevenção de acidentes envolvem, fundamentalmente, 

três elementos principais: o humano, o ambiente e a máquina. 

Existem diversas ações de prevenção de acidentes de trabalho que devem 

ser seguidas para promover um ambiente mais seguro e salubre, como: 

Procedimentos, normas, treinamentos, conscientizações, padronização de 

equipamentos e processos, e etc..



ELABORAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

Todo texto deve ser escrito de forma clara e concisa, usando vocabulário de uso coloquial, prezando pela 

didática e fácil compreensão por seu público alvo. Deve-se evitar expressões e instruções que deem margem 

a interpretações imprecisas ou subjetivas.

Apresentar o passo a passo para execução da atividade ou do procedimento, obedecendo à sequência lógica 

da rotina, representando as etapas do processo. Em geral podem possuir fluxogramas, imagens e anexos.



ELABORAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

● Nome do procedimento;

● Local de aplicação;

● Responsáveis pela tarefa elencados por cargos, 

● Responsável pela elaboração do POP;

● Materiais envolvidos na tarefa;

● Passo a passo do procedimento, incluindo etapas e 

sequência de realização, além da nomeação dos 

responsáveis por cada etapa;

● Gráficos e fluxogramas, também podem ser 

incluídos;

● Perspectiva de revisão, ou seja, dentro de qual 

período o POP precisará ser revisado.



ANÁLISE DE RISCOS

Risco x Perigo



Risco x Perigo
Você sabe a diferença?

A diferença entre Risco e Perigo é de fácil compreensão:

O perigo nada mais é que uma condição; uma situação.
O Risco é uma probabilidade; é o evento danoso que poderá ocorrer 
se as medidas de segurança e proteção não forem implementadas. 

Desta forma, quando avaliamos o Risco, criamos mecanismos que 
poderão impedir ou diminuir a probabilidade de ocorrência de um 
evento em virtude do perigo.

Por exemplo: um piso molhado é um perigo e gera riscos de 
escorregões.

Piso molhado: Perigo;
Escorregões e suas consequências: Risco.

Ao enxugarmos o piso (Perigo), diminuímos  a probabilidade de 
ocorrência de escorregões e consequente queda (Risco).

Por isso, identificamos o PERIGO e avaliamos os RISCOS.



Definições de Perigo e Risco nas NR’s:

A NR 10, define o Perigo como a situação ou condição de 
risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à 
saúde das pessoas por ausência de medidas de controle.

Nova NR-01 descreve o Perigo ou fator de risco como a 
fonte com o potencial para causar lesão ou problemas de 
saúde.

A NR 10 define o Risco como a capacidade de uma 
grandeza com potencial para causar lesões ou danos à 
saúde das pessoas.

Nova NR-01 descreve o Risco relacionado ao trabalho ou 
risco ocupacional como a combinação da probabilidade 
de ocorrência de eventos ou exposições perigosas a 
agentes nocivos relacionados aos trabalhos e da 
gravidade das lesões e problemas de saúde que podem 
ser causados pelo evento ou exposição.

Fonte: Parecer técnico da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT) a 
respeito da Nota Técnica Nº 09/2018/CGFIP/DSST/SIT.



O que é uma análise de risco?
A análise de riscos é um estudo técnico que visa identificar e 
analisar os possíveis riscos presentes no ambiente de trabalho.

Para que serve? 

Além de contribuir diretamente para trazer mais segurança ao 
ambiente de trabalho à análise de risco também serve de base para 
outros documentos e programas de segurança do trabalho.

Quem pode fazer?

As NRs em geral sempre que mencionam análise de risco não dizem 
quem deve elaborar. É importante que quem for elaborar tenha 
conhecimento suficiente para tal tarefa. 

É importante sempre lembrar que o sucesso da gestão de segurança 
começa no mapeamento correto dos riscos presentes no ambiente 
de trabalho. Por isso, dê sempre o seu melhor nas análises de risco.



INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES

O objetivo de uma investigação de acidentes é identificar quais foram as 

causas básicas do acontecimento e chegar a conclusões efetivas para prevenir 

a repetição dos mesmos.

Geralmente, isso não é bem entendido e, como resultado, a maioria das 

investigações se transformam em exercícios de achar culpados, responsáveis, 

deficiências ou falhas. 

O trabalhador/empregador deve agir sempre com segurança. A falta de 

cuidados na execução da tarefa, a demora ao prevenir ou evitar um acidente 

podem ser enquadradas juridicamente como imprudência, negligência ou 

imperícia.

As boas investigações são baseadas em práticas justas e não em encontrar culpados, dessa forma, o relatório final 

pode indicar a necessidade de uma nova forma de proteção, outros tipos de Equipamentos de Proteção Individual - 

EPI, melhores procedimentos ou atualização nos treinamentos.



INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES

Quem deve fazer a investigação de acidentes?

De acordo com a NR 4, os acidentes de trabalho devem ser averiguados por 

profissionais do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT).

Além disso, a NR 5 determina que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - 

CIPA também deve participar do processo de investigação em conjunto com o 

SESMT. 

Uma análise séria precisa encontrar respostas às seguintes questões: 

● O que estava errado? 

● Qual foi a causa do acidente? 

● Quais características do ambiente contribuíram? 

● O que precisa ser feito para evitar outro episódio dessa natureza?

Deve-se considerar pelo menos cinco elementos: 

Os equipamentos, a matéria-prima, o ambiente, o método de trabalho e o fator humano.



COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é o documento 

emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de 

trajeto bem como uma doença ocupacional.

Acidente de trabalho ou de trajeto: é o acidente ocorrido no 

exercício da atividade profissional a serviço da empresa ou no 

deslocamento residência / trabalho / residência, e que provoque 

lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou 

redução (permanente ou temporária) da capacidade para o 

trabalho ou, em último caso, a morte

Doença ocupacional: é aquela produzida ou desencadeada pelo 

exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e 

constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social.



COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO

A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus 

empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência.

Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata.

A empresa que não informar o acidente de trabalho dentro do prazo legal estará sujeita

 à aplicação de multa. (conforme disposto nos Artigos 286 e 336 do Decreto 3.048/99).

Se a empresa não fizer o registro da CAT, o próprio trabalhador, o dependente, 

a entidade sindical, o médico ou a autoridade pública.

Deverão ser emitidas quatro vias sendo:
1ª via ao INSS

2ª via ao segurado ou dependente

3ª via do sindicato de classe do trabalhador

4ª via à empresa.
 https://cadastro-cat.inss.gov.br/CATInternet/faces/pages/index.xhtml



COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO



INSPEÇÕES DE SEGURANÇA

As inspeções de segurança ajudam a detectar situações de risco. Elas são 

procedimentos realizados com o intuito de detectar situações perigosas ou 

desvios. E, a partir disso, adotar medidas preventivas/ corretivas para 

evitar eventos indesejados.

As inspeções devem fazer parte da rotina das organizações. Isso porque 

seu objetivo é implementar intervenções precoces. Elas também têm a 

finalidade de verificar se a política de segurança laboral está sendo 

realmente posta em prática no seu dia a dia, e devem ser repetidas em 

intervalos regulares.

Tipos mais comuns de inspeções:

● Inspeções de Rotina;

● Inspeções Oficiais;

● Inspeções Especiais;



REUNIÕES DE SEGURANÇA

A cultura de segurança é essencial para a gestão da segurança 

do trabalho, mas principalmente para prevenção de acidentes.

Quando todos são envolvidos no processo a aceitação e 

cooperação ficam mais evidentes com o engajamento dos 

gestores e seus times.

As reuniões de segurança são peça fundamental no 

desdobramento dos planejamentos de segurança e prevenção 

dos acidentes dentro de uma instituição seja ela de qualquer 

seguimento.

As reuniões de segurança devem ocorrer com periodicidade, 

devem ser abordados os indicadores de  segurança do 

período, as ocorrências e também a medidas preventivas a 

serem implementadas e difundidas aos demais colaboradores.



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

Segurança Química Conceito:

Conjunto de ações para a prevenção dos efeitos 

adversos para o ser humano e o meio ambiente 

resultantes da produção, armazenagem, 

transporte, manuseio e disposição final de 

produtos químicos.

Norma Regulamentadora:

NR 15 em seus anexos 11 e 13 

NR 26

NR 32 do seu item 32.3 até 32.3.7.6 descreve as medidas 

a serem implementadas quanto aos riscos químicos. 



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

asfixiantes

irritantes

inflamáveis

comburentes

explosivas

corrosivas

danosas ao 
meio ambiente

teratogênicas

mutagênicas

carcinogênicas

alergênicas
tóxicas

Classificação das Substâncias Químicas

HAZARDOUS

PROPERTIES



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

Classes de produtos perigosos:

Visando separar em grupos e divisões para simplificar a identificação e 

manuseio dos materiais, a Organização das Nações Unidas organizou os 

produtos perigosos em nome classes de risco:

· Classe 1 – Matérias e objetivos explosivos; 

· Classe 2 – Gases; 

· Classe 3 – Líquidos Inflamáveis; 

· Classe 4 – Sólidos inflamáveis; Matérias sujeitas à inflamação espontânea 

e matérias que, em contato com a água, liberam gases inflamáveis; 

· Classe 5 – Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos; 

· Classe 6 – Substâncias tóxicas e substâncias infectantes; 

· Classe 7 – Material radioativo; 

· Classe 8 – Substâncias corrosivas; 

· Classe 9 – Substâncias e artigos perigosos diversos.



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

A FISPQ –  Ficha de Informações de Segurança de Produtos 

Químicos, é um formulário que contém dados relativos às 

propriedades de uma determinada substância. Ela fornece 

aos trabalhadores e pessoal de emergência os procedimentos 

para a manipulação de substâncias de maneira segura, além 

de incluir informações sobre vários aspectos de produtos 

químicos.

A NR 26 diz que “O empregador deve assegurar o acesso dos 

trabalhadores às fichas com dados de segurança dos produtos 

químicos que utilizam no local de trabalho”, deixando clara a 

obrigatoriedade do uso da FISPQ.

A NR 32 do seu item 32.3.4.1 fala sobre as fichas descritivas 

dos produtos químicos.



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

O que é o GHS?

Trata-se de uma abordagem técnica desenvolvida com o objetivo 

de determinar os perigos específicos de cada produto químico e 

criar critérios de classificação.



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

Em 2011, o então Ministério do Trabalho e Emprego, através da Portaria nº 299, 

publica a alteração da Norma Regulamentadora 26 (NR26). Assim, torna obrigatório 

que:

● Todo produto químico utilizado nos  locais de trabalho deve ser classificado;

● As embalagens devem estar devidamente rotuladas;

● Os produtos devem possuir a respectiva FISPQ (Ficha de Informações de 

Segurança de Produto Químico) atendendo aos critérios e procedimentos 

definidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem 

de Produtos Químicos (GHS). 

● Os aspectos relativos à classificação, rotulagem e FISPQ devem atender ao 

disposto em norma técnica oficial vigente. 

● A NR-26 estabelece ainda que os trabalhadores devem receber treinamento para 

compreender a rotulagem e a FISPQ, bem como para entendimento dos perigos, 

riscos, medidas e procedimentos de uso seguro e situações de emergências.

Obrigatoriedade do GHS 

no Brasil

● Substancias puras à 

partir de 2011

● Misturas à partir de 

2015



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

Importante:

Em todas as instituições onde haja a manipulação 

de químicos, que a FISPQ fique em local de fácil 

acesso aos colaboradores, tanto para o 

conhecimento dos riscos e orientações das 

medidas de segurança quanto em caso de 

acidentes.

Sempre que for necessário atendimento medico 

decorrente de acidentes com químicos é 

importante levar a FISPQ juntamente com o 

colaborador acidentado para consulta médica.



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

GHS 8ª Revisão em 2019 

As alterações, comparadas à revisão anterior, 

incluem uma nova seção no capítulo 2.3, sobre 

aerossóis, atualização dos critérios de classificação 

para corrosão e irritação da pele e dois novos 

pictogramas foram introduzidos  “Manter fora do 

alcance das crianças” .  



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

A Ficha de Emergência é obrigatória a todo e qualquer negócio 

que envolva o transporte de produtos químicos. Tendo em vista 

os riscos que os produtos perigosos representam para a saúde da 

população e para o meio ambiente, torna-se imprescindível 

elaborar procedimentos e instruções a serem observados quando 

ocorrerem acidentes e outras situações emergenciais durante o 

transporte de produtos perigosos.



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

O Diamante de Hommel, conhecido também por Diagrama de Hommel, é uma simbologia que classifica o risco de 

diferentes produtos químicos. Ela foi baseada na NFPA (National Fire Protection Association), uma associação 

norte-americana que redige normativos contra incêndio e que se tornou referência internacional no que se diz 

respeito à proteção de vidas contra fogos.

Portanto, o Diamante de Hommel é uma identificação de fácil 

Reconhecimento e compreensão que indica o grau de perigo 

envolvendo produtos químicos de variados níveis e substâncias.

Vermelho (inflamabilidade);

Azul (riscos à saúde);

Amarelo (reatividade);

Branco (riscos específicos).



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

Os números apresentam a potencialidade do risco, que 

podem variar de zero (não há risco importante) a quatro 

(risco muito alto ou exposição perigosa):



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

Rotulagem:

A NR 26, em seu item 26.2.2, determina que a 

rotulagem preventiva do produto químico classificado 

como perigoso a segurança e saúde dos trabalhadores 

deve utilizar procedimentos definidos pelo Sistema 

Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem 

de Produtos Químicos (GHS), da Organização das 

Nações Unidas (ONU).

NR 32 do seu item 32.3 até 32.3.7.6 descreve as 

medidas a serem implementadas quanto aos riscos 

químicos.



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

Incompatibilidade Química:

Define-se como “Incompatibilidade entre Produtos 

Químicos” a condição na qual determinados produtos 

tornam-se perigosos quando manipulados ou armazenados 

próximos a outros; com os quais podem reagir; criando 

situações perigosas.



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

Armazenamento e manuseio:

O armazenamento e o manuseio de substâncias químicas 

perigosas implicam invariavelmente em perigos potenciais. 

Entretanto, a adoção de técnicas apropriadas pode controlar ou 

até mesmo eliminar os riscos de acidentes.

Sempre realize o descarte de forma adequada dos resíduos 

químicos, lembre da separação de substancias de acordo com sua 

compatibilidade (ácido com ácido, etc.).

Os produtos químicos devem ser armazenados em locais com 

ventilação suficiente para evitar o acúmulo de vapores tóxicos e 

explosivos.

A área de armazenagem deve dispor de diques de contenção.



SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS

Mecanismos para prevenção de acidentes:

Equipamentos para armazenagem e de proteção para contribuir 

com a diminuição nos riscos de acidentes. A bacia de contenção é 

um deles.

Ela é um instrumento que evita que o solo seja contaminado por 

elementos químicos e impede o transbordo de vazamentos.

Há também os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que 

são essenciais para os trabalhadores e devem ser selecionados de 

acordo com cada risco/produto ao que o colaborador estará 

exposto durante suas atividades como:

Luvas, respiradores, capuz para proteger a cabeça, protetor facial, 

vestimentas que cobrem o corpo inteiro, óculos de proteção são 

exemplos de equipamentos que são essenciais.
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Engenheira de Segurança do Trabalho
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Obrigada!


