
17/08/2019

1

Prevenção de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho

Por que devemos prevenir os acidentes e doenças decorrentes do trabalho ?
• Os acidentes e doenças decorrentes dotrabalho apresentam fatores extremamentenegativos para a empresa, para o trabalhadoracidentado e para a sociedade.

Danos causados ao trabalhador
• Os trabalhadores que sobrevivem a essesinfortúnio são também atingidos por danosque se materializam em:
• Sofrimento físico e mental;
• Cirurgias e remédios;
• Próteses e assistência psicológica;
• Dependência de terceiros paraacompanhamento e locomoção;

Danos causados ao trabalhador
• Diminuição do poder aquisitivo;
• Desamparo à família;
• Estigmatização do acidentados;
• Desemprego;
• Marginalização;
• Depressão e traumas.

Danos causados a Empresa
• Salario dos quinze primeiros dias após oacidente;
• Transporte e assistência medica de urgência;
• Paralisação de setor, maquinas eequipamentos;
• Comoção coletiva ou do grupo de trabalho;
• Interrupção da produção;

Danos causados a Empresa
• Prejuízos ao conceito e à imagem da empresa;
• Destruição de máquina, veiculo ouequipamento;
• Danificação de produtos, matéria-prima eoutros insumos;
• Embargo ou interdição fiscal;
• Investigação de causas e correção da situação;
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Danos causados a Empresa
• Pagamento de horas –extras;
• Atrasos no cronograma de produção eentrega;
• Cobertura de licenças medicas;
• Treinamento de subtítulo;
• Aumento do premio de seguro;
• Multas e encargos contratuais;

Danos causados a Empresa
• Pericia trabalhista, civil ou criminal;
• Indenizações e honorários legais;
• Elevação de preços dos produtos e serviços

Análise preliminar das condições de trabalho
• O trabalhador está exposto à fonte de perigo?
• O trabalhador está em contato com a fonte de perigo ?
• Qual o tempo e a frequência do contato entre o trabalhador e a fonte de perigo ?
• Qual a distancia entre o trabalha-
dor e a fonte de perigo ?

RISCOS DE ACIDENTES
• Primário: é a própria fonte de risco, quando por si sójá é um riscoEx. frasco de éter, material pérfuro-cortante
• Secundário: é a própria fonte de riscos + a condiçãoinsegura ligada ao humanoEx. frasco de éter colocado próximo a fonte de calor,material pérfuro-cortante descartado em lixoscomuns e o não gerenciamento dos resíduos (que deixasomente com risco primário)

– Físicos
– Químicos
– Ergonômicos
– Biológicos
– Acidentes

TIPOS DE RISCO

RISCOS FÍSICOS
São representados por fatores ou agente existentes noambiente de trabalho que podem afetar a saúde dostrabalhadores que podem afetar a saúde dostrabalhadores, como:

• Equipamentos que geram calor ou chamas
• Equipamentos de baixa temperatura (frio)
• Radiação: Raio X, Não ionizante (LN, UV, IV, RL)
• Pressões anormais
• Umidade
• Ruídos e vibrações
• Campos elétricos
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RISCOS QUÍMICOS
São identificados pelo grande número de substâncias que podem contaminar o ambiente de trabalho e provocar danos à integridade física e mental dos trabalhadores, como:
• Contaminantes do ar (poeira)• Fumos, névoas, neblinas, gases, vapores• Substâncias tóxicas (inalação, absorção ou ingestão)• Substâncias explosivas e inflamáveis• Substâncias irritantes e nocivas• Substâncias oxidantes• Substâncias corrosivas• Líquidos voláteis*• Substâncias cancerígenas• Degermantes*: Iodo
*São substâncias que evaporam sozinhas sem necessidade de aquecer.*é o ato de redução ou remoção parcial dos microrganismos da pele, ou outros tecidos por métodos quimiomecânicos.

RISCOS BIOLÓGICOS
Estão associados ao contato do homem como:
• Plantas
• Animais
• Bactérias 
• Fungos
• Protozoários
• Insetos
• Amostras biológicas de animais e seres humanos como sangue, urina, escarro, fezes, secreções...

RISCOS ERGONÔMICOS
Estes riscos são contrários às 

técnicas de ergonomia, que 
exigem que os ambientes de 

trabalho se adaptem ao homem, 
proporcionando bem estar físico 

e psicológico.
Os riscos ergonômicos estão 

ligados também a fatores 
externos (do ambiente) e internos 
(do plano emocional), em síntese, 

quando há disfunção entre o 
indivíduo e seu posto de trabalho.

RISCOS ERGONÔMICOS
“Elementos físicos e organizacionais que interferem no conforto e saúde”
• Postura inadequada no trabalho
• Iluminação e ventilação inadequadas
• Jornada de trabalho prolongada, monotonia
• Esforços físicos intensos repetitivos
• Assédio moral (efeito psicológico)
• Lesões: calor localizado, choques, dores, dormência, formigamentos, fisgadas, inchaços, pele avermelhada, e perda de força muscular.

AGENTES ERGONÔMICOS CONSEQUENCIAS 
Esforço físico, Levantamento e 
transporte manual de pesos, 
Exigências de posturas

Cansaço, dores musculares, fraquezas,
hipertensão arterial, diabetes, úlcera, 
doenças nervosas, acidentes e 
problemas da coluna vertebral.

Ritmos excessivos
Trabalho de turno e noturno
Monotonia e repetitividade
Jornada prolongada
Controle rígido da produtividade
Outras situações (conflitos, 
ansiedade, responsabilidade)

Cansaço, dores musculares, fraquezas, 
alterações do sono, da libido e da vida 
social, com reflexos na saúde e no 
comportamento, hipertensão arterial, 
taquicardia, cardiopatia, asma, doenças
nervosas, doenças do aparelho 
digestivo
(gastrite, úlcera, etc.), tensão, 
ansiedade, medo e comportamentos 
estereotipados.

RISCOS MECÂNICOS DE ACIDENTES
Os riscos mecânicos ou de acidentes ocorrem em função das condições 
físicas do ambiente físico de trabalho e tecnológicas impróprias, capazes 

de colocar em perigo a integridade física do trabalhador.
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AGENTES MECÂNICOS CONSEQUÊNCIAS 
Máquinas sem proteção. Acidentes graves.
Iluminação deficiente. Fadiga, problemas visuais e acidentes 

de trabalho.
Ligações elétricas 
deficientes. 

Curto-circuito, choques elétricos, 
incêndios,
queimaduras, acidentes fatais.

Armazenamento inadequado. Acidentes por estocagem de materiais 
sem observação das normas de 
segurança.

Ferramentas defeituosas. Acidentes, principalmente com 
repercussão nos
membros superiores.

Mapa de risco

Representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, capazes de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores.

MAPA DE RISCOMAPA DE RISCO

MAPA DE RISCOS -OBJETIVO
Reunir as informações básicas necessárias para estabelecer o diagnostico da situação da segurança e saúde no trabalho na empresa, e possibilitar, durante a sua elaboração, a troca e a divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular sua participação nas atividades de prevenção.

Mapa de risco

NR-5. Classifica os Riscos ambientais em 5 grupos:
GRUPO 1: RISCOS FÍSICOS (verde)
GRUPO 2: RISCOS QUÍMICOS (vermelho)
GRUPO 3: RISCOS BIOLÓGICOS (marrom)
GRUPO 4: RISCOS ERGONÔMICOS (amarelo)

Grupos de risco

GRUPO 5: RISCOS MECÂNICOS (azul)

TABELA DE GRAVIDADE
Símbolo Proporção Tipos de Riscos

4 Grande

2 Médio
1 Pequeno

De acordo com a tabela de risco abaixo, mapeie oambiente de nossa capacitação.


