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Capacitação e Treinamento na 
área de Higiene e Segurança do 

trabalho.



IntroduIntroduçção ão àà Higiene do Higiene do 
TrabalhoTrabalho
•• Higiene do Trabalho Higiene do Trabalho éé uma das ciências uma das ciências 

que atuam no campo da Saque atuam no campo da Saúúde de 
Ocupacional e que trata do Ocupacional e que trata do 
reconhecimento, avaliareconhecimento, avaliaçção e controle dos ão e controle dos 
RISCOS PROFISSIONAIS originados nos RISCOS PROFISSIONAIS originados nos 
locais de trabalho e que podem prejudicar locais de trabalho e que podem prejudicar 
a saa saúúde e o bemde e o bem--estar dos trabalhadores, estar dos trabalhadores, 
considerando tambconsiderando tambéém os possm os possííveis veis 
impactos nas comunidades vizinhas e ao impactos nas comunidades vizinhas e ao 
meiomeio--ambiente em geral.ambiente em geral.



IntroduIntroduçção ão àà Higiene do Higiene do 
TrabalhoTrabalho
•• A Higiene do Trabalho A Higiene do Trabalho éé encarada por encarada por 

muitos como a ciência e arte, onde se muitos como a ciência e arte, onde se 
unem e completam mutuamente a unem e completam mutuamente a 
Medicina do Trabalho e a Engenharia de Medicina do Trabalho e a Engenharia de 
SeguranSegurançça, via de regra, com o a, via de regra, com o 
assessoramento de outras disciplinas, que assessoramento de outras disciplinas, que 
passam a atuar com um objetivo passam a atuar com um objetivo úúnico:nico:



““RECONHECER, AVALIAR E RECONHECER, AVALIAR E 
CONTROLAR OS RISCOS QUE CONTROLAR OS RISCOS QUE 
PODEM OCASIONAR PODEM OCASIONAR 
ALTERAALTERAÇÇÃO NA SAÃO NA SAÚÚDE, DE, 
CONFORTO E EFICIÊNCIA DO CONFORTO E EFICIÊNCIA DO 
TRABALHADORTRABALHADOR””



Riscos ProfissionaisRiscos Profissionais

•• RISCO (RISCO (HazardHazard): uma ou mais condi): uma ou mais condiçções ões 
de uma varide uma variáável com potencial necessvel com potencial necessáário rio 
para causar PERDAS.para causar PERDAS.



Essas perdas podem ser:Essas perdas podem ser:

-- Lesões a pessoas, inclusive doenLesões a pessoas, inclusive doençças as 
profissionais;profissionais;

-- Danos a equipamentos ou estruturas;Danos a equipamentos ou estruturas;
-- InterrupInterrupçção ou reduão ou reduçção da capacidade do ão da capacidade do 

processo;processo;
-- Danos ao meioDanos ao meio--ambiente.ambiente.



ContinuaContinuaççãoão

HAVENDO UM RISCO, HAVENDO UM RISCO, 
PERSISTEM AS PERSISTEM AS 

POSSIBILIDADES DE EFEITOS POSSIBILIDADES DE EFEITOS 
ADVERSOS NO PROCESSO.ADVERSOS NO PROCESSO.



Riscos ProfissionaisRiscos Profissionais

•• Os Riscos profissionais são os que Os Riscos profissionais são os que 
decorrem das condidecorrem das condiçções precões precáárias rias 
inerentes ao ambiente e/ou do prinerentes ao ambiente e/ou do próóprio prio 
processo operacional.processo operacional.

•• São portanto as CONDISão portanto as CONDIÇÇÕES ÕES 
INADEQUADAS/INSEGURAS do trabalho INADEQUADAS/INSEGURAS do trabalho 
capazes de afetar a sacapazes de afetar a saúúde, a segurande, a segurançça, a, 
o bemo bem--estar e a produtividade do estar e a produtividade do 
trabalhador.trabalhador.



Riscos ProfissionaisRiscos Profissionais

SÃO DIVIDIDOS EM 2 CATEGORIAS:SÃO DIVIDIDOS EM 2 CATEGORIAS:

•• RISCOS AMBIENTAISRISCOS AMBIENTAIS

•• RISCOS OPERACIONAISRISCOS OPERACIONAIS



Riscos ProfissionaisRiscos Profissionais



Riscos Profissionais



Riscos Ambientais Riscos Ambientais –– Agentes FAgentes Fíísicossicos

•• RURUÍÍDODO –– (Cont(Contíínuo ou de Impacto)nuo ou de Impacto)
•• VIBRAVIBRAÇÇÕES ÕES –– (Localizadas ou de Corpo Inteiro)(Localizadas ou de Corpo Inteiro)
•• TEMPERATURAS EXTREMASTEMPERATURAS EXTREMAS –– (Calor ou Frio)(Calor ou Frio)
•• RADIARADIAÇÇÕES NÃOÕES NÃO--IONIZANTESIONIZANTES ––

(Infravermelho, luz vis(Infravermelho, luz visíível, ultravioleta, Laser, vel, ultravioleta, Laser, 
Microondas e RadiofreqMicroondas e Radiofreqüüência)ência)

•• UMIDADEUMIDADE
•• PRESSÕES ANORMAISPRESSÕES ANORMAIS



Riscos Ambientais Riscos Ambientais –– Agentes Agentes 
QuQuíímicosmicos
•• POEIRASPOEIRAS –– (Minerais, vegetais, alcalinas e (Minerais, vegetais, alcalinas e 

incômodas)incômodas)
•• FUMOS METFUMOS METÁÁLICOS LICOS –– (Chumbo, n(Chumbo, nííquel, cquel, cáádmio, dmio, 

etc.)etc.)
•• NNÉÉVOAS, GASES E VAPORES VOAS, GASES E VAPORES –– ( ( ÁÁcido sulfcido sulfúúrico, rico, 

soda caustica, cloro, hidrogênio, metano, SOsoda caustica, cloro, hidrogênio, metano, SO22, CO, , CO, 
aldealdeíídos, benzeno, tolueno, etc.)dos, benzeno, tolueno, etc.)



Riscos Ambientais Riscos Ambientais –– Agentes Agentes 
AmbientaisAmbientais

•• VIRUSVIRUS
•• BACTBACTÉÉRIASRIAS
•• PROTOZOPROTOZOÁÁRIOSRIOS
•• FUNGOSFUNGOS
•• BACILOSBACILOS
•• PARASITASPARASITAS
•• INSETOS, COBRAS, ARANHASINSETOS, COBRAS, ARANHAS



Algumas DefiniAlgumas Definiçções Bões Báásicas:sicas:
(Meio Rural)(Meio Rural)

•• Acidente do Trabalho Acidente do Trabalho –– Um Um 
acidente não acontece por acidente não acontece por 

acontecer. Existe, sempre, uma acontecer. Existe, sempre, uma 
ou duas causas.ou duas causas.



Primeira Causa: Primeira Causa: 
CONDICONDIÇÇÃO INSEGURAÃO INSEGURA

ÉÉ quando, por um motivo qualquer e que quando, por um motivo qualquer e que 
não poderia acontecer, as ferramentas não poderia acontecer, as ferramentas 
estão com defeito, irregularidades ou com estão com defeito, irregularidades ou com 
com falta de dispositivos de segurancom falta de dispositivos de segurançça.a.
ÉÉ quando, tambquando, tambéém, o trabalho m, o trabalho éé feito em feito em 
condicondiçções que colocam em risco a ões que colocam em risco a 
seguransegurançça e a saa e a saúúde dos trabalhadores.de dos trabalhadores.



Exemplos de CondiExemplos de Condiçções ões 
Inseguras:Inseguras:

Ferramentas com cabos quebrados, Ferramentas com cabos quebrados, 
““descunhadasdescunhadas”” ou mal conservadas;ou mal conservadas;
Falta de espaFalta de espaçço para guardar as o para guardar as 
ferramentas;ferramentas;
Serrotes com lâminas mal colocadas ou Serrotes com lâminas mal colocadas ou 
com dentes quebrados;com dentes quebrados;
Machados desafiados, com cabos soltos, Machados desafiados, com cabos soltos, 
estilhaestilhaççados ou quebrados;ados ou quebrados;
Ferramentas sem proteFerramentas sem proteçção para ão para 
transporte.transporte.



Segunda Causa: Segunda Causa: 
ATO INSEGUROATO INSEGURO

ÉÉ a maneira errada de o trabalhador fazer a maneira errada de o trabalhador fazer 
o servio serviçço. Ou em outras palavras, o. Ou em outras palavras, éé
quando o trabalhador quando o trabalhador ““brinca com o brinca com o 
perigoperigo””..



Exemplos de Atos Inseguros:Exemplos de Atos Inseguros:

Usar picaretas como alavancas ou como Usar picaretas como alavancas ou como 
martelo;martelo;
Usar chaves de fenda que não correspondam ao Usar chaves de fenda que não correspondam ao 
tamanho e tipo do parafuso;tamanho e tipo do parafuso;
Deixar as ferramentas em lugares inadequados;Deixar as ferramentas em lugares inadequados;
Serrar madeiras com pregos, parafusos, etc.;Serrar madeiras com pregos, parafusos, etc.;
Usar alicates como martelo.Usar alicates como martelo.


