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Prezado (a) cursista,
Caminhar neste vasto campo da Segurança do Trabalho, per-

seguindo resultados satisfatórios no desenvolvimento de atividades la-
borais, tanto pelas condições de segurança ambiental,quanto pessoal, 
necessita naturalmente de um conjunto de conhecimentos que, interli-
gados, proporcionam ao profissional de Segurança do Trabalho, a prepa-
ração adequada, para atuação frente ao mercado de trabalho.

Dessa forma, a disciplina de Legislação Aplicada à Saúde Ocupa-
cional, pretende trazer conteúdos voltados à compreensão da legislação 
no que diz respeito à saúde ocupacional, aos riscos ambientais, à insa-
lubridade e à ergonomia exigível no ambiente laboral.

A legislação apresenta obrigações para os trabalhadores (seus 
direitos e deveres), bem como para as Empresas, que devem ser cum-
pridas, cujo objetivo é garantir segurança, conforto e a incolumidade do 
trabalhador no desenvolvimento de suas atividades, evitando-se aciden-
tes e redução de capacidade produtiva, bem como de todos que estejam 
na Empresa, seja trabalhador, cliente ou visitante.

Entenderemos que a legislação aplicada à Saúde Ocupacional é 
o conjunto de todas as normas, cuja imperatividade e exigibilidade se-
jam provenientes da própria lei, de portarias ou normas regulamenta-
doras que digam respeito às relações de trabalho, saúde e segurança.

A Saúde ocupacional se ocupa com as condições mínimas no 
ambiente de trabalho e do próprio trabalhador, para que possa atuar, 
exercendo sua atividade produtiva num ambiente saudável. 

Desta forma, esperamos que esta disciplina, ao ser estudada 
neste Módulo do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, proporcio-
ne a você, cursista, adquirir conhecimentos sobre as normas legais que 
atuam no campo da saúde ocupacional, a sua importância para garantir 
proteção do trabalhador e a continuidade da atividade produtiva.

Pretende-se que ao final da disciplina, o cursista possa enten-
der, compreender e identificar os princípios e exigibilidades legais so-

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA
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bre as atividades laborativas, bem assim,  como a obrigatoriedade de 
implantação, desenvolvimento e manutenção de Programas de Saúde 
Ocupacional nas Empresas.

O esforço pessoal, a dedicação e a vontade de obter sucesso pro-
fissional serão os valores determinantes do seu sucesso. Lembre-se 
sempre disto! 

Seja bem-vindo (a)! 

Prof. Artur Paiva
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Prezado(a) cursista, você já parou para pensar no que iremos 
estudar nesta disciplina?

Para iniciar, veremos como a legislação brasileira tem se preo-
cupado com a segurança e a saúde, não só do trabalhador, mas também 
daqueles que frequentam um ambiente laboral. 

Por outro lado tanto na Constituição do Brasil de 1988, como no 
Direito do Trabalho e no Previdenciário, iremos notar uma intensa ati-
vidade, com alterações frequentes, a fim de adequar-se à realidade da 
dinâmica das relações de trabalho. 

Notaremos que a partir da Lei, existe uma longa rede de atos, 
até a efetivação da norma jurídica. Há, portanto, Portarias, Instruções 
Normativas, Normas Regulamentadoras, etc.

Você tem conhecimento, ao certo, que existe a Consolidação das 
Leis Trabalhista - CLT que, do ponto de vista da Segurança e Medicina no 
Trabalho, dedicou um capitulo, preocupando-se com os fatos que inter-
rompem o processo produtivo, sem se ater ao resultado, se dele advirão 
prejuízos, perdas humanas ou materiais. 

Verificaremos que a CLT determina a inspeção prévia e aprova-
ção em matéria de segurança e medicina, por autoridade competente, 
para as empresas iniciarem suas atividades, mantendo  um órgão de 
segurança e medicina do trabalho, através da constituição de uma co-
missão de prevenção de acidentes. 

O(a) cursista vai perceber que a Empresa deve assegurar, de for-
ma frequente e periódica, o fornecimento de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), exames médicos periódicos, admissional e demissional, 
devendo apresentar requisitos técnicos para a segurança de trabalhado-
res em edificações, iluminação, conforto térmico, instalações elétricas, 
armazenamento, movimentação e manuseio de materiais nos locais de 
trabalho, das máquinas e equipamentos utilizados pelos colaboradores, 
caldeiras, fornos e recipientes sob pressão, atividades insalubres ou pe-
rigosas, medidas especiais de proteção e penalidades (CARRION, p. 171, 

INTRODUÇÃO
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2006).
Você observará que “o primeiro propósito da lei é a redução 

máxima, ou seja, a eliminação do agente prejudicial. Quando isso for 
impossível, tecnicamente, o empregador terá de, pelo menos, reduzir a 
intensidade do agente prejudicial para o território das agressões tolerá-
veis” (OLIVEIRA, p. 118, 1998). 

Saiba você que as Normas Regulamentadoras (NR’s) são as re-
gras mais usadas na Segurança e Medicina do Trabalho e, como o nome 
mesmo diz, regulamentam, apresentam parâmetros e fornece instru-
ções sobre como preservar a Saúde do trabalhador e garantir a Segu-
rança no ambiente laboral. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
já editou 35 NR’s, elaboradas por comissão formada por profissionais 
que representam tanto o governo, como empregadores e empregados.

Você irá perceber que são as leis que determinam as regras e 
limites de tolerância, para cada tipo de risco ou perigo, existente na or-
ganização, quando estes causarem danos à saúde dos colaboradores. 
Diz da responsabilidade do empregador em respeitar estes limites, no 
sentido de preservar a integridade física e mental de seus funcionários, 
clientes e visitantes, no âmbito da Empresa.

Assim sendo, logo na 1ª Competência, será vista a Legislação 
relativa à Saúde Ocupacional. Você compreenderá e conhecerá o tex-
to da Constituição Federal que fala sobre a segurança e medicina do 
trabalho, passando pela CLT, a Lei nº 8213, que diz respeito à acidente 
do trabalho. Esta será bastante exigida no curso como um todo, desa-
guando na NR-7 – que trata do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO.

Logo adiante, estudaremos, na 2ª Competência, a Legislação so-
bre Riscos Ambientais, seus conceitos e caracterizações, bem assim a 
NR- 9, que diz respeito ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
– PPRA. 

Na 3ª Competência, iremos encontrar o conteúdo da legislação 
relativa à Insalubridade, abordando também a Periculosidade, conceitu-
ando-a e caracterizando-a, trazendo o estudo das NR-15 – Atividades e 
Operações Insalubres e NR-16 – Atividades e Operações Perigosas.

Finalmente, caríssimo cursista, tratar-se-á, na 4ª Competência, 
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da temática da Ergonomia, sob a ótica das normas jurídicas e adminis-
trativas que a envolve, fazendo um estudo da NR-17 – Ergonomia e as 
exigências para um ambiente laboral saudável.
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1.1. Constituição Federal do Brasil – CFB - 88
A Constituição de 1988 é marco prin-

cipal da preocupação com saúde do trabalha-
dor, no ordenamento jurídico brasileiro. Vem 
garantir a redução dos riscos próprios do tra-
balho, editando normas de saúde, higiene e 
segurança.

Você, ao certo, deve saber que a lei 
maior do nosso País é a Constituição Fede-
rativa do Brasil. Ela dita as normas a serem 
perseguidas por todos os segmentos das re-
lações sociais. 

Você sabe de que forma a CF-88 se 
preocupa com a saúde e a dignidade do traba-
lhador, através de determinações às empre-
sas, no sentido de reduzirem os riscos inerentes ao trabalho, por meio 
de normas de saúde e segurança, tendo como consequência a preven-
ção de acidentes?

Assim, as empresas devem cumprir o que está estabelecido na 
norma jurídica, sejam as contidas na CLT, sejam as das NR’s, visando 
reduzir os riscos próprios da atividade desenvolvida.

Atualmente, existe uma série de mudanças, que vêm provocan-
do novos movimentos, solidificando o pleno exercício do direito em re-
lação à saúde e ao trabalho sem riscos, livre de condições perigosas 

COMPETÊNCIA 1 - CONHECER A 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ESPECÍFICA À 
SAÚDE OCUPACIONAL

FONTE: https://encrypted-
tbn0.google.com/images?q=
tbn:ANd9GcS1oW6uJ9RdXb0
YQPO8IiSzdHA_yA0Vf3X3NL-
qDaRYd_Mb-5z6pAw
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e insalubres, que colocam em risco a vida, a saúde física e mental do 
trabalhador.

A proteção à saúde do trabalhador, na Constituição,  se inicia 
pela garantia “da vida com dignidade”, e tem como objetivo principal a 
redução do risco de doença, como diz o Art. 7º, inciso XXII, bem assim o 
Art. 200, inciso VIII, que protege o meio ambiente do trabalho. Por outro 
lado, o Art. 193 assegura que: “a ordem social tem como base o primado 
do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais”. 

Certamente você agora se pergunta: “Mas como as Empresas po-
dem reduzir os riscos no ambiente de trabalho”?

Através da implementação de programas tais como: Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; Programa de Pre-
venção de Riscos Ambientais – PPRA; Programa de Condições de Meio 
Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT. Através 
de medidas não estruturais como: treinamentos, regulamento de con-
duta, Plano Operacional Padrão – POP e outras. Bem assim, por me-
didas (meios) estruturais como: rotas de fuga, acessibilidade, conforto 
ambiental, etc. E, equipamentos de proteção tais como: os de Proteção 
Individual (EPI), de Proteção Coletiva (EPC), de prevenção de Incêndios, 
etc.

1.2. Consolidação das Leis Trabalhistas – 
CLT

Complementando o que a Constitui-
ção do Brasil determina, de forma específica e 
mais detalhada, você encontrará na CLT o Ca-
pitulo V – Da Segurança e da Medicina do Tra-
balho, especialmente do Art. 154 ao Art. 223,

Vamos ver de que estes artigos tra-
tam?

Bom, no conjunto, eles apresentam 
normas de segurança para o ambiente de tra-

FONTE: http://t1.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcRfjG
omJ513Nz8WhI96XH1iTk7-
Pvx_Rr5PiZ5b7yYRbiu0TUX-
xw
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balho, obriga a empresa a ter serviços especializados em segurança e 
medicina do trabalho, a cumprir as normas pertinentes à legislação.

 Aos trabalhadores, também, a lei determina que eles colaborem 
com a empresa, no cumprimento das normas e recomendações, como 
por exemplo, a obrigatoriedade de usar os EPI’s fornecidos pelo empre-
gador. 

E, para quê, tudo isso? Qual objetivo? 
O objetivo principal destes artigos é reduzir os riscos ambien-

tais do trabalho e prevenir acidentes, através de medidas jurídicas, que 
obrigam empresa e trabalhadores a tomarem atitudes comportamen-
tais (medidas não estruturais) e apresentarem condições ambientais 
seguras (medidas estruturais).

1.3. Responsabilidade do Empregado e Empregador – NR-1
Vamos falar da primeira Norma Regulamentadora que trata da 

segurança e medicina do trabalho, obrigando as empresas a cumpri-
rem, seja ela privada ou pública, desde que possuam empregados cele-
tistas, as exigências contidas em todas as demais NR’s.

Portanto, estimado cursista, esta norma se reveste da maior im-
portância, por respaldar as demais normas, fazendo com que as Empre-
sas estejam obrigadas a cumprir o conteúdo delas.

Confere competência ao Departamento de Segurança e Saúde 
no Trabalho para coordenar, orientar, controlar e supervisionar todas 
as atividades inerentes, bem assim às DRT’s (Delegacias Regionais do 
Trabalho) para fiscalizarem e responsabilizar o empregador e os empre-
gados pelo descumprimento das NR’s, no que lhes forem  pertinentes.

Então! Complicou?
Não se desespere!

A NR-1, nos seus diversos itens, estabelece as responsabilidades 
do empregador, bem assim como as do empregado, visando assegurar 
a integridade e a saúde do trabalhador. Quando não forem cumpridas 
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as normas, poderá tanto o empregador (empresa) como o empregado 
(trabalhador) ser responsabilizado por sua atitude, ou pela falta de pro-
vidência (omissão) para evitar acidentes. Pode, portanto, ser obrigado 
a pagar indenização por danos patrimoniais e morais decorrentes dos 
acidentes do trabalho e das doenças profissionais que vierem acontecer.

Vamos agora conhecer mais um pouco a NR-1?
O item 1.1. esclarece que deve ser obrigatório às empresas pri-

vadas e públicas, aos órgãos públicos da administração direta e indireta, 
bem como os órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuam 
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
cumprir e observar o que recomenda e exige as NR’s.

Mais adiante no item 1.7. discorre acerca das competências do 
Empregador, que são, dentre outras:

•	 Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamen-
tares sobre segurança e medicina do trabalho;

•	 Elaborar ordens de serviço sobre segurança do trabalho, 
dando ciência aos empregados com os seguintes objetivos:
1. Prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho;
2. Determinar os procedimentos que deverão ser adotados 

em caso de acidente do trabalho e doenças profissionais 
ou do trabalho;

3. Adotar medidas para eliminar ou neutralizar a insalubri-
dade e as condições inseguras de trabalho.

Você sabia que o Empregador deve informar aos trabalhadores 
os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho, 
os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela 
empresa? 

Pois é, se ele não fizer isto, poderá ser penalizado com multa 
pela Delegacia Regional do Trabalho.

Leia, principalmente do Art. 338 ao 344 do Decreto nº 3.048/99, e 
traga as duvidas para discussão nos fóruns. Os artigos sugeridos tratam 
das ações de responsabilidade que a Previdência tem, podendo ingres-
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sar contra os responsáveis,responsabilizando 
penalmente as pessoas jurídicas, que deixarem 
de observar as normas de saúde e segurança.

Você vai notar que a Empresa que não 
observar o mínimo exigível por lei, quanto à se-
gurança e saúde do trabalhador nas atividades 
perigosas e insalubres, age com culpa grave, 
seja ela contratante ou contratada, cabendo ser 
penalizada com multa indenizatória de caráter 
solidário.

1.4. Acidente do Trabalho – Lei nº 8213
Caro(a) Cursista,  até então, vimos como 

a CF-88 e a CLT tratam a questão da Saúde Ocu-
pacional, bem como a NR-1. 

Portanto, você sabe dizer qual o foco 
principal destas normas jurídicas?

Não? 
Esqueceu?  
Volte e leia novamente os itens 1.1, 1.2 e 1.3

Vamos aprofundar o conhecimento?

Acesse: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048compilado.htm

FONTE: https://encrypted-
tbn0.google.com/images?q
=tbn:ANd9GcSy0SWwpxvF_
9kLg2gDgzSG593ZlvGvQGu
kiX78tEFXGMLuF4UwGg

Saiba Mais

Acesse: http://www.protecao.com.br/site/content/noticias/noticia_detalhe.
php?id=J9jyAJy4

Fonte: Clipart

O que é “acidente de trabalho”?



14 15
Disciplina: Legislação Aplicada à Saúde Ocupacional

Técnico em
Segurança do Trabalho

Segundo o art. 19 da Lei nº 8213 “É o que ocorre pelo exercício 
do trabalho, a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, dos 
segurados previdenciários, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte, a perda ou redução permanente ou tempo-
rária, da capacidade para o trabalho”.

Note: é necessário que o acidente tenha relação com o trabalho, 
quer seja no local de trabalho (na empresa) quer seja em qualquer outro 
local e neste caso que o trabalhador esteja a serviço da empresa.

E, se o trabalhador que faz sua refeição no local de trabalho e 
sofre um acidente, ou quando ele vai fazer necessidades fisiológicas, a 
lesão sofrida é considerada como acidente do trabalho?

Neste caso a lei diz que: se o acidente ocorreu no local e horário 
de trabalho é acidente do trabalho típico. Portanto, se o trabalhador está 
no local de trabalho no horário de descanso e refeição e vier a sofrer um 
acidente, este é Acidente do trabalho.

E, se este acidente ocorreu no restaurante que fica ao lado da 
Empresa, no horário destinado a refeição e descanso ,entre um expe-
diente e outro, também será Acidente do Trabalho? O que você acha?

A lei não entende como acidente do trabalho.
Agora, você poderia afirmar: Só é acidente do trabalho aquele 

que decorrer lesão? E esta tem que ter acontecido no ambiente (local) e 
horário de trabalho?

Então vamos ver o que a Lei diz?

Vamos pensar um pouco?

Fonte: https://encrypted-
tbn0.google.com/images?q-
=tbn:ANd9GcRSOpe27LDSks
VIS6bvCjsb2EIISBSKvl3jPuY
UdtZoCwM4QpCTCg
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1.4.1. Considera-se acidente do trabalho  – Art. 20 da Lei nº 8.213:

1.4.1.1. Doença profissional, assim entendida a produzida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada ativi-
dade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério da Pre-
vidência Social;

Observe que há necessidade 
de que seja atestada a doença por 
médico e que esta esteja no rol de 
doenças profissionais afixadas pela 
Previdência Social. 

Esta doença, normalmente, 
é decorrente dos riscos ambientais 
(físicos, químicos, biológicos e ergo-
nômicos), onde as condições de tra-
balho que a determinam extrapolam 
os limites toleráveis do corpo huma-
no.  Ex. Bissinose (trabalho com algo-
dão), Siderose (limalhas e partículas 
de ferro), Asbestose (amianto, pode 
adquirir cranco), dermatites.

1.4.1.2. 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 respectiva 
relação, elaborada pelo Ministério da Previdência Social.

Detalhe: A doença do trabalho tem que ter relação direta com as 
condições especiais em que o trabalho é realizado e estar no rol da Pre-
vidência. Ex. LER (Lesão por Esforço Repetitivo, Desacusia Ocupacional 

Saiba mais!

ASBESTOSE: http://www.infoescola.com/doencas/asbestose/
SIDEROSE   http://www.infoescola.com/doencas/siderose/

BISSINOSE: http://mmspf.msdonline.com.br/pacientes/manual_merck/secao_04/
cap_038.html

Fonte: https://encryp-
ted-tbn1.google.com/
images?q=tbn:ANd9GcQtgbDx3nMJu5Y-
2onkDawcNA6tayeUAHkP0LQx-
Q5yetoXWeXcIg
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ou PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído 
Ocupacional), stress, etc.

1.4.2. Não é considerado como 
doença do trabalho – Art. 20, $1º da Lei nº 
8.213:

A doença degenerativa – São 
aquelas que provocam algum tipo de al-
teração no funcionamento do órgão, teci-
do ou célula do corpo humano, podendo 
aparecer por infecção, tumor, inflamação. 
Ex. câncer, glaucoma, esclerose, doenças 
cardíacas.

A doença do grupo etário – doença 
de Parkinson, doença de Alzheimer.

A doença que não produza incapacidade laborativa – sinusite, 
gripe, resfriado.

A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região 
em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de 
exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. – 
Ex. a malária adquirida pelo trabalhador em cuja região que habita é 
uma doença endêmica, para que seja considerada doença do trabalho se 
faz necessária comprovação médica determinando causa e efeito com o 
ambiente laboral.

Então o nobre Cursista diria:
“Assim, o trabalhador que exerce suas funções na região amazôni-

ca, propícia à malária, em adquirindo esta doença, em geral, não se confi-
gura doença do trabalho ou profissional.”

PERFEITO.
A Lei não reconhece se não for atestado por um médico, decla-

Saiba mais sobre PAIR

http://wwwp.feb.unesp.br/jcandido/acustica/Textos/OS_608.html

Fonte: https://encrypted-tbn0.
google.com/images?q=tbn:ANd9G
cR1KEaU80t112kwIbHdjnWLC8z4
bZz_ZUEbaJxFMQRHAEOjw6NN
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rando causa e efeito com o ambiente laboral.

1.4.3. Equiparação a acidente do trabalho  – Art. 21 da Lei nº 8.213:

•	 O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a 
causa única, haja contribuído diretamente para a morte do 
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o 
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para 
a sua recuperação.

NOTE-SE: precisa que o acidente, mesmo não sendo causa úni-
ca do resultado, tenha contribuído diretamente. Ex. O Trabalhador que 
sofreu um acidente que provocou um corte profundo no braço, foi socor-
rido no hospital, em tempo hábil de reabilitar o membro, contudo pas-
sados 30 dias de recuperação, retornou ao nosocômio e teve seu braço 
amputado por uma infecção.

•	 O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do 
trabalho, em conseqüência de:

 ◊ Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por 
terceiro ou companheiro de trabalho;

 ◊ Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por moti-
vo de disputa relacionada ao trabalho. 

 ◊ O que caracteriza este item é a ”disputa relacionada ao 
trabalho”

 ◊ Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de 
terceiro ou de companheiro de trabalho;

 ◊ Ato de pessoa privada do uso da razão. 
 ◊ O que caracteriza é a pessoa agressora estar privada da 

razão (doido ou incapaz totalmente);
 ◊ Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortui-

tos ou decorrentes de força maior. 
 ◊ Estes eventos sendo na residência ou qualquer outro lo-

cal que não seja o de trabalho, não caracteriza nem equi-
para o acidente ao de trabalho.
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•	 A doença proveniente de contaminação acidental do empre-
gado no exercício de sua atividade;

•	 Acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e ho-
rário de trabalho:

 ◊ Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a 
autoridade da empresa.

 ◊ Neste caso, o trabalhador realiza serviço determinado 
pela empresa em local diverso. Ex. Realiza a instalação 
de antena de recepção e transmissão de dados na resi-
dência de um cliente e vem a sofrer um acidente. Equi-
para-se a acidente do trabalho.

 ◊ A prestação espontânea de qualquer serviço à empresa 
para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

 ◊ O trabalhador sem determinação da Empresa ou ordem 
de seu superior realiza serviço, para evitar prejuízo à 
empresa ou para fazer com que ela venha a ter lucro, 
vem a sofrer acidente. Este é equiparado a acidente do 
trabalho.

 ◊ Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo 
quando financiada por esta dentro de seus planos para 
melhorar capacitação da mão-de-obra, independente-
mente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo 
de propriedade do segurado;

 ◊ No percurso da residência para o local de trabalho ou 
deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomo-
ção, inclusive veículo de propriedade do segurado;

Observe que se o trajeto tomado do trabalho para residência e 
vice-versa, não for o razoável ou há uma parada, deliberada pelo tra-
balhador para atividade diversa (para na faculdade, no colégio do filho, 

Observação:

Se, todas estas causas de acidente, não forem cometidas contra o trabalhador no 
local de trabalho e, o mais importante, no horário de trabalho, não será equiparado 

a acidente do trabalho.
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num restaurante, etc.) e logo após sofre acidente. Alguns juízes não têm 
entendido como acidente do trabalho equiparado.

1.4.4. Comunicação do acidente - CAT – Art. 22 da Lei nº 8.213  
 

Deve ser comunicado pela em-
presa o acidente do trabalho à Previdên-
cia Social até o 1º dia útil seguinte ao da 
ocorrência e, em caso de morte, de ime-
diato, à autoridade competente. 

E se a Empresa não fizer a CAT, 
você sabe o que acontece?

Caso a empresa não faça a CAT 
sofrerá pena de multa, aumentada nas 
reincidências.

O acidentado ou seu dependente 
deverá receber da Empresa cópia fiel da 
CAT, bem assim o sindicato da sua cate-
goria.

Daí então você pergunta:
“E se a Empresa não formalizar a CAT, fica por isso mesmo?”
Caso a empresa não formalize o acidente, pode formalizá-lo o 

próprio acidentado, seu dependente, o sindicato da classe do acidenta-
do, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevale-
cendo o prazo previsto de um dia. 

A empresa não se exime de sua responsabilidade pela CAT, 
quando ela é feita pelos acima citados.

A Comunicação de Acidente, a princípio, é atribuição do setor de 
pessoal da Empresa, contudo algumas empresas deixam sob a respon-
sabilidade do setor de segurança e medicina do trabalho.

A CAT é confeccionada em formulário próprio da Previdência e 
emitida em 06 (seis) vias, sendo:

1ª via – INSS;
2ª via – Empresa;

http://www.mailerlite.com/data/
emails/51343/86520120123232133.
JPG?8490
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3ª via – Segurado ou dependente;
4ª via – Sindicato de classe do trabalhador;
5ª via – Sistema Único de Saúde – SUS;
6ª via – Delegacia Regional do Trabalho.

O Formulário tem 3 campos distintos:
I. Emitente - contém dados da Empresa, do Trabalhador (segu-

rado) e do acidente. Deve ser preenchido pela Empresa ou, 
na omissão desta, pelo Sindicato, Autoridade Pública, Segu-
rado ou Dependente.

II. Atestado Médico – preenchido pelo médico, contém dados da 
lesão com sua caracterização.

III. INSS – informações próprias do INSS a quem cabe preen-
cher.

QUER APRENDER A PREENCHER UMA CAT?   
VAMOS LÁ!
NOTE-SE que apenas o campo I, você preencherá, pois os demais 

são de responsabilidade de profissionais específicos ou Órgão próprio.

Os itens deste campo, que vai do item 01 ao 52, são auto-explicá-
veis e de fácil entendimento. Contudo, entendemos que o item 26 – CBO 
possa gerar duvida. CBO é o Classificação Brasileira de Ocupações. As-
sim para o seu preenchimento deve ser consultado a tabela e encontrar 
o código da ocupação do trabalhador acidentado.

Veja o manual de preenchimento, a legislação e o formulário nos sites abaixo::

 http://www1.previdencia.gov.br/pg_secundarias/paginas_perfis/perfil_
Empregador_10_04-A.asp

http://www1.previdencia.gov.br/docs/pdf/PortariaN5051-de26defevereirode1999.pdf

http://menta2.dataprev.gov.br/prevfacil/prevform/benef/pg_internet/ifben_visuform.
asp?id_form=36
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1.4.5. Dia do acidente  – Art. 23 da Lei nº 8.213

O estimado cursista sabe qual é o dia do acidente? 
Parece fácil, não é? Então vejamos:
Para a lei,  o dia do acidente será aquele que acontecer primeiro, 

considerando qualquer das situações abaixo:
•	 A data do início da incapacidade laborativa para o exercício 

da atividade habitual – É a data que efetivamente e indiscu-
tivelmente o trabalhador sofreu o acidente que o impossibi-
lita, pelas características, de laborar. Atestado pela Comuni-
cação de Acidente do Trabalho (CAT).

•	 O dia da segregação compulsória – É a data em que o traba-
lhador, sem que quisesse a ocorrência do fato, é impedido 
de trabalhar. 

•	 O dia em que for realizado o diagnóstico – É a data que a 
doença foi efetivamente comprovada, diagnóstica, por exame 
indiscutível e específico.

Destas datas considera-se, para a produção dos efeitos legais, a 
que ocorrer primeiro.

1.5. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCM-
SO – NR-7

Passamos, agora, a conhecer um programa dos mais importan-
tes para a preservação da saúde e da vida do trabalhador. 

O PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacio-
nal tem por objetivo promover e preservar a saúde dos trabalhadores, 
devendo ser elaborado e implementado pela empresa, tomando por 
base o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e o PCMAT 
(Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil).
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O(a) cursista, naturalmente, sabe que este Programa, como to-
dos os demais, tem característica prevencionista, de rastreamento e 
diagnóstico antecipado dos fatores que prejudicam a saúde do trabalha-
dor, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência 
de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde.

No PCMSO você encontrará exames que são obrigatórios aos 
empregados, exigidos, e alguns sob as expensas do Empregador.

1.5.1. Exames Médicos Obrigatórios para as Empresas

1.5.1.1. Admissional - deverá ser realizada antes que o trabalha-
dor assuma suas atividades.

1.5.1.2. Periódico - de acordo com os intervalos mínimos de tem-
po abaixo discriminados:

•	 Para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de tra-
balho, que impliquem o desencadeamento ou agravamento 
de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam 
portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser re-
petidos:

 ◊ A cada ano ou a intervalos menores, a critério do mé-
dico encarregado, ou se notificado pelo médico agente 
da inspeção do trabalho, ou, ainda, como resultado de 
negociação coletiva de trabalho;

 ◊ De acordo com a periodicidade especificada no Anexo n.º 
6 da NR 15, para os trabalhadores expostos a condições 
hiperbáricas;

•	 Para os demais trabalhadores:
 ◊ Anual, quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores 

de 45 (quarenta e cinco) anos de idade;
 ◊ A cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 (dezoi-

to) anos e 45 (quarenta e cinco) anos de idade.

1.5.1.3. De retorno ao trabalho - deverá ser realizada obrigato-
riamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente, 
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por período igual ou superior a 30 (trinta) dias, por motivo de doença ou 
acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.

1.5.1.4. De mudança de função - será obrigatoriamente reali-
zada, antes da data da mudança. Entende-se por mudança de função, 
toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor, 
que implique a exposição do trabalhador a risco diferente daquele a que 
estava exposto antes da mudança

1.5.1.5. Demissional - será obrigatoriamente realizada até a 
data da homologação da demissão.

Para cada exame médico realizado, o médico emitirá o Atestado 
de Saúde Ocupacional - ASO, em 2 (duas) vias.A primeira via do ASO, 
ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive frente de 
trabalho ou canteiro de obras, à disposição da fiscalização do trabalho. 
A segunda via do ASO será, obrigatoriamente, entregue ao trabalhador, 
mediante recibo na primeira via.

Estes exames são determinados pelo grau de risco que a em-
presa apresenta, conforme os agentes de riscos sejam: físico, químico, 
biológico ou ergonômico. 

A empresa contratante de mão de obra, prestadora de serviços, 
deve informar à empresa contratada dos riscos existentes e auxiliá-la 
na elaboração e implantação do PCMSO nos locais de trabalho onde os 
serviços estão sendo prestados.

Você saberia responder o que acontece, caso a empresa não ela-
bore e implemente o PCMSO?

Ela, certamente, poderá ser multada pela Delegacia Regio-
nal do Trabalho (DRT) e responderá, civilmente, por danos, além de 
indenização. Bem, assim, o Empregador, ou quem responda pela 
administração,poderá responder criminalmente, por expor a saúde do 
trabalhador a riscos.

E, o dedicado e aplicado cursista, afirmaria:
“Então, é suficiente o serviço médico para elaborar o PCMSO e 

implementá-lo.”
Não afirmaria isto como absoluto, ou seja, nem sempre é sufi-

ciente o serviço médico, muito menos a simples elaboração do PCMSO, 
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para tornar efetivo um programa de prevenção à saúde do trabalhador 
numa Empresa, sem, contudo, implementá-lo e garantir sua efetivida-
de. Um programa da importância do PCMSO às vezes, exige a participa-
ção de outros profissionais, de acordo com a complexidade do processo 
de produção e a planta industrial.

1.5.2. Das Diretrizes e Responsabilidades

O PCMSO integra o conjunto mais amplo de iniciativas da empre-
sa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com 
o disposto nas demais NR. Deverá ser planejado e implantado com base 
nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados 
nas avaliações previstas nas demais NR.

1.5.2.1. Compete ao empregador:
•	 Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, 

bem como zelar pela sua eficácia;
•	 Custear,sem ônus para o empregado, todos os procedimen-

tos relacionados ao PCMSO;
•	 Indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, 
da empresa, um coordenador responsável pela execução do 
PCMSO;

•	 No caso de a empresa estar desobrigada de manter médico 
do trabalho, de acordo com a NR 4, deverá o empregador 
indicar médico do trabalho, empregado ou não da empresa, 
para coordenar o PCMSO;

•	 Inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador 
poderá contratar médico de outra especialidade para coor-
denar o PCMSO.

Saiba Mais:

  http://meusalario.uol.com.br/main/saude/exames/saiba-o-que-sao-os-exames-
medicos-admissional-e-demissional
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Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empre-
sas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 (vinte 
e cinto) empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 
1 da NR 4, com até 10 (dez) empregados. 

As empresas com mais de 25 (vinte e cinco) empregados e até 50 
(cinqüenta) empregados, enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo 
o Quadro 1 da NR 4, poderão estar desobrigadas de indicar médico coor-
denador em decorrência de negociação coletiva. 

As empresas com mais de 10 (dez) empregados e com até 20 
(vinte) empregados, enquadradas no grau de risco 3 ou 4, segundo o 
Quadro 1 da NR 4, poderão estar desobrigadas de indicar médico do 
trabalho coordenador, em decorrência de negociação coletiva, assistida 
por profissional do órgão regional competente, em segurança e saúde 
no trabalho. 

Por determinação do Delegado Regional do Trabalho, as empre-
sas poderão ter a obrigatoriedade de indicação de médico coordenador, 
quando suas condições representarem potencial de risco grave aos tra-
balhadores.

Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clí-
nica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas 
deverão ser registrados em prontuário clínico individual, que ficará sob 
a responsabilidade do médico-coordenador do PCMSO. Os registros de-
verão ser mantidos por período mínimo de 20 (vinte) anos após o desli-
gamento do trabalhador.

1.5.3. Do Relatório
O PCMSO deverá obedecer a um planejamento de atividades, de-

vendo estas serem objeto de relatório anual, devendo este discriminar, 
por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, 
incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de 
resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o 
próximo ano.

O relatório anual deverá ser apresentado e discutido na CIPA e 
poderá ser armazenado na forma de arquivo informatizado, desde que 
este seja mantido de modo a proporcionar o imediato acesso por parte 



28
Disciplina: Legislação Aplicada à Saúde Ocupacional

Técnico em
Segurança do Trabalho

do agente da inspeção do trabalho.
Agora, considerando o seu conhecimento nos programas de re-

dução de riscos e proteção da saúde do trabalhador, você seria capaz de 
estabelecer uma relação mínima do PPRA com o PCMSO?

Nessa relação você não pode deixar de levar em conta que o 
PPRA oferece subsídios técnicos para a elaboração do PCMSO. 

1.6. Prevenção ao Tabagismo no Ambiente do Trabalho
O Ministério do Trabalho e Emprego em conjunto com o Minis-

tério da Saúde elaboraram uma Portaria Interministerial nº 3728 que 
tem por objetivo preservar a saúde do trabalhador enquanto estiver no 
ambiente laboral.

A Portaria aludida recomenda às Empresas que adotem medidas 
restritivas ao hábito de fumar, especialmente em ambientes fechados, 
de ventilação reduzida ou dotados de condicionamento de ar.

Para a empresa que implantar medidas de desestimulo ao fumo, 
pode delimitar área para os fumantes. Cabe à CIPA - Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes promover campanhas educativas demons-
trando os efeitos nocivos do tabagismo.

LEI N° 9.294/96 no seu art. 2º proíbe o fumo em ambientes de 
hospitais, cinemas, salas de aulas e outros recintos coletivos, seja ele 
particular (privado) ou público, senão vejamos:

“Art. 2° É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, 
charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumí-
gero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo, pri-
vado ou público, salvo em área destinada exclusivamente 
a esse fim, devidamente isolada e com arejamento con-
veniente.

§ 1° Incluem-se nas disposições deste artigo as 
repartições públicas, os hospitais e postos de saúde, as 
salas de aula, as bibliotecas, os recintos de trabalho co-
letivo e as salas de teatro e cinema.

§ 2° É vedado o uso dos produtos mencionados 
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no caput nas aeronaves e veículos de transporte coletivo, 
salvo quando transcorrida uma hora de viagem e houver 
nos referidos meios de transporte parte especialmente 
reservada aos fumantes.

Observe que só é permitido o uso de fumos em ambientes apro-
priados, com ventilação e isolado. Nos transportes coletivos e aeronaves 
também é vedado o uso, apenas permitido em local específico e reser-
vado.

Alguns Municípios e Estados do País adotaram as mesmas me-
didas para bares e restaurantes e alguns locais de acesso ao público.

Para você que fuma:
APAGUE ESSA IDÉIA!!!

Fonte: https://en-
crypted-tbn2.google.
com/images?q=tbn:
ANd9GcRDfUK31Cp
TIxpqu_226mVT6Wi
1tuRKbfuv10o6U5bz
bN-Tts3RYA
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Caro cursista, nesta unidade, começaremos a identificar as pro-
vidências legais para a prevenção de riscos ambientais.

Mas, o que são riscos ambientais para você? Já parou para pen-
sar nisso?

Nós estamos estudando Segurança do Trabalho, portanto deve-
mos entender “ambiente” aqui como o local onde se desenvolve as ati-
vidades produtivas e todo seu entorno, que sofre influência e influencia. 
Não há de se falar em meio ambiente, correto?

Muito bem, agora já que você está delimitado no espaço, pode-
mos conhecer mais um pouco esses riscos ambientais.

2.1. Artigos da CFB e CLT relativos aos Riscos Ambientais
A CFB/88 em seu art. 200, incisos II e VIII afirma competir ao Sis-

tema Único de Saúde – SUS a execução das ações de vigilância sanitária 
e epidemiológica, bem assim as ações de saúde do trabalhador. Adver-
te, ainda, que o SUS deve colaborar com a proteção do meio ambiente, 
compreendendo o ambiente laboral.

No art. 225,  a Carta Magna consagra o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, primordial à qualidade de vida sadia. En-
contrando o meio ambiente do trabalho proteção jurídica no inciso V do 
§1º, desse dispositivo constitucional, que diz:

COMPETÊNCIA 2 – COMPETÊNCIA – 
CONHECER A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
ESPECÍFICA À PREVENÇÃO DE RISCOS 
AMBIENTAIS
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“§1º Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público:

(...)
V - controlar a produção, a comercialização e o 

emprego de técnicas, métodos e substâncias que com-
portem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente;”

Não há qualquer margem de dúvida de que a saúde do traba-
lhador e o meio ambiente laboral, na Constituição vigente, é levada à 
condição de direito social,  de natureza constitucional,  face o que dispõe 
os arts. 6º e 7º inciso XXII. Bem assim os arts. 196 a 200 e o art. 225, &1º, 
inc. V da CFB/88.

Impõe-se ao Empregador, o cumprimento destas normas jurí-
dicas, cuja prescrição se dá pelos arts. 154 a 201 da CLT e as NR’s res-
pectivas, que tratam das normas regulamentares relativas à segurança 
e à medicina do trabalho urbano e rural, todavia, a efetividade do direito 
exige atuação firme do Poder Público, no sentido de exigir e fiscalizar o 
que determina a lei.

O Brasil ratificou diversas Convenções Internacionais relativas à 
proteção do trabalhador, que estabelecem a obrigatoriedade de adoção 
de um política nacional, voltada à segurança e à saúde do trabalhador e 
do meio ambiente laboral, visando prevenir acidentes e danos à saúde, 
decorrentes do exercício do trabalho, buscando minimizar os riscos am-
bientais inerentes à atividade laboral. 

Recomenda as Convenções ratificadas que devem ser imple-
mentadas e inclusa a nível nacional,  questões de segurança, higiene e 
meio ambiente de trabalho, em todos os níveis de ensino e treinamento. 
Quanto à empresa, deve obrigar-se a exigir dos empregadores todas as 
medidas garantidoras, para manter o local de trabalho higiênico e segu-
ro, bem como a segurança na operação do maquinário e equipamentos 
utilizados ou sob sua supervisão.

O art. 200, inciso VII da CFB/88 fala da proteção à saúde que se 
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estende ao meio ambiente de trabalho. Vejamos:
“Art. 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, 

além de outras atribuições, nos termos da lei:
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, 

nele compreendido o do trabalho.”
Por outro lado, o descaso com o meio ambiente de trabalho, 

através da violação das normas supracitadas, pode caracterizar-se 
como infração penal, conforme os arts. 14 e 15 da Lei 6.938/81 e arts. 14 
a 17 da Lei 7.802/89. 

Em resumo, isto quer dizer que o não cumprimento das obriga-
ções constitucionais de proteção do meio ambiente laboral, pode resul-
tar em responsabilidade penal e o gestor, descumpridor, pode receber 
punição penal (prisão, detenção, multa).

Assim, o não cumprimento das normas trabalhistas de medici-
na e segurança no trabalho representa um dano ao meio ambiente de 
trabalho e, sem embargo, a redução dos riscos ambientais, utilizando-
se de normas de saúde, higiene e segurança, caracterizam o respeito 
e a garantia do direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, em 
consonância com o descrito no inciso XXII do art. 7° da Magna Carta e 
obrigação do empregador face os arts. 154 e seguintes da CLT.

2.2. Conceito e tipos de riscos ambientais
2.2.1. Conceito
São considerados riscos ambientais os agentes físicos, quími-

cos, biológicos, ergonômicos e de acidentes/mecânicos que possam tra-
zer ou ocasionar danos à saúde do trabalhador nos ambientes de traba-
lho, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de 
exposição ao agente.

Mas quais são estes agentes? Você sabe?  

2.2.2. Tipos de Riscos
2.2.2.1. Riscos Físicos - São aqueles gerados por máquinas e 

condições físicas do local de trabalho, que podem causar danos à saúde 
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do trabalhador. Tais como: Ruídos, vibrações, radiações ionizantes ou 
não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade.

2.2.2.2. Riscos Químicos - São aqueles representados pelas 
substâncias químicas, seja nas formas líquida, sólida e gasosa, que ao 
ser absorvidas pelo organismo, podem produzir reações tóxicas e da-
nos à saúde. Tais como as poeiras minerais, poeiras vegetais, poeiras 
alcalinas, fumos metálicos, névoas, neblinas, gases, vapores e produtos 
químicos diversos.

2.2.2.3. Riscos Biológicos - São aqueles causados por microor-
ganismos, capazes de desencadear doenças devido à contaminação e 
pela própria natureza do trabalho Tais como bactérias, fungos, vírus e 
outros.

2.2.2.4. Riscos Ergonômicos - Estes riscos são os relacionados 
ao conforto ambiental, às condições de ergonômicas, determinantes da 
adaptabilidade que os ambientes de trabalho devem manter em relação 
ao homem, oferecendo-lhe bem estar físico e psicológico. 

Os riscos ergonômicos estão ligados também a fatores humanos 
do tipo externos (o ambiente) e internos (o plano emocional), em síntese, 
quando há disfunção entre o indivíduo e seu posto de trabalho. Caracte-
riza este risco a monotonia, as posturas incorretas, o ritmo de trabalho 
intenso, a fadiga, a preocupação anômala, os trabalhos físicos pesados 
e os esforços repetitivos.

2.2.2.5. Riscos Mecânicos ou de Acidentes – São aqueles que 
ocorrem em função das condições físicas (do ambiente físico de traba-
lho) e tecnológicas impróprias, capazes de colocar em perigo a integri-
dade física do trabalhador. 

Caracteriza este risco o arranjo físico inadequado, máquinas e 
equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, 
iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou ex-
plosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e ausência 
de sinalização.
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2.3. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA – 
NR-9

Como já estudamos os riscos, você sabe perfeitamente identifi-
cá-los, está na hora de compreender um programa de prevenção a es-
ses riscos.

Iremos, agora, entender quais são as atividades que devem ser 
desenvolvidas e quem é responsável por cada etapa, principalmente as 
responsabilidades do Técnico de Segurança do Trabalho.

ENTÃO, VAMOS LÁ?
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA está re-

gulamentado pela Norma Regulamentadora 9 (NR- 9). Tem por objeti-
vo estabelecer uma metodologia de ação que garanta a preservação da 
saúde e integridade dos trabalhadores frente aos riscos dos ambientes 
de trabalho, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e con-
trole da ocorrência de riscos ambientais, como forma de proteção do 
meio ambiente e dos recursos naturais. Riscos estes provenientes de 
agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou mecânicos, que 
variam no ambiente laboral conforme a sua intensidade ou concentra-
ção e tempo de exposição do trabalhador.

A NR-9 tornou o PPRA obrigatório nas empresas, inclusive insti-
tuições de ensino, independente do número de empregados ou do grau 
de risco de suas atividades, prevendo sua articulação com o Programa 
de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, possibilitando a cor-
relação da doença às condições de trabalho.

2.3.1.  Estrutura Mínima de um PPRA
Segundo a NR-9, um PPRA deve apresentar minimamente a se-

guinte estrutura:
1. Planejamento anual constando metas, prioridade e crono-

grama;
2. Estratégia e metodologia de ação;
3. Forma de registro, manutenção e divulgação dos dados;
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4. Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do 
PPRA.

A empresa deve ter um documento-base contendo todos os as-
pectos da estrutura mínima para um PPRA, que deve ser apresentado 
e discutido na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA (se 
houver), sendo anexada cópia em livro ata e permanecer acessível à fis-
calização. 

A NR-9 prevê que deve ser analisadoa integralmente pelo menos 
uma vez ao ano. Mas para que isso? Você sabe?

Para avaliar o desenvolvimento do PPRA, indicar os ajustes ne-
cessários e definir as novas metas e prioridades.

Você sabe como se desenvolve um PPRA? Então vejamos:

2.3.2. Desenvolvimento do PPRA
O PPRA se desenvolve em etapas, que vai desde a antecipação e 

reconhecimento dos riscos presentes no ambiente laboral até o regis-
tro e divulgação dos resultados, passando, obviamente, pela avaliação 
destes riscos e exposição dos trabalhadores a ele, bem como as medi-
das que devem ser adotadas para, ao menos, reduzir ou eliminá-los. As 
etapas são:

2.3.2.1. 1ª ETAPA - Antecipação e reconhecimento dos riscos:
•	 Visa identificar riscos potenciais e introduzir medidas de pro-

teção para sua redução ou eliminação.
•	 Reconhecer, identificar, determinar e localizar as possíveis 

fontes geradoras de riscos;
•	 Identificar as trajetórias e meios de propagação dos agentes, 

os possíveis danos relacionados aos riscos identificados e a 
descrição das medidas de controle já existentes;

•	 Estabelecer prioridades e metas de avaliação e controle.

E você sabe para que serve esta etapa?
Serve, basicamente, para identificar, reconhecer e localizar os 

riscos que cada ambiente de trabalho tem, classificando-o conforme o 
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tipo (físico, químico, biológico, etc.)

2.3.2.2. 2ª ETAPA - Avaliação dos riscos e exposição dos traba-
lhadores: 

A avaliação será quantitativa e qualitativa e será realizada, se 
necessário, para comprovar o controle de exposição ou a inexistência de 
riscos identificados na etapa anterior (de reconhecimento), bem assim 
objetiva mensurar a exposição dos trabalhadores ou, ainda, sugerir me-
didas de controle.

Você começa a perceber que uma etapa é complemento da ante-
rior e tem uma lógica, não é verdade?

Perceba a próxima etapa, as fases das medidas e providências.

2.3.2.3.  3ª ETAPA - Medidas de controle e avaliação de sua efi-
cácia

Após identificar e reconhecer os riscos, fazer a mensuração 
quantitativa e qualitativa deles e, sugerir medidas para eliminar ou re-
duzir a exposição do trabalhador.

E O QUE FAZER COM 
ESTES DADOS?

É a hora das medidas 
de controle que devem ser 
suficientes para eliminar, mi-
nimizar ou controlar os riscos 
ambientais nas situações de 
identificação de risco potencial à saúde (fase de antecipação), risco evi-
dente à saúde (fase de reconhecimento) ou quando os resultados das 
avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os 
valores-limites previstos em Norma.

2.3.2.4. 4ª ETAPA - Medidas de proteção coletiva e individual
Tem por finalidade eliminar ou reduzir:
•	 O uso ou a formação de agentes prejudiciais à saúde ou 

Fonte: http://www.
educolorir.com/
dados-t9569.jpg
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•	 Prevenir a liberação ou disseminação desses agentes, ou 
ainda

•	 Reduzir os níveis ou sua concentração no ambiente de tra-
balho.

Estas medidas precisam ser acompanhadas de treinamento dos 
trabalhadores quanto aos procedimentos que garantam a eficiência e 
informações sobre as limitações oferecidas. 

Na inviabilidade de adoção de medidas de proteção coletiva de-
vem ser tomadas medidas de caráter administrativo ou de organização 
do trabalho ou ainda a utilização de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI).

Os EPIs devem ser adequados tecnicamente ao risco exposto 
pelo trabalhador e ao equipamento usado numa atividade/operação, ní-
veis de exposição a determinado agente de risco, levando em conta a 
eficiência para o controle da exposição ao risco e o conforto do usuário. 

2.3.2.5. 5ª ETAPA - Monitoramento da exposição aos riscos
Preste atenção, agora, que após as etapas vistas, todo e qual-

quer programa necessita de um monitoramento e acompanhamento, 
utilizando-se de uma avaliação sistemática e repetida de exposição a 
um risco conhecido e monitorado.

Você,  ao certo, se pergunta: para que essa coisa de avaliação 
Não seria um retrabalho? 

Não pense desta forma. A avaliação sistêmica visa introduzir ou 
modificar as medidas de controle e garantir uma permanente melhora 
dos procedimentos.

Mas não terminaram por aqui as etapas. Vem agora aquela que 
identificamos como uma das mais importante, que é a 6ª etapa..

2.3.2.6. 6ª ETAPA - Registro e divulgação dos dados
A empresa deve ter catalogado todo histórico técnico e adminis-

trativo do desenvolvimento do PPRA e estas informações, mantidas por 
período mínimo de 20 (vinte) anos, deverão ser  acessíveis aos trabalha-
dores, seus representantes e autoridades competentes.
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Você saberia dizer qual a importância desta etapa? Ou seja, os 
dados registrados e divulgados objetiva o quê?

2.3.3.  Competência para Elaborar o PPRA
A elaboração, implementação e avaliação do PPRA podem ser 

feitas por qualquer pessoa, ou equipe de pessoas que, a critério do em-
pregador, sejam capazes de desenvolver o disposto na NR-9. 

Será que o TST tem competência para elaborar o PPRA da em-
presa que trabalha?

Você parou para pensar sobre a sua responsabilidade enquanto 
um TST de uma Indústria de vidros, onde há diversos setores, desde 
o administrativo até o de expedição, passando, sem dúvidas, pelo pro-
cesso de produção dos artefatos de vidros, onde há riscos iminentes de 
acidentes por presença de riscos químicos, ergonômicos, físicos, mecâ-
nicos ou de acidente?

É obrigação sim e de responsabilidade do TST identificar os ris-
cos ambientais e assim contribuir com a elaboração, contudo não é sua 
a atribuição de confeccionar o PPRA.

O empregador deve estabelecer estratégias e metodologias a 
serem utilizadas no desenvolvimento das ações, assim como a forma de 
registro, manutenção e divulgação dos dados obtidos no desenvolvimen-
to do programa.

2.3.4. Responsabilidades do Empregador e dos Trabalhadores

2.3.4.1. Empregador
•	 Estabelecer, implantar e assegurar o cumprimento do PPRA, 

como atividade permanente da Empresa;

2.3.4.2. Trabalhador
•	 Colaborar e participar na implementação e execução do 

PPRA; 
•	 Seguir as orientações recebidas nos treinamentos;
•	 Informar ao seu superior hierárquico direto, ocorrências 

que, a seu julgamento, possam implicar riscos à saúde dos 
trabalhadores.
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Você ao certo diria: 
“Então Professor! o PPRA é um programa de planejamento, imple-

mentação de comportamento preventivo e medidas de proteção,  face aos 
riscos ambientais que o processo produtivo de uma empresa apresenta.” 

Este orgulhoso professor, responderia:
MARAVILHA, VOCÊ ENTENDEU MESMO. É EXATAMENTE ISTO!!!

3.1. Conceito - CFB e CLT sobre Insalubridade e Periculosidade
A CFB garante ao trabalhador pelo Art. 7º, inciso XXIII, um adi-

cional (acréscimo) de remuneração para aqueles que exercem ativida-
des penosas, insalubres e perigosas. ao salário 

3.1.1. Insalubridade   
O Art. 189 da CLT considera atividades ou condições insalubres 

aquelas que exponham o trabalhador a agentes nocivos á saúde, acima 
dos limites de tolerância fixados, em razão da natureza e da intensidade 
do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 

Cabe ao MTE normatizar os critérios para caracterização da in-
salubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de 
proteção e o tempo máximo de exposição do empregado aos agentes 
de risco. O exercício de trabalho insalubre assegura ao trabalhador, a 

COMPETÊNCIA 3 – CONHECER A LEGIS-
LAÇÃO BRASILEIRA ESPECÍFICA À ÁREA 
DE INSALUBRIDADE
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percepção de adicional, incidente sobre o salário profissional do traba-
lhador, equivalente a:

•	 40% quando a insalubridade é caracterizada em grau máxi-
mo;

•	 20% quando a insalubridade é caracterizada em grau médio;
•	 10% quando a insalubridade é caracterizada em grau míni-

mo.

O direito à percepção de insalubridade cessa com a eliminação 
das condições ou dos riscos que deram causa á sua concessão, de acor-
do com o laudo pericial.

Contudo, o simples fornecimento de aparelho de proteção pelo 
empregador não o exime do pagamento do adicional, cabe-lhe tomar as 
medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre 
as quais, as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. 
Bem assim o caráter intermitente da exposição, não afasta o direito a 
percepção ao adicional.

Você deve estar se perguntando: “E como deve ser a eliminação 
ou a neutralização da insalubridade?

O art. 191 da CLT apresenta duas situações que, em ocorrendo, 
será considerada eliminação ou  neutralização, quais sejam:

•	 Adoção de medidas que mantenha o local de trabalho dentro 
dos limites de tolerância de risco;

•	 Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), que 
reduzam a intensidade da agressão do agente de risco sobre 
o trabalhador e o coloque dentro do limite de tolerância.

Limite de Tolerância, o que é isso?
Vamos pensar? 

Os produtos químicos e as situações físicas atuam sobre o corpo 
humano levando-o, após extrapolar o ponto de suportabilidade orgânica, 
a reagir em forma de doenças (intoxicações, debilidades e disfunção de 
órgão, etc.) ou fadiga (indisposição, cansaço, etc.). 

Estudos mostram que existem limites de exposição do corpo 
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humano a produtos e situações, que denominou-se de LIMITE DE TO-
LERÂNCIA, ou suportabilidade, que nada mais é a condição mínima ou 
máxima em que o ser humano pode submeter-se, sem que lhe afete a 
saúde.

3.1.2. Adicional de Insalubridade
É uma vantagem pecuniária, de caráter transitório, concedida ao 

empregado que trabalhe, permanente ou habitualmente, em operações 
ou locais considerados insalubres, expondo a saúde em risco.

REQUISITOS BÁSICOS
•	 O Trabalho tem que ser permanente ou com habitualidade 
•	 O local onde se desenvolve as atividades deve ser insalubre.
•	 O trabalhador deve estar exposto a agentes nocivos à sua 

saúde, devido à natureza da atividade, às condições ou méto-
dos de trabalho, que estejam acima dos limites tolerados por 
lei, em face da natureza e intensidade do agente e do tempo 
de exposição aos seus efeitos.

A caracterização e a justificativa para concessão do adicional 
de insalubridade serão estabelecidas por laudo técnico, elaborado por 
profissional competente, dentro dos limites de tolerância mensurados, 
conforme as NR - 15 e NR - 16, previstas na Portaria do MTE nº 3.214/78, 
bem como o estabelecido nos Anexos II e III da Orientação Normativa nº 
2/2010.

O laudo técnico deve conter o local de exercício do trabalho, tipo 
de trabalho realizado, tipo de risco, agente nocivo à saúde (motivo), tole-
rância conhecida no tempo(capacidade de exposição do trabalhador ao 
risco), medição efetuada no tempo, grau de risco, medidas de correção, 
conforme o. Art. 8º da Orientação Normativa (ON) 2/2010).

São competentes para emitir a avaliação da exposição e laudo 
técnico: o médico do trabalho, engenheiro e arquiteto especialista em 
segurança do trabalho, no dizer do art. 8º, & 1º da ON nº 2/2010).
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3.1.3. Periculosidade   
O art. 193 da CLT considera atividades ou condições perigosas 

aquelas que podem atingir a integridade física do trabalhador de ma-
neira abrupta, por sua natureza ou métodos de trabalho, resultem em 
contato permanente com inflamáveis ou explosivos, sob risco acentuado 
(na forma da regulamentação do MTE), além do trabalho desenvolvido 
no setor de energia elétrica (Lei n º 7.369/85) e atividades desenvolvidas 
com radiações ionizantes ou substâncias radioativas (Portaria nº 3.393 
de 17/12/83).

Os trabalhadores que exercem seu trabalho em condições de 
periculosidade têm direito a perceber adicional de periculosidade na or-
dem de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratifi-
cações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

O direito ao adicional será devido integral, e independentemente 
da exposição ao risco ser permanente ou intermitente às condições de 
risco inflamáveis, explosivos ou elétricos.

Os adicionais de insalubridade e periculosidade não se incorpo-
ram aos proventos de aposentadoria e o exercício do cargo em ativida-
des insalubre ou perigosas também não reduz o tempo de serviço para 
a aposentadoria. 

3.1.1. Caracterização - Laudo Técnico-Pericial de Insalubrida-
de/Periculosidade

O Laudo Técnico-Pericial tem por objetivo identificar e classi-
ficar as atividades insalubres ou perigosas no ambiente de trabalho, 
manifestando-se pelo pagamento ou não do adicional correspondente. 

Saiba que este laudo não compõe o PPRA, contudo não há qual-
quer empecilho para que sejam elaborados no mesmo documento. O 
art. 195 da CLT exige que o laudo seja executado por Engenheiro de Se-
gurança ou Médico do Trabalho, com registro no MTE, sendo indispensá-
vel comprovação das atividades e condições insalubres e/ou perigosas 
do trabalho.
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Então você dirá:
“A comprovação e caracterização da insalubridade, bem como da 

periculosidade, necessitam e dependem de perícia, realizada por médico ou 
do engenheiro do trabalho, devidamente credenciado junto ao MTE”.

PERFEITO, DEDICADO CURSISTA!!!

3.2. Atividades e Operações Insalubridade - NR-15
As atividades insalubres estão contidas nos anexos da Norma 

e são considerados os agentes: Ruído contínuo ou permanente; Ruído 
de Impacto; Tolerância para Exposição ao Calor; Radiações Ionizantes; 
Trabalhos sob condições hiperbáricas; Agentes Químicos e Poeiras Mi-
nerais.

No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será 
apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo 
salarial, sendo vedada a percepção cumulativa.

A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a 
cessação do pagamento do adicional respectivo.

A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracteri-
zada através de avaliação pericial por órgão competente, que comprove 
a inexistência de risco à saúde do trabalhador

3.3. Atividades e Operações Perigosas - NR-16
Também considerada quando ocorre além dos limites de tole-

rância. São as atividades perigosas aquelas ligadas a Explosivos, Infla-
máveis e Energia Elétrica.

O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegu-
ra ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), in-
cidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, 
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prêmios ou participação nos lucros da empresa.
São consideradas atividades ou operações perigosas as execu-

tadas com explosivos   sujeitos a :
a) adegradação química ou autocatalítica;
b) ação de agentes exteriores, tais como, calor, umidade, faís-

cas, fogo, fenômenos sísmicos, choque e atritos.

As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos 
liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em 
condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas 
quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis 
líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos, para os inflamáveis gasosos 
liquefeitos.

Aí você fica pensando:   será que o tanque do meu carro, quando 
está cheio de combustível é considerado transporte de inflamável líqui-
do?

Não, a norma desconsidera o tanque de combustível próprio do 
veículo, como carga perigosa em transporte.Ou seja, as quantidades de 
inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não 
são consideradas para efeito desta Norma.

Mas, você sabe o que é líquido combustível?
A NR considera líquido combustível todo aquele que possua pon-

to de fulgor igual ou superior a 70ºC (setenta graus centígrados) e infe-
rior a 93,3ºC (noventa e três graus e três décimos de graus centígrados).

A NR ainda determina que o Empregador responsabilize-se em 
delimitar todas as áreas de risco previstas.
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A ergonomia surge nos ambientes laborais para buscar as me-
lhores condições de trabalho, seja pelos espaços físicos, níveis de ru-
ídos, intensidade de iluminação dos espaços, os níveis de vibrações, a 
postura do trabalhador e tantos outros fatores que, presentes no am-
biente, interferem no desempenho e sucesso das atividades sem que 
haja fadiga, desgaste energético excessivo, o stress e tantas outras do-
enças profissionais ou do trabalho.

Nas empresas encontramos três tipos de ergonomia: 
•	 Correção: busca melhorar as condições de trabalho existen-

tes com limitação.
•	 Concepção: introduz conhecimentos das partes que com-

põem o processo que o homem participa, é a apropriação 
pelo homem e sua interação com todas as partes do pro-
cesso produtivo como: máquinas, ferramentas, sistema de 
produção etc.

•	 Conscientização: desenvolve treinamentos relacionados à 
mudança de comportamento dos trabalhadores em praticas 
que levam aos riscos e a maneira correta de realizar o tra-
balho.

4.1. Conceito e caracterização de ambiente ergonômico
A Ergonomia estuda as interações do homem e os demais ele-

mentos de um ambiente laboral. Utiliza-se de teorias, princípios, dados 

COMPETÊNCIA 4 – CONHECER A LEGIS-
LAÇÃO BRASILEIRA ESPECÍFICA À ÁREA 
DE ERGONOMIA
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e métodos para promover e aperfeiçoar o bem-estar do homem, asse-
gurando a eficiência do sistema produtivo.

A Norma Regulamentadora 17, cujo título é Ergonomia, visa es-
tabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de tra-
balho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a pro-
porcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

4.2. Artigos da CFB e CLT relativos à ergonomia 
No artigo dos direitos sociais do trabalhador, estabelecido pelo 

art. 7º da CFB, encontraremos a preocupação da Carta Magna quanto à 
saúde do trabalhador em face de um ambiente e o próprio trabalho, er-
gonomicamente correto, ao se referir aos incisos XIII, XIV, XV e XVII sobre 
a duração do trabalho, a jornada de trabalho, o repouso e férias anuais 
(respectivamente), fatores que, se não observados criteriosamente pelo 
Empregador, pode levar o trabalhador ao stress, fadiga, etc.

E a CLT, o que fala sobre o assunto?
A NR 17 encontra respaldo jurídico, nos Artigos 198 e 199 da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Quando vamos falar sobre medicina e segurança do trabalho, de 

imediato, sabemos que o Capítulo V do Título II da CLT nos dá todas as 
orientações e recomendações legais. Não é isso mesmo caro (a) cursis-
ta?

Notaremos que não só nos Art. 198 e 199 a CLT preocupa-se com 
a ergonomia, falando sobre a prevenção à fadiga, determinando o peso 
máximo que um trabalhador pode remover individualmente. Você sabe 
qual é esse peso máximo?

Não, Vamos saber qual é?

Pois então, para os homens é de 60 kg. No entanto, para a mu-
lher e o menor, há disposição específica, que limita a atividade de remo-
ção de cargas.
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Logo você pergunta: “E se a remoção e deslocamento da carga for 
através de trilho ou sobre rodas, onde o trabalhador empurre (por impul-
são) ou puxe (por tração) a carga a ser deslocada, o peso é o mesmo?”

EXCELENTE PERGUNTA !!!

O Legislador, sabendo que você iria perguntar isso, cuidou de 
afirmar que, neste caso, o MTE fixará limites diversos, que evitem ser 
exigidos dos empregados serviços superiores às suas forças. Portanto, 
haverá normas em algumas atividades que estabelecerão medidas dis-
tintas e para cada caso.

O trabalho da mulher, por exemplo, tem um capítulo na CLT de-
dicado exclusivamente a esta trabalhadora. Bem assim trata de Normas 
Especiais do Trabalho, dispondo de normas especiais sobre duração e 
condições de trabalho.

4.3. NR-17 – Ergonomia    
A NR-17 apresenta os parâmetros de adequação das condições 

de trabalho às características dos fatores do ambiente de trabalho como 
os psicofisiológicos, relativos aos mobiliários, aos maquinários, de in-
terrelações e comunicações dos elementos sistêmicos, organizacional e 
consequências do trabalho.

Saiba Mais:

  http://www.webartigos.com/artigos/o-trabalho-do-menor/2979/

  http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/18854/O_Trabalho_do_Menor_
no_Direito_Brasileiro.pdf?sequence=2

  http://www.scielo.br/pdf/cpa/n26/30398.pdf

  http://jus.com.br/revista/texto/19185/protecao-ao-trabalho-da-mulher
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4.3.1. Transporte Manual de cargas
O item 17.2.1.1 da NR 17 diz que é transporte manual de cargas   

todo Aquele em que o peso dela é totalmente suportado por um só tra-
balhador, desde o levantamento até a deposição da mesma. A Norma 
considera regular este transporte se ele for realizado de forma contínua 
ou descontínua.

Tal qual o Estatuto da Criança e do Adolescente, o item 17.2.1.3 
considera o trabalho infantil (jovem) o realizado por trabalhador menor 
que dezoito e maior que quatorze anos.

Os trabalhadores jovens e as mulheres são protegidos quanto 
ao transporte de cargas, sendo admitido como peso máximo àquele que 
seja bem inferior que o admitido para os homens e, sobretudo, que não 
afete a saúde e a segurança daqueles empregados.

A NR-17 exige que as empresas realizem análise ergonômica 
e que esta esteja disponível aos Auditores Fiscais do Trabalho em suas 
visitas, podendo exigir a Análise Ergonômica do Trabalho – AET, dos am-
bientes e métodos de trabalho. Por ser um documento obrigatório, den-
tre tantos outros que Empregador deve manter na Empresa,deve estar  
disponível à fiscalização.

Portanto você já sabe a AET é obrigatória e deve estar disponível 
para os fiscais, NÃO É ISSO?

Agora, o caro cursista sabe dizer qual objetivo da AET?
Veja o item 17.1.2. – o objetivo é avaliar a adaptação das condi-

ções de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores 
e, deve abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme reco-
menda a NR.

Vamos conhecer as etapas da AET?    
VAMOS LÁ!

A análise ergonômica do trabalho deve conter as seguintes eta-
pas:

•	 Análise da demanda e do contexto;
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•	 Análise global da empresa no seu contexto das condições 
técnicas, econômicas e sociais;

•	 Análise da população de trabalho;
•	 Definição das situações de trabalho a serem estudadas;
•	 Descrição das tarefas prescritas, das tarefas reais e das ati-

vidades;
•	 Análise das atividades - elemento central do estudo;
•	 Diagnóstico;
•	 Validação do diagnóstico;
•	 Recomendações;
•	 Simulação do trabalho com as modificações propostas;
•	 Avaliação do trabalho na nova situação.

4.3.2. Mobiliários do Ambiente de Trabalho
A NR sobre ergonomia preocupa-se com os mobiliários do am-

biente de trabalho, recomendando que sempre que possível, o trabalho 
deve ser realizado sentado, devendo o posto de trabalho ser planejado e 
adaptado para as exibilidades das tarefas.

E quando esta tarefa tiver de ser realizada em pé, você sabe 
como fica então?

As bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem propor-
cionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e opera-
ção, quando a tarefa deve ser realizada em pé.

Bom, e se o trabalho tiver de ser realizado com os pés? 
Diz a NR-17 que estas tarefas que devem ser realizadas com os 

pés, os pedais e demais comandos para acionamento devem ter posicio-
namento e dimensões que possibilitem fácil alcance.

Os assentos devem ser confortáveis e adequados, ajustáveis à 
estatura do trabalhador e o encosto deve proteger a região lombar.

Saiba Mais:

    http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2010/07/analise-ergono-
mica-do-trabalho.pdf
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4.3.3. Equipamentos dos postos de trabalho.
Nas atividades que envolvam leitura de documentos para digita-

ção, datilografia ou mecanografia recomenda a NR que:
•	 Seja fornecido suporte adequado para documentos ajustável 

e que proporcione boa postura, visualização e operação, evi-
tando movimentação freqüente do pescoço e fadiga visual;

•	 Seja utilizado documento de fácil legibilidade sempre que 
possível. Não é permitido o uso de papel brilhante, ou de 
qualquer outro tipo que provoque ofuscamento.

Você, caro cursista, pergunta então:
“E os computadores como ficam, a NR-17 se preocupa com eles,  

também?”

MUITO BEM, EXCELENTE!!!

Preocupa-se sim, os equipamentos utilizados no processamento 
eletrônico de dados com terminais de vídeo (computadores) devem ob-
servar:

•	 Condições de mobilidade suficientes que permita o ajuste da 
tela do computador à iluminação do ambiente, evitando con-
tra reflexos, e proporcionando ângulos de visibilidade ade-
quados ao trabalhador;

•	 O teclado deve ser independente e ter mobilidade, possibi-
litando ao empregado ajustá-lo de acordo com as tarefas a 
serem executadas;

•	 A tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser 
postos de maneira que as distâncias olho-tela, olho-teclado 
e olho-documento sejam mais ou menos iguais;

•	 Seja o computador posicionado em superfície de trabalho 
com altura ajustável.

AGORA PRESTE ATENÇÂO: Se o computador for utilizado even-
tualmente, dispensar-se-ão as exigências acima.
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Até então, falamos das tarefas que exigem esforço físico e des-
prendimento dos órgãos de sentidos do ser humano, notou?

E sobre o trabalho, que exige esforço intelectual e constante 
atenção, ficou de fora da NR?

Não. E como ficou, então?
De uma forma geral, as condições ambientais de trabalho devem 

estar adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores 
e à natureza do trabalho a ser executado. 

Segundo o item 17.5.2 da NR 17, nas salas de controle, Iaborató-
rios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, den-
tre outros locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam 
solicitação intelectual e atenção constante, são recomendadas como 
condições de conforto:

•	 Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na norma ABNT 
NBR 10152;

•	 Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23ºC;
•	 Velocidade do ar inferior a 0,75 m/s;
•	 Umidade relativa ao ar superior a 40%

4.3.4. Iluminação Ambiental
E os níveis de iluminação onde fica neste contexto? 
Vamos pensar?
Você saberia responder?

O item 17.5.3.3, os níveis mínimos de iluminamento a serem ob-
servados nos locais de trabalho são os valores de iluminância estabele-
cidos na norma ABNT NBR 5413.

Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, 
natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da ati-
vidade, distribuída uniformemente e difusa.

A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instala-
da de forma a não ofuscar, não provocar reflexos incômodos, sombras e 
contrastes excessivos.

Enfim a NR-17 traz, nos seus anexos, orientações sobre siste-
ma de auto-serviço e checkout a exemplo de supermercados e comércio 
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atacadista, bem assim recomendações para os serviços de tele-atendi-
mento ou telemarketing.

RECOMENDA-SE FAZER UMA LEITURA DOS ANEXOS.
Depois que você já estudou as normas e legislação a saúde ocu-

pacional, sobre riscos ambientais e acidentes do trabalho, sobre a insa-
lubridade e ergonomia,o cursista seria capaz de estabelecer a relação 
do Acidente do Trabalho, às doenças laborais e à Ergonomia?

A maioria das doenças do trabalho e das doenças 
profissionais,decorre não só da inobservância e inadequabilidade dos 
programas preventivos obrigatórios, mas principalmente da NR-17.

A Ergonomia do trabalho tem se revestido de enorme impor-
tância dentre as observações e recomendações para adequabilidade 
e conforto mínimo na realização das tarefas laborais. Por exemplo, a 
LER - Lesão por Esforço Repetitivo,  hoje denominada DORT - Doença 
Osteomuscular, relacionada ao Trabalho que constitui o principal grupo 
de problemas de saúde, cuja inobservância da NR-17 tem sido um dos 
fatores preponderantes para esta doença laboral e, bem assim, para os 
acidentes do trabalho.

Saiba Mais:

  http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/ergo8.htm

  http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/ergo.htm

  http://www.scielosp.org/pdf/rbepid/v8n3/10.pdf

  http://www.cmqv.org/website/artigo.asp?cod=1461&idi=1&id=5420
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A Constituição da República do Brasil garantiu a todos os tra-
balhadores urbanos e rurais o direito à redução dos riscos ambientais, 
através de implementação de normas de saúde, higiene e segurança. 
Devendo todos os trabalhadores desfrutarem desse direito, indepen-
dente da natureza jurídica da relação de trabalho, por ser um direito 
fundamental e social do trabalhador. 

Bem assim, a CLT nos arts. 154 e seguintes, no Capítulo V - Da 
Medicina e Da Segurança no Trabalho, do Título II, trouxe em pormenor 
estes direito formatando imposições tanto ao Empregador, como aos 
trabalhadores.

O descumprimento das normas de medicina e segurança no tra-
balho tem reflexo jurídico na área trabalhista, civil e penal. Pelo Direito 
do Trabalho, pode o trabalhador solicitar rescisão indireta do contrato 
de trabalho, baseado no art. 483 da CLT. Pelo Direito Civil, o empregador 
pode ser responsabilizado pelo risco de acidente de trabalho em relação 
aos trabalhadores submetidos a agentes nocivos podendo recair em in-
denização por dano moral coletivo. Pode, ainda, em ocorrendo acidente 
do trabalho, o empregador ser responsabilizado criminalmente por ilíci-
to penal que ficar provado, em relação de causa e efeito, se do acidente 
resultar lesão corporal, homicídio culposo ou crime de perigo para a 
vida ou saúde de outrem.

Caríssimo cursista, chegamos ao final de nossa disciplina e, é 
claro, esperamos sinceramente, ter contribuído, mesmo que singela-
mente, para a composição do conteúdo de conhecimentos que a vida 
profissional vai exigir você.

Durante nossa convivência, estudamos logo na primeira com-
petência, os aspectos legais e normativos que envolvem a proteção da 
saúde do trabalhador, compreendendo que. quando as recomendações 
falham, surgem as conseqüências, em forma de acidentes de trabalho, 
que causam enormes prejuízos, seja de ordem pessoal (a mais impor-
tante) na saúde do empregado, seja de ordem econômica e securitária.

CONCLUSÃO
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Em seguida, buscou-se entender a legislação sobre os progra-
mas preventivos obrigatórios nas empresas, como o PCMSO e o PPRA, 
agora totalmente dominados por você para, em ato continuo, estudar, 
na terceira competência, a insalubridade e periculosidade, como fatores 
decorrentes da própria atividade laboral, as normas de proteção e ga-
rantidoras de indenizações compensatórias.

Visto estes assuntos, restaram as recomendações da Ergono-
mia do trabalho, como quarta e derradeira competência, para emoldu-
rar seus conhecimentos, relacionando-os de forma a contextualizar e 
consolidar os assuntos, objetivando aquilo que é a permanente e perse-
guida intenção da Segurança do Trabalho – A INCOLUMIDADE DA VIDA 
HUMANA NO TRABALHO.

Prof. Artur Paiva
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