
Saúde 
e Segurança
do Trabalho

Curso de



Olá, Colaborador!

Preparamos essa cartilha para apresentar 
alguns conceitos importantes para o nosso dia 
a dia de trabalho.

Esse material reúne informações sobre saúde, 
segurança do trabalho, acidentes, CIPA, EPI 
e muitos outros temas interessantes para 
que tenhamos boas condições de trabalho e 
consigamos desenvolver nossas atividades de 
forma segura e plena, sempre com foco nas 
pessoas. 

Consulte esse material sempre que tiver 
dúvidas e  lembre-se que estamos juntos 
para construir e fortalecer uma das melhores 
empresas para trabalhar do Brasil.
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1.1 - Conceitos de Saúde e Trabalho

Antes de iniciarmos, é importante que todos conheçam os 
conceitos de saúde e de trabalho individualmente, de acordo 
com as definições formuladas ao longo dos tempos, para 
entendermos a importância desse assunto no ambiente de 
trabalho. 

1 -Saúde do
Trabalhador:
Conceitos

“Esse modo de ver a saúde nos leva a uma  
interpretação de que cada período da história da 
humanidade teve sua própria maneira de vê-la, o  
que também pode significar que saúde perfeita é 
um ideal muito variável, que nunca será amplamente 
alcançado, porque, a cada mudança dos tempos, novos 
problemas se apresentam”. (SOUTO, 2003, p. 14).

1.1.1 - Saúde

No final dos anos 1970, a saúde era definida como “a ausência 
de doença ou o bem-estar de um organismo como um todo”. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) surge no final da Segunda 
Guerra Mundial e tem como função a preocupação com o estado 
de saúde física e mental das pessoas que foram envolvidas nos 
episódios de combate.

“
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Para a OMS, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não apenas a ausência de doença ou de 
enfermidade.  A partir disso, podemos observar uma crescente 
preocupação com a saúde do homem, antes limitada somente à 
questão física, ampliando a atenção para o bem-estar mental e 
sua interação no meio social.

Podemos entender que a definição de saúde pode variar de 
acordo com as características de cada povo e nação, sofrendo 
interferência da história, sendo que, provavelmente, novas 
definições que elucidem o que realmente é a saúde surjam de 
acordo com os avanços tecnológicos e científicos dos tempos 
vindouros e o que é definido como saúde hoje pode não ser 
amanhã, ou sofrer algumas complementações.

No Brasil, a evolução da saúde pública acontece no início do 
século XX, com destaque para o médico sanitarista Oswaldo 
Cruz. A então capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, 
apresentava condições escassas de saúde pública, onde lixo e 
sujeira eram comuns de se ver nas ruas, acumulando presença 
de ratos e mosquitos transmissores de doenças fatais na época, 
como peste bubônica, febre amarela e varíola.

Oswaldo Cruz, então diretor da saúde pública, é responsável por 
ações como a vacinação obrigatória, a retirada de animais das 
ruas como cães e bois, limpeza constante da cidade e melhoria 
da qualidade da água, além de proibição de mendigos que 
sujassem as ruas e praças.

Precisamos registrar que, somente em 1941, é realizada a 1ª 
Conferência Nacional de Saúde, que discutiu sobre defesa 
sanitária, assistência social, proteção da maternidade infância 
e adolescência.

E o Ministério da Saúde surge somente em 1953, com a 
preocupação da saúde pública do povo brasileiro, principalmente 
as doenças da época como malária, leishmaniose, doença de 
Chagas, peste, brucelose, febre amarela e outras.

Outro marco da história da saúde no Brasil é a criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), no início da década de 90, por 
intermédio da Lei Orgânica da Saúde, pelo Congresso Nacional. 

Para a OMS, a saúde é um estado 
de completo bem-estar físico, mental 
e social, e não apenas a ausência  
de doença ou de enfermidade.
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1.1.2 - Trabalho

A segunda metade dos conceitos iniciais nos traz a definição 
de trabalho, que, segundo o dicionário Aurélio, é definido por 
“atividade física ou intelectual que visa a algum objetivo”. 

O surgimento do trabalho se dá a partir do aparecimento do 
homem primitivo na Terra, que precisava sobreviver e manter-se 
seguro, criando as primeiras armas de caça e proteção.

Um dos principais eventos históricos do desenvolvimento do 
trabalho no mundo foi a Revolução Industrial, quando o homem 
deixou de utilizar produtos artesanais para a execução de 
um determinado trabalho mecanizado, passando a empregar 
máquinas a vapor, que faziam com que as produções fossem 
bem mais eficientes e rentáveis. 

Vale recordar que, à época da Revolução Industrial, não havia 
as mínimas condições de higiene, fator responsável por traumas 
como amputações, mortes e doenças.

Em 1919, surge a primeira organização reconhecida 
internacionalmente, preocupada com os militares combatentes 
na Primeira Guerra Mundial que haviam sofrido sequelas devido 
ao evento: a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A OIT tem, entre suas responsabilidades, a redução da jornada 
de trabalho, a busca pelos direitos da mulher e definição da 
idade mínima para o mercado de trabalho.

No Brasil, um fator fundamental que colaborou para a 
valorização do trabalhador ocorreu no ano de 1936, quando o 
presidente da República Getúlio Vargas fixa o valor dos Salários 
Mínimos Regionais. Mais tarde, surge a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), tendo como atribuição o respeito aos direitos do 
trabalhador.

Contrato, organização sindical, justiça do trabalho e Ministério 
Público do Trabalho são alguns temas presentes na CLT, 
tornando-a, então, a principal norma legislativa brasileira 
referente ao Direito do Trabalho e ao Direito Processual do 
Trabalho, sendo utilizada até os dias atuais como norteadora 
dos direitos e garantias do cidadão trabalhador, principalmente 
quando ocorre desarmonia entre patrão e empregado.

Vale recordar que, à 
época da Revolução 
Industrial, não havia as 
mínimas condições de 
higiene, fator responsável 
por traumas como 
amputações, mortes e 
doenças.
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1.1.3 - Saúde e Trabalho

As duas guerras mundiais favoreceram o surgimento da 
preocupação com a saúde do homem e sua relação com o 
trabalho. 

Apesar do termo “ergonomia” ter sido citado em 1857, por 
Jastrezebowisky, somente em 1949, também após a Segunda 
Grande Guerra, pesquisadores de várias áreas do conhecimento 
se unem para defini-la como ciência.

Em 1944 surge a Associação Brasileira de Medicina do Trabalho 
(ABMT), o primeiro órgão brasileiro criado para estudar os 
problemas de saúde dos trabalhadores e a prática da Medicina 
do Trabalho, em defesa da saúde das pessoas que trabalham.

O objetivo primordial da 
fundação da ABMT era 
difundir, entre os profissionais 
interessados, conhecimentos 
sobre requisitos de saúde para o 
exercício do trabalho, conhecer 
e diagnosticar as doenças que 
acometiam os trabalhadores 
e esclarecer a influência das 
condições ambientais sobre a 
execução do trabalho. 

No início do século XX, o termo 
“saúde do trabalhador” passou a 
ser usado sem percepção direta 
da relação entre saúde e trabalho. 
A Organização Racional do 
Trabalho (ORT), apresentada por 
Taylor, estava atenta ao aumento 
da produção de maneira organizada, o que indiretamente 
influenciava na saúde do trabalhador, pois realizava a análise 
do movimento e o tempo em que era executado; atenção com 
a fadiga humana; competência de um profissional para exercer 
uma única função e adequação do ambiente de trabalho. 

Na teoria da Administração, Taylor é conhecido pelo estudo dos 
tempos e movimentos, que concluiu as seguintes vantagens:

> Eliminação do desperdício  
de esforço humano e dos 
movimentos inúteis;

> Racionalização da seleção e da 
adaptação dos operários à tarefa;

> Facilidade no treinamento  
dos operários; 

> Melhoria da eficiência e  
rendimento da produção pela 
especialização das atividades;  

> Distribuição uniforme do trabalho 
para que não haja períodos de falta 
ou excesso de trabalho. 

A preocupação com a força que o trabalhador realizava, bem 
como o movimento, as tarefas executadas e a adaptação à 
atividade viriam a servir como critérios para a execução de 
programas de ginástica laboral, ergonomia e demais métodos 
empregados para proporcionar saúde ao trabalhador.

Outro fator que merece atenção é o chamado Ciclo Econômico 
de Saúde. Esse ciclo entende que um cidadão com muitos bens 
apresenta boa nutrição e padrão de moradia higiênica, tornando 
esses os fatores condicionantes de saúde.

Ainda nesse contexto, a saúde é o princípio essencial para  
o crescimento social, ou seja, quanto mais saúde um povo obter, 
maior será o crescimento social desse povo. Com isso, temos o 
Círculo Vicioso da Doença e o Círculo Virtuoso da Saúde, em  
que as diferenças salariais irão definir maior incidência de saúde 
ou de doença. 
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Vejamos os gráficos abaixo:

Gráfico 1 - Círculo Vicioso da Doença Gráfico 2 - Círculo Virtuoso da Saúde
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O Ciclo Econômico de Saúde age diretamente na saúde do trabalhador, uma vez 
que o ambiente externo (fora do trabalho) também tem alguma influência na 
saúde do trabalhador. A análise conclui que trabalhadores com salários baixos 
tendem a ficar insatisfeitos com o trabalho, trabalhando sem estímulos, além de 
baixa produção e pouca qualidade no serviço.
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1.2.1 - Fundamentos de Segurança e Medicina do Trabalho

Agora que já vimos os conceitos gerais sobre saúde e segurança 
do trabalho, e como esses tópicos dialogam, vamos entender 
questões mais aprofundadas e técnicas que influenciam no 
nosso dia a dia de trabalho. 

Criada em 2011, a Política Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho (PNSST) tem como objetivos:

> Promoção da saúde e a melhoria  
da qualidade de vida do trabalhador;

> A prevenção de acidentes e de danos  
à saúde advindos, relacionados ao 
trabalho ou que ocorram no curso dele, 
por meio da eliminação ou redução dos 
riscos nos ambientes de trabalho.

De acordo com o Decreto nº 7,602, de 7 de novembro de 2011, 
a PNSST se desenvolve pela aproximação entre governo e a 
participação voluntária das organizações representativas de 
trabalhadores e empregadores.

A Segurança do Trabalho tem como principal a qualidade de 
vida do trabalhador e a prevenção de acidentes no trabalho.  
Para alcançar esse objetivo, é necessária a participação de  
todos os membros que compõe o trabalho: organizações e 
sindicatos trabalhistas, trabalhadores, empregadores, governo e 
sociedade civil.

1.2.2 - Acidentes de Trabalho

Muito utilizado, o termo “acidentes de trabalho” trata dos 
episódios ocorrido “no exercício do trabalho a serviço da empresa, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause 
a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho”.

Para evitar tais eventos, as empresas são legalmente responsáveis 
de informar aos trabalhadores os riscos do trabalho, visando 
acima à proteção e segurança da saúde do trabalhador, podendo, 
em caso de omissão, ser punidas por multa, função exercida pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Os acidentes de trabalho não significam que o evento tenha 
ocorrido somente no ambiente e no horário de trabalho ou que os 
únicos envolvidos tenham sido as vítimas ou os equipamentos. 

Também podem ocorrer por outros trabalhadores de maneira 
proposital, atingindo a esfera criminal, eventos da natureza, em 
viagem, desde que esteja o trabalhador a serviço da empresa ou 
em deslocamento casa-trabalho ou trabalho-casa, sendo neste 
último caso, importante compreender que o trabalhador deve 
estar no seu trajeto normal, ou seja, no caminho habitualmente 
percorrido para ir ao trabalho. 

Caso o empregado saia do trabalho e se encaminhe diretamente 
a um local diferente da sua residência, por exemplo, para a casa 
de parentes ou para um restaurante, eventual acidente que 
ele sofra nesse percurso ou desse local até sua casa, não será 
classificado como acidente de trajeto. Além disso, deve ser 

Gráfico 3 – Acidentes de trabalho por região no Brasil.
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Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social, 2011, p. 574.
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Gráfico 4 – Óbitos a cada 1.000 acidente de trabalho por região.

observado o tempo normalmente gasto no percurso, isto é, o 
tempo utilizado deve ser compatível com a distância percorrida.

De acordo com a Lei n. 8.213/91, art. 22, todo acidente de 
trabalho deve ser comunicado pela empresa ao INSS, sob pena 
de multa em casos de omissão. A CAT (Comunicado de Acidente 

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social, 2011, p. 574.

de Trabalho) deve ser emitida pelo departamento de Recursos 
Humanos da empresa, mediante relatório ou solicitação do 
médico que o atendeu, até 24h após o diagnóstico.

Em 1978, o Ministério do Trabalho publicou através da Portaria 
n. 3214, de 08 de junho de 1978, as normas regulamentadoras 
relativas à medicina, higiene e segurança do trabalho, como 
consequência das políticas voltadas para a área do trabalho.

As normas regulamentadoras (NR´s) dão um direcionamento 
para o desenvolvimento das ações e obrigações das empresas. 
Em especial as ações relativas às medidas de prevenção, controle 
e eliminação de riscos, inerentes ao trabalho e à proteção da 
saúde do trabalhador.

Abaixo, todas as Normas Regulamentadoras, conforme Ministério 
do Trabalho e do Emprego: 

NR1 - As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança 
e medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas 
empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da 
administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

NR2 - Inspeção Prévia: Quais as situações e como deve ser feita 
a inspeção prévia em seus estabelecimentos pelo Ministério do 
Trabalho. 

NR3 - Embargo ou Interdição: Apresenta quandoe como 
agir em episódios de paralisação dos serviços, máquinas ou 
equipamentos de uma empresa. 

NR5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA: 
Orienta sobre a comissão constituída exclusivamente por 

2 - Normas
Regulamentadoras
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empregados que agem  para prevenir infortúnios laborais, 
sugerindo e recomendando ao empregador a melhoria das 
condições de trabalho, eliminando as possíveis causas de 
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.

NR6 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI: Quais os 
tipos de EPI’s que as empresas são obrigadas a fornecer aos 
empregados, de acordo com as condições de trabalho, para 
proteger a saúde e a integridade física dos colaboradores.

NR7 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional: 
Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, 
por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de 
promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores.

NR8 - Edificações: define os requisitos técnicos mínimos que 
devem ser observados nas edificações para garantir segurança 
e conforto aos trabalhadores.

NR9 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais: O Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA visa a preservação 
da saúde e da integridade física dos trabalhadores, antecipando, 
reconhecendo, avaliando e controlando a ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que possam existir no ambiente de 
trabalho, considerando ainda a proteção do meio ambiente e 
dos recursos naturais.

NR10 - Instalações e Serviços em Eletricidade: Estabelece as 
condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos 
empregados que trabalham em instalações elétricas, em suas 
diversas etapas, incluindo elaboração de projetos, execução, 
operação, manutenção, reforma e ampliação, assim como a 
segurança  de usuários e de terceiros, em quaisquer das fases 
de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia 
elétrica, observando-se, para tanto, as normas técnicas oficiais 
vigentes e, na falta destas, as normas técnicas internacionais.

NR11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio 

de Materiais: Determina os requisitos de segurança a serem 
observados nos locais de trabalho, englobando transporte, 
movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, tanto de 
forma mecânica quanto manual, sempre com foco na prevenção 
de incidentes laborais.

NR12 - Máquinas e Equipamentos: Indica as medidas de prevenção 
de segurança e higiene do trabalho a respeito da instalação, 
operação e manutenção de máquinas e equipamentos.

NR13 - Caldeiras e Vasos de Pressão: Organiza os requisitos 
técnico-legais relativos à instalação, operação e manutenção 
de caldeiras e vasos de pressão.

NR14 - Fornos: Apresenta as recomendações técnico-legais 
sobre a construção, operação e manutenção de fornos industriais 
nos ambientes de trabalho.

NR15 - Atividades e Operações Insalubres: Descreve as 

atividades, operações e agentes insalubres, inclusive seus 
limites de tolerância, definindo, assim, as situações que, quando 
vivenciadas nos ambientes de trabalho pelos trabalhadores, 
configuram a caracterização do exercício insalubre, e também os 
meios de proteger os trabalhadores de tais exposições nocivas 
à sua saúde.

NR16 - Atividades e Operações Perigosas: Regulamenta as 

Lei nº 6.514, de 22/12/17: São consideradas atividades ou operações 
insalubres, aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos 
de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, 
acima dos limites de tolerância. 

Adicional: 40%, 20% ou 10% sobre o salário mínimo, dependendo 
do grau de exposição. 

O artigo 193 da CLT considera Periculosidade como o contato 
permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de 
riscos acentuado. Nessas condições incide adicional de 30% 
sobre o salário bruto.
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atividades e as operações legalmente consideradas perigosas, 
estipulando as recomendações de prevenção correspondentes.

NR17 - Ergonomia: Visa estabelecer parâmetros que permitam 
a adaptação das condições de trabalho às condições 
psicofisiológicas dos trabalhadores, para proporcionar um 
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

NR18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção: Determina as diretrizes administrativas, de 
planejamento e organização para implantar medidas de 
controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, 
nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da 
construção civil.

NR19 - Explosivos: Compreende as disposições regulamentadoras 
sobre depósito, manuseio e transporte de explosivos.

NR20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis: Reúne as regras 
sobre armazenamento, manuseio e transporte de líquidos 
combustíveis e inflamáveis.

NR21 - Trabalho a Céu Aberto: Tipifica as medidas de prevenção 
nas atividades desenvolvidas a céu aberto, tais como, em minas 
ao ar livre e em pedreiras.

NR22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração: Designa 
métodos de segurança para empresas que desenvolvam 
trabalhos subterrâneos, proporcionando condições satisfatórias 
de Segurança e Medicina do Trabalho.

NR23 - Proteção Contra Incêndios: Demonstra as medidas 
de proteção contra incêndios que devem dispor os locais de 
trabalho.

NR24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 
Trabalho: Disciplina os preceitos de higiene e de conforto a serem 
observados em espaços dos locais de trabalho como: banheiros, 
vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos e água potável.

NR25 - Resíduos Industriais: Estabelece as medidas preventivas 
sobre o destino final a ser dado aos resíduos industriais 

resultantes dos ambientes de trabalho.

NR26 - Sinalização de Segurança: Padroniza as cores a serem 
utilizadas como sinalização de segurança nos ambientes de 
trabalho.

NR27 - Registro Profissional do Técnico de Segurança do 
Trabalho no Ministério do Trabalho: Determina os requisitos 
que o profissional que desejar exercer as funções de técnico de 
segurança do trabalho deve satisfazer, em especial no que diz 
respeito ao seu registro profissional como tal, junto ao Ministério 
do Trabalho.

NR28 - Fiscalização e Penalidades: Reúne os procedimentos para 
fiscalização trabalhista de Segurança e Medicina do Trabalho, 
tanto sobre a concessão de prazos às empresas para a correção 
das irregularidades técnicas, como também aos procedimentos 
de autuação por infração às Normas Regulamentadoras de 
Segurança e Medicina do Trabalho.

NR29 - Segurança e Saúde no Trabalho Portuário: Regula a 
proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, 
facilita os primeiros socorros a acidentados e alcança as melhores 
condições possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores 
portuários. As disposições da NR aplicam-se aos trabalhadores 
portuários tanto a bordo como em terra, assim como aos demais 
trabalhadores que exerçam atividades nos portos organizados 
e instalações portuárias de uso privativo e retroportuárias, 
situadas dentro ou fora da área do porto organizado.

NR30 - Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário: Aplica-se 
aos trabalhadores de toda embarcação comercial utilizada no 
transporte de mercadorias ou de passageiros, na navegação 
marítima de longo curso, na cabotagem, na navegação interior, 
no serviço de reboque em alto-mar, bem como em plataformas 
marítimas e fluviais, quando em deslocamento, e embarcações 
de apoio marítimo e portuário.

NR31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, 
Silvicultura, Exploração Florestal e Agricultura: Estabelece os 
preceitos a serem observados na organização e no ambiente 
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de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e 
o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, 
silvicultura, exploração florestal e aquicultura com a segurança 
e saúde e meio ambiente do trabalho.

NR32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde:  
Estabelece as diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores 
dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem 
atividades de promoção e assistência à saúde em geral. 

NR33 - Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. 
Condensa os requisitos mínimos para identificação de espaços 
confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e 
controle dos riscos existentes. 

NR34 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 
construção e reparação naval. Essa NR apresenta os requisitos 
mínimos e as medidas de proteção à segurança, à saúde e 
ao meio ambiente de trabalho nas atividades da indústria de 
construção e reparação naval. 

NR35 – Trabalho em altura. A NR determina os requisitos mínimos 
e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo 
o planejamento, a organização e a execução. 

NR36 - Segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e 
processamento de carnes e derivados.  Esta norma estabelece os 
requisitos mínimos para a avaliação, controle e monitoramento 
dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas na indústria 
de abate e processamento de carnes e derivados destinados 
ao consumo humano, de forma a garantir permanentemente 
a segurança, a saúde e a qualidade de vida no trabalho, sem 
prejuízo da observância do disposto nas demais Normas 
Regulamentadoras NR do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Cada Norma Regulamentadora (NR) estabelece requisitos de 
segurança para cada atividade realizada, em diferentes setores. 

2.1 - NR5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA tem como objetivo a 
prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de 
modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a 
preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.

Segundo o item 5.2, da NR 5: Devem constituir CIPA, por 
estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento 
as empresas privadas, públicas, sociedades de economia 
mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições 
beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem 
como outras instituições que admitam trabalhadores como 
empregados. 

2.1.1  - Organização

A organização da CIPA é obrigatória nos locais de trabalho seja 
qual for sua característica – comercial, industrial, bancária, com 
ou sem fins lucrativos, filantrópica ou educativa e empresas 
públicas – desde que tenham o mínimo legal de empregados 
regidos pela CLT.

A estrutura da CIPA é composta pelos seguintes cargos:

> Presidente: Indicado pelo 
empregador;

> Vice-presidente: nomeado pelos 
representantes dos empregados, entre 
os seus titulares;

> Secretário e suplente: escolhidos 
 de comum acordo pelo representante 
do empregador e dos empregados.
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Segundo o item 5.6, da NR 5: A CIPA será composta de 
representantes do empregador e dos empregados, de acordo 
com o quadro de dimensionamento, ressalvadas as alterações 
disciplinadas em atos normativos para setores econômicos 
específicos. 

O presidente é o representante do empregador e é escolhido pela 
direção da instituição. Muitos são os critérios para essa escolha, 
porém a empresa e o presidente devem ter consciência que as 
suas funções é trabalhar na prevenção de acidentes.

Segundo o item 5.6.1, da NR 5: “Os representantes dos 
empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados”.

Essa escolha pode ser em comum acordo com os demais 
membros da comissão ou mesmo imposta pelo alto comando da 
empresa, priorizando ou não seus interesses profissionais.

É importante que essa escolha tenha como principal critério a 
proposta de buscar alternativas para a prevenção de acidentes 
na empresa.

Segundo o item 5.6.2, da NR 5: “Os representantes dos 
empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio 
secreto, do qual participem, independentemente de filiação 
sindical, exclusivamente os empregados interessados”.

Segundo o dicionário da língua portuguesa Houaiss (2009, p. 
304), “escrutínio é a votação que se utiliza a urna, ou urna na 
qual os votos são recolhidos ou apuração de votos ou ainda 
exame minucioso”.

Os representantes dos empregados serão divididos em titulares 
e suplentes conforme o número de votos, ou seja, quem obtiver 
mais votos será titular. Os suplentes terão o mesmo número de 
vagas dos titulares.

Os membros suplentes poderão atuar juntamente com a 
comissão nas atividades de prevenção de acidentes e na busca 
da saúde do trabalhador.

Segundo o item 5.6.3, da NR 5: O número de membros titulares e 
suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente de votos 
recebidos, observará o dimensionamento previsto no Quadro 
I desta NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos 
normativos de setores econômicos específicos. 

Cada empresa terá seu número de membros da CIPA determinado 
pelo quadro de dimensionamento. O quadro na íntegra está 
disponível no site do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Esse item aborda a importância de ter uma pessoa responsável 
pela prevenção de acidentes e pela saúde do trabalhador, mesmo 
que essa empresa não se encaixe em nenhum grupo designado 
no quadro I.

É responsabilidade de a empresa nomear um responsável, e os 
demais colaboradores devem cuidar e fiscalizar para que isso 
aconteça.

Segundo o item 5.7, da NR 5: “O mandato dos membros eleitos da 
CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição”.

O mandato de todos os membros da CIPA irá durar 12 meses, ou 
seja, um ano devendo ocorrer novas eleições antes do vencimento 
do mandato atual para que novos membros sejam escolhidos.

A reeleição é importante para que a comissão seja renovada 
e que mais colaboradores da empresa participem, pois assim 
não haverá sobrecarga de serviço e a conscientização entre os 
trabalhadores irá aumentar.

Segundo o item 5.8, da NR 5: É vedada a dispensa arbitrária ou 
sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro 
de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato. 

Os membros eleitos pelos funcionários terão um período de 
estabilidade na empresa por dois anos, ou seja, não poderão ser 
dispensados das suas atividades trabalhistas neste período.
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Essa medida visa à proteção dos membros da CIPA de qualquer 
arbitrariedade que, por ventura, possa ocorrer com a empresa.

Essa estabilidade é válida somente para os representantes 
dos empregados, ou seja, aqueles colaboradores que foram 
eleitos. Os membros indicados pela empresa não possuem essa 
estabilidade.

É importante ressaltar que o membro eleito não deve apoiar-
se nessa estabilidade para deixar de realizar suas atividades 
laborais, pois uma dispensa por justa causa pode ser realizada.

Segundo o item 5.9, da NR 5: Serão garantidas aos membros 
da CIPA condições que não descaracterizem suas atividades 
normais na empresa, sendo vedada a transferência para outro 
estabelecimento sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos 
parágrafos primeiro e segundo do artigo 469, da CLT. 

Qualquer discussão realizada na empresa sobre a segurança 
e prevenção de acidentes deve contar com a presença dos 
membros da CIPA. Essa participação é importante para que a 
comissão, juntamente com a empresa, possa avaliar e discutir os 
impactos das ações e os processos que os trabalhadores estão 
envolvidos. A participação de representante da CIPA contribui 
para:

A CIPA deve estar atenta, se possível, participar da elaboração de 
políticas relativas à segurança e saúde no trabalho divulgando 
e incentivando o cumprimento das normas regulamentadoras.

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho ou 
SIPAT é um evento obrigatório nas empresas brasileiras, segundo 
a legislação trabalhista. Deve ser organizada anualmente pela 
CIPA com o objetivo de conscientizar os empregados sobre a 
saúde e segurança no trabalho, além da prevenção de acidentes.

Durante a semana, são realizadas atividades envolvendo os 
empregados com o objetivo de promover a conscientização, em 
geral com foco em um tema definido anteriormente. Entre as 
atividades estão palestras, treinamentos, avaliações médicas, 
atividades lúdicas, entre outras.

Segundo o item 5.17, da NR 5: “Cabe ao empregador proporcionar 
aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de 
suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização 
das tarefas constantes do plano de trabalho”.

A empresa deve fornecer meios para que os membros da 
CIPA possam desenvolver suas atividades relacionadas com a 
prevenção e promoção da saúde do trabalhador.

Essas atividades ou ações devem estar descritas nos planos de 
trabalho da CIPA, garantindo, dessa forma, a confiabilidade das 
ações realizadas.

Segundo o item 5.18, da NR 5 cabe aos empregados:

> Colaborar no desenvolvimento e 
implementação do PCMSO e PPRA e de 
outros programas relacionados com a 
segurança e saúde no trabalho.

> Divulgar e promover o cumprimento 
das Normas Regulamentadoras, bem 
como cláusulas de acordos e convenções 
coletivas de trabalho relativas à 
segurança e saúde no trabalho.

> Participar da eleição de seus representantes;

> Colaborar com a gestão da CIPA;

> Indicar à CIPA, ao SESMT e ao empregador 
situações de riscos e apresentar sugestões 
para melhoria das condições de trabalho;

> Observar e aplicar no ambiente de trabalho 
as recomendações quanto à prevenção de 
acidentes e doenças decorrentes do trabalho.
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Segundo o item 5.19, da NR 5 cabe ao Presidente da CIPA:

> Convocar os membros para as reuniões da CIPA;

> Coordenar as reuniões da CIPA,  
encaminhando ao empregador e ao SESMT,  
quando houver, as decisões da comissão;

> Manter o empregador informado  
sobre os trabalhos da CIPA;

> Coordenar e supervisionar as  
atividades de secretaria;

> Delegar atribuições ao vice-presidente;

> Executar atribuições que lhe forem delegadas;

> Substituir o presidente nos seus impedimentos 
eventuais ou nos seus afastamentos temporários.

> Cuidar para que a CIPA disponha de condições 
necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos;

> Coordenar e supervisionar as atividades  
da CIPA, zelando para que os objetivos  
propostos sejam alcançados;

> Delegar atribuições aos membros da CIPA;

> Promover o relacionamento da CIPA  
com o SESMT, quando houver;

> Divulgar as decisões da CIPA a todos os 
trabalhadores do estabelecimento;

Segundo o item 5.20, da NR 5 cabe ao Vice-Presidente da CIPA:

Segundo o item 5.21, da NR 5, o presidente e o vice-presidente 
da CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições:

Segundo o item 5.22, da NR 5 o Secretário da CIPA terá por 
atribuição:

> Encaminhar os pedidos de reconsideração 
das decisões da CIPA;

> Constituir a comissão eleitoral.

> Acompanhar as reuniões da CIPA e redigir 
as atas, apresentando-as para aprovação e 
assinatura dos membros presentes;

> Preparar as correspondências;

> Outras que lhe forem conferidas.

É importante ressaltar que, apesar de cada membro possuir 
uma atribuição específica, o ideal é que todos trabalhem em 
conjunto pensando principalmente na prevenção de acidentes e 
na promoção da saúde dos trabalhadores.

Um grupo unido atua com maior eficiência e eficácia nas ações 
estabelecidas pela comissão com um resultado muito melhor 
tanto para empregadores como para os empregados.

Há que se destacar, também, que muitos empregados visam 
participar da CIPA apenas para ganhar estabilidade. Logo que 
são eleitos, começam a fazer “corpo mole” dentro da CIPA e no 
seu próprio ambiente de trabalho, e isso vai criando um atrito 
irreparável entre trabalhador e empresa.

Portanto, o comando da CIPA e a direção da empresa devem ter 
bom senso e liderança para evitar que a CIPA torne-se um foco 
de tensão ainda maior entre o capital e o trabalho.

Por outro lado, quando existe integração real entre empresa e 
trabalhadores, muitas vezes, é resultado do papel de liderança 
dos dirigentes, a CIPA torna-se uma ferramenta importante na 
gestão de riscos, bem como constituem um canal efetivo de 
participação e liberação de tensão.
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Outro ponto importante é que as atas, assim como as reuniões, 
não se tornem apenas elementos figurativos. Com as cópias dos 
documentos sendo enviadas ao sindicato e ficando uma cópia 
com os membros da CIPA, reduzem-se as possibilidades de 
CIPAS simbólicas.

Esse controle externo, sem dúvida, facilitará a legitimação 
das reivindicações, pois elas serão conhecidas em instâncias 
diversas e fora da empresa. O sindicato, por exemplo, terá agora 
muito mais liberdade para atuar na defesa dos empregados nas 
questões de segurança.

2.1.2 - Atribuições

São atribuições da CIPA conforme o item 5.16 da NR 5:

Os membros da CIPA devem percorrer toda a empresa avaliando 
os processos de trabalho e identificando os riscos que os 
colaboradores possam ser submetidos.

Com esse levantamento, deve ser elaborado o mapa de risco da 
empresa, onde serão evidenciados os riscos físicos, químicos, 
biológicos, ergonômicos e os riscos de acidentes.

> Identificar os riscos do processo de trabalho 
e elaborar o mapa de riscos com a participação 
do maior número de trabalhadores, com  
assessoria do SESMT, onde houver.

> Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação 
preventiva na solução de problemas de segurança 
e saúde no trabalho.

Não adianta a comissão criar estratégias de prevenção 
de acidentes e não participar da implementação e do 
acompanhamento dos resultados. É importante que a CIPA 
estabeleça as prioridades, pois muitas ações não podem ser 
desenvolvidas ao mesmo tempo, seja por dificuldades financeiras 
ou até mesmo devido à estruturação da ação.

No trabalho da CIPA, a prevenção é primordial, pois essas 
ações contribuem para a qualidade do trabalho de todos 
os colaboradores da empresa. A resolução de problemas já 
existentes deve ser outro foco prioritário da CIPA, pois esse 
problema poderá tornar-se um acidente de trabalho e em alguns 
casos pode ser até um acidente fatal.

> Participar da implementação e do controle 
da qualidade das medidas de prevenção 
necessárias, bem como da avaliação das 
prioridades de ação nos locais de trabalho.

> Realizar, periodicamente, verificações nos 
ambientes e condições de trabalho visando à 
identificação de situações que venham a trazer 
riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores.

> Realizar, a cada reunião, avaliação do 
cumprimento das metas fixadas em seu 
plano de trabalho e discutir as situações 
de risco que foram identificadas.

> Divulgar aos trabalhadores informações 
relativas à segurança e saúde no trabalho.

Os membros da CIPA devem realizar constantemente visitas aos 
postos de trabalho dos colaboradores, pois alguns riscos podem 
aparecer após a vistoria inicial da comissão.

O objetivo é sempre avaliar essas condições para que a prevenção 
possa ser realizada e as medidas de controle implementadas.

Durante a reunião ordinária, os membros da CIPA devem discutir 
as situações novas de risco encontradas, bem como avaliar os 
resultados das ações realizadas durante o mês que passou.

As metas e o plano de trabalho devem ser reavaliados com 
o intuito de verificar se as ações estão atingindo padrões 
satisfatórios ou se devem ser substituídas.
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Muitas empresas possuem informativos internos que podem 
ser utilizados como veículos disseminadores das informações 
referentes à saúde e segurança do trabalhador.

Há ainda jornais, murais e reuniões onde essas informações 
podem ser repassadas a todos os colaboradores da empresa.

É muito importante essa identificação precoce e a atuação na 
prevenção de outras patologias relacionadas com o trabalho.

Cabe ao Ministério do Trabalho, por meio das Delegacias 
Regionais do Trabalho (DRTS) fiscalizar a organização das CIPAS. 
A que não cumprir a lei será autuada por infração ao disposto no 
artigo 163 da CLT, sujeitando-se à multa prevista no artigo 201 
desta mesma legislação.

2.1.3 - Funcionamento

Segundo o item 5.23, da NR 5: “A CIPA terá reuniões ordinárias 
mensais, de acordo com o calendário preestabelecido”.

No início do mandato da CIPA, o calendário de reuniões ordinárias 
deve ser estabelecido com a data, horário e locais onde essas 
reuniões irão ocorrer.

A CIPA deverá seguir o calendário previamente estabelecido, 
porque a situação pode gerar autuações, no caso de a 
fiscalização comparecer ao estabelecimento na hora marcada e 
verificar que não haverá reunião.

Segundo o item 5.24, da NR 5: “As reuniões ordinárias da CIPA 
serão realizadas durante o expediente normal da empresa e em 
local apropriado”.

Em hipótese alguma as reuniões ordinárias poderão ser 
realizadas fora do expediente de trabalho dos membros da CIPA, 
ou seja, obrigatoriamente deverão ser realizadas no expediente 
normal da empresa.

Caso a reunião ocorra fora do horário de trabalho do empregado 
membro da CIPA, o tempo da reunião deve ser considerado como 
de trabalho efetivo.

Segundo o item 5.25, da NR 5: “As reuniões da CIPA terão atas 
assinadas pelos presentes com encaminhamento de cópias para 
todos os membros”.

> Participar, com o SESMT, onde houver, das 
discussões promovidas pelo empregador, para 
avaliar os impactos de alterações no ambiente 
e processo de trabalho relacionados com a 
segurança e saúde dos trabalhadores.

> Participar, em conjunto com o SESMT ou com  
o empregador, na análise das causas das doenças 
e acidentes de trabalho e propor medidas  
de solução dos problemas identificados.

Se há risco iminente de acidente do trabalho, a CIPA deve 
imediatamente suspender aquela atividade que está sendo 
realizada até a total correção do risco apresentado.

Caso nenhum membro da comissão esteja no local, os demais 
trabalhadores podem avisar os membros da CIPA sobre 
a situação de risco, e com isso esse membro notificará o 
encarregado daquele setor sobre a necessidade de interromper 
determinado processo de trabalho.

A investigação de acidentes de trabalho, bem como a análise da 
ocorrência de doenças relacionadas com o trabalho, é uma das 
principais atribuições dos membros da CIPA.

Investigando esses acontecimentos, a CIPA pode prevenir 
acidentes, evitando que possa ocorrer novamente com 
outros colaboradores. Às vezes, algumas situações não são 
identificadas, e no futuro isso pode causar uma doença no 
trabalho.
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O secretário poderá ficar responsável por coletar as assinaturas 
de todos os membros que participaram da reunião e deverá 
também encaminhar uma cópia dessa ata a todos os membros.

Existem comissões em que o secretário realiza a ata, encaminha 
para os membros da CIPA aprovarem e somente após essa 
aprovação a ata definitiva é fechada. O objetivo desse 
procedimento é permitir que todos avaliem o que foi escrito na 
ata e para que não falte nenhum detalhe do que foi discutido na 
reunião.

Segundo o item 5.27, da NR 5, as reuniões extraordinárias deverão 
ser realizadas quando:

2.1.4 - Treinamento

Segundo o item 5.32, da NR 5: “A empresa deverá promover 
treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, 
antes da posse”.

O treinamento deverá ser repetido quando o trabalhador for 
novamente indicado ou reeleito ou mesmo quando o indicado 
ou eleito já houver feito o curso anteriormente, em outro 
estabelecimento ou em outra empresa. O curso deve ser realizado 
para cada membro de cada mandato da CIPA.

Profissionais titulados em matérias de segurança e saúde no 
trabalho deverão fazer o curso da CIPA se tiverem sido eleitos 
ou indicados para a CIPA. O curso tem eminente caráter de 
treinamento, mas é também uma oportunidade de firmar laços 
para a execução dos objetivos da comissão.

> Houver denúncia de situação de risco grave 
e iminente que determine aplicação de medidas 
corretivas de emergência.

> Ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal.

> Houver solicitação expressa 
de uma das representações.

Segundo o item 5.32.1, da NR 5: “O treinamento de CIPA em 
primeiro mandato será realizado no prazo máximo de trinta dias, 
contados a partir da data da posse”.

A empresa deve organizar o treinamento assim que estabelecer 
a CIPA e buscar empresas específicas que desenvolvem 
treinamento sobre a CIPA.

Segundo o item 5.32.2, da NR 5: “As empresas que não se 
enquadrem no Quadro I, promoverão anualmente treinamento 
para o designado responsável pelo cumprimento do objetivo 
desta NR”.

O treinamento é equivalente em conteúdo àquele ministrado 
para os membros da CIPA, sendo que a carga horária poderá ser 
negociada por acordo ou convenção coletiva.

De acordo com o item 5.33, da NR 5, o treinamento para a CIPA 
deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens:

> Estudo do ambiente, das condições de trabalho,bem 
como dos riscos originados do processo produtivo.

> Metodologia de investigação e análise  
de acidentes e doenças do trabalho.

> Noções sobre acidentes e doenças do trabalho 
decorrentes de exposição aos riscos existentes  
na empresa.

> Noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida – AIDS e medidas de prevenção.

> Noções sobre as legislações trabalhistas e 
previdenciária relativas à segurança e saúde no 
trabalho.

> Princípios gerais de higiene do trabalho  
 e de medidas de controle dos riscos.

> Organização da CIPA e outros assuntos necessários 
ao exercício das atribuições da comissão.
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Um ponto a ser ressaltado nesse item é que a realização do curso 
deve ser em horário de expediente da empresa. Geralmente são 
realizados durante cinco dias com quatro horas de duração.

Segundo o item 5.35, da NR 5: “O treinamento poderá ser 
ministrado pelo SESMT da empresa, entidade patronal, entidade 
de trabalhadores ou por profissional que possua conhecimentos 
sobre aos temas ministrados”.

A CIPA poderá escolher a empresa ou o profissional que 
ministrará o curso sempre ficando atenta aos recursos que serão 
utilizados no treinamento e se os responsáveis são capacitados 
para ministrar o treinamento.

2.2 - NR7 – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 
- PCMSO

O PCMSO é um programa que especifica procedimentos e 
condutas a serem adotados pelas empresas em função dos 
riscos aos quais os empregados se expõem no ambiente de 
trabalho.

Trata-se do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, 
previsto pela Norma Regulamentadora 07 (NR 07) - Portaria do 
Ministério do Trabalho número 3214 de 08/06/78, que determina 
que todos os empregadores ou instituições que admitam 
trabalhadores como empregados regidos pela CLT, elaborem e 
implementem tal programa.

O PCMSO irá estabelecer o controle de saúde físico e mental do 
trabalhador, em função de suas atividades, e obriga a realização 
de exames médicos admissionais, de mudança de função e de 
retorno ao trabalho, estabelecendo ainda a obrigatoriedade de 
um exame médico periódico.

As empresas ou instituições com até 25 empregados, não estão 
obrigadas a manter um médico coordenador do PCMSO, estando 
ainda desobrigadas de elaborar o relatório anual.

Porém, como essas empresas estão obrigadas à realização dos 
exames médicos acima mencionados, a obrigação poderá ser 
cumprida mediante convênio com empresas especializadas/
credenciadas em medicina do trabalho.

Seu objetivo é prevenir, detectar precocemente, monitorar e 
controlar possíveis danos à saúde do empregado.

Implementar o PCMSO é importante sobretudo para cumprir 
a legislação em vigor. Além disso, você pode estar prevenindo 
possíveis consequências jurídicas decorrentes do aparecimento 
de doenças ocupacionais, como processos civis, criminais e 
previdenciários.

O médico do trabalho fará o reconhecimento prévio dos riscos 
ocupacionais existentes na empresa em função das atividades 
desenvolvidas. O PCMSO deve estar articulado com todas as 
normas regulamentadoras, principalmente a NR-9 (PPRA).

Todas as empresas que possuam empregados, independente 
do tamanho e grau de risco, desde que regidos pela CLT são 
obrigadas a implantar o PCMSO.

Excluem-se desta obrigatoriedade de indicar médico 
coordenador deste Programa as Empresas:

> Grau de Risco 1 e 2 (conforme NR-04)  
que possuam até 25 (vinte e cinco) funcionários.

> Grau de Risco 3 e 4 com até 10 funcionários.

> Empresas de Grau de Risco 1 e 2 que possuam 25 
(vinte e cinco) a 50 (cinquenta) funcionários,  
poderão estar desobrigadas de indicar Médico 
Coordenador, desde que essa deliberação seja 
concedida por meio de negociação coletiva.

> Empresas de Grau de Risco 3 e 4 que possuam 
10 (dez) a 20 (vinte) funcionários poderão estar 
desobrigados de indicar médico coordenador,  
desde que essa deliberação seja concedida 
por meio de negociação coletiva.
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O Ministério do Trabalho, por meio da Secretaria de Segurança e 
Saúde no Trabalho entende que “ todos os trabalhadores devem 
ter o controle de sua saúde de acordo com os riscos a que estão 
expostos”.

Além de ser uma exigência legal prevista no artigo 168 da CLT, 
está respaldada na convenção 161 da Organização Internacional 
do Trabalho - OIT, respeitando princípios éticos morais e 
técnicos”.

A responsabilidade pela implementação desse programa é única 
e total do Empregador, devendo ainda zelar pela sua eficácia 
e custear despesas, além de indicar médico do trabalho para 
coordenar a execução do mesmo.

No caso dos trabalhadores temporários, o empregador 
responsável pelo PCMSO é a Empresa contratada para fornecer 
mão de obra temporária. Descreveremos abaixo alguns itens 
importantes da norma.

Do objeto: 

1.1.1 - Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a 
obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte 
de todos os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores com empregados, do Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.

1.1.2 - Esta NR estabelece os parâmetros mínimos de diretri

zes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo 
os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de 
trabalho.

1.1.3 - Caberá à empresa contratante de mão de obra prestadora 
de serviços, informar a empresa contratada, os riscos existentes 
e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais 
de trabalho onde os serviços estão sendo prestados.

Das diretrizes:

1.2.1 - O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de 
iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, 
devendo estar articulado com o disposto nas demais NR.

1.2.2 - O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre 
o indivíduo à coletividade de trabalhadores, privilegiando o 
instrumental clínico - epidemiológico na abordagem da relação 
entre sua saúde e o trabalho.

1.2.3 - O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento 
e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao 
trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação 
da existência de casos de doenças profissionais ou danos 
irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

1.2.4 - O PCMSO deverá ser planejado e implantado com 
base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os 
identificados nas avaliações previstas nas demais NR.

Das responsabilidades:

1.3.1 - Compete ao empregador:

a. Garantir a elaboração efetiva da implementação do  
        PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;

b. Custear, sem ônus para o empregado, todos os   
         procedimentos relacionados ao PCMSO;

c. 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;

d. 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;
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1.3.2 - Compete ao médico coordenador:

a. Realizar os exames médicos previstos no item.

1.4.1 - ou encarregar os mesmos a profissional médico 
familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas 
causas, bem como o ambiente, as condições de trabalho e os 
riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa 
a ser examinada;

a. Encarregar dos exames complementares previstos nos  
    itens, quadros e anexos desta NR, profissionais e/ou  
  entidades devidamente capacitados, equipados e     
        qualificados.

Do Desenvolvimento do PCMSO:

1.4.1 - O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização 
obrigatória dos exames médicos:

a. admissional;
b. periódico;
c. de retomo ao trabalho;
d. de mudança de função;
e. demissional.

1.4.2 - Os exames de que trata o item 1.4.1 compreendem:

a. Avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e    
        exame físico e mental;

b. Exames complementares, realizados de acordo com os  
        termos especificados nesta NR, e seus anexos.

Em relação aos primeiros socorros estabelece:

1.5.1 - Todo estabelecimento deverá estar equipado com material 
necessário à prestação de primeiros socorros, considerando-
se as características da afinidade desenvolvida; manter esse 
material guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoa 
treinada pare esse fim.

2.3 - NR9 -  Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 
PPRA

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais- PPRA é um 
programa estabelecido pela Norma Regulamentadora NR-9, da 
Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do 
Trabalho.

O PPRA visa à preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e, consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 
trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e 
dos recursos naturais.

O objetivo primordial e final é evitar acidentes que possam vir 
a causar danos à saúde do trabalhador, entretanto existem 
objetivos intermediários que assegurarão a consecução da 
meta final.

Os objetivos intermediários são:

> Criar mentalidade preventiva  
em trabalhadores e empresários;

> Reduzir ou eliminar improvisações;

> Promover a conscientização 
em relação a riscos e agentes  
existentes no ambiente do trabalho;

> Desenvolver uma metodologia de  
abordagem e análise das diferentes  
situações do ambiente do trabalho;

> Treinar e educar trabalhadores para  
a utilização da metodologia.
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A lei define que todos empregadores e instituições que admitem 
trabalhadores como empregados são obrigadas a implementar 
o PPRA, ou seja, isso significa que praticamente toda atividade 
laboral onde haja vínculo empregatício está obrigada a 
implementar o programa.

Aqueles que não cumprirem as exigências desta norma estarão 
sujeitos à penalidades que variam de multas e até interdições. O 
PPRA tem de ser desenvolvido especificamente para cada tipo 
de atividade, sendo assim, torna-se claro que o programa de 
uma drogaria deve diferir do programa de uma indústria química.

De acordo com seus princípios básicos, o PPRA visa preservar a 
saúde e a integridade dos trabalhadores por meio da prevenção 
de riscos, e isto significa antecipar, reconhecer, avaliar e controlar 
riscos existentes e que venham a ser introduzidos no ambiente 
do trabalho.

Empresas de pequeno e médio porte, não possuindo pessoas 
especializadas em seus quadros, contratam serviços de terceiros 
que aproveitam a oportunidade para vender sofisticações 
tecnológicas úteis para algumas situações e absolutamente 
desnecessárias para outras.

Essas ações devem ser desenvolvidas sob a responsabilidade do 
empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua 
abrangência e profundidade dependentes das características 
dos riscos e das necessidades de controle. A escuta e a efetiva 
participação dos trabalhadores com deficiência nessas ações é 
de primordial importância para a eficácia desse programa e de 
sua adequada inclusão na empresa.

Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e 
biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função 
de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de 
exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.

Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos 
uma vez ao ano, uma análise global do PPRA para avaliação 
do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e 
estabelecimento de novas metas e prioridades.

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir 
as seguintes etapas:

> Antecipação e reconhecimento dos riscos;

> Estabelecimento de prioridades e metas de 
avaliação e controle;

> Avaliação dos riscos e da exposição dos 
trabalhadores;

> Implantação de medidas de controle e 
avaliação de sua eficácia;

> Monitoramento da exposição aos riscos;

> Registro e divulgação dos dados;

> Obrigatoriedade da implementação do PPRA.

As opções para elaboração, desenvolvimento implementação do 
PPRA são:

> Empresas que possuem SESMT: neste caso, 
o pessoal do SESMT (Serviço Especializado em 
Engenharia e em Medicina do Trabalho) será 
responsável pelas diversas etapas do programa em 
conjunto com a direção da empresa.

> Empresas que não possuem SESMT: nesta situação, 
a empresa deverá contratar uma firma especializada 
ou um Engenheiro de Segurança do Trabalho para 
desenvolvimento das diversas etapas do programa em 
conjunto com a direção da empresa.

42 43

Curso de
Saúde e Segurança
do Trabalho



2.4 - NR17 - Ergonomia

A Norma Regulamentadora 17 relativa à Ergonomia visa a 
estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das 
condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 
segurança e desempenho eficiente.

As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao 
levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, 
aos equipamentos e às condições ambientais do posto de 
trabalho e à própria organização do trabalho.

Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao 
empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a 
mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme 
estabelecido nesta matéria. Seguem alguns itens importantes 
desta norma reguladora.

Sobre o levantamento, transporte e descarga individual de 
materiais:

17.2.1 - Para efeito desta Norma Regulamentadora:

17.2.1.1 - Transporte manual de cargas designa todo transporte 
no qual o peso da carga é suportado inteiramente por um só 
trabalhador, compreendendo o levantamento e a deposição da 
carga.

17.2.1.2 - Transporte manual regular de cargas designa toda 
atividade realizada de maneira contínua ou que inclua, mesmo 
de forma descontínua, o transporte manual de cargas.

17.2.1.3 - Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade 
inferior a dezoito anos e maior de quatorze anos.

17.2.2 - Não deverá ser exigido nem admitido o transporte 
manual de cargas, por um trabalhador cujo peso seja suscetível 
de comprometer sua saúde ou sua segurança.

17.2.3 - Todo trabalhador designado para o transporte manual 
regular de cargas, que não as leves, deve receber treinamento 
ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que 
deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir 
acidentes.

Relacionado ao mobiliário dos postos de trabalho:

17.3.1 - Sempre que o trabalho puder ser executado na posição 
sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado 
para esta posição.

17.3.2 - Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser 
feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis 
devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, 
visualização e operação e devem atender aos seguintes 
requisitos mínimos:

a. Ter altura e características da superfície de trabalho  
     compatíveis com o tipo de atividade, com a distância  
   requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a  
        altura do assento;

b. Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo  
         trabalhador;

c. Ter características dimensionais que possibilitem  
  posicionamento e movimentação adequados dos  
        segmentos corporais.

17.3.2.1 - Para trabalho que necessite também da utilização 
dos pés, além dos requisitos estabelecidos no subitem 17.3.2, os 
pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem 
ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, 
bem como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo 
do trabalhador, em função das características e peculiaridades 
do trabalho a ser executado.
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17.3.3 - Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem 
atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:

a. altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da   
       função exercida;
b. características de pouca ou nenhuma conformação na  

       base do assento;
c. borda frontal arredondada;
d. encosto com forma levemente adaptada ao corpo para  

       proteção da região lombar.

17.3.4 - Para as atividades em que os trabalhos devam ser 
realizados sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho, 
poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao 
comprimento da perna do trabalhador.

17.3.5 - Para as atividades em que os trabalhos devam ser 
realizados de pé, devem ser colocados assentos para descanso em 
locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores 
durante as pausas.

Relacionados aos equipamentos dos postos de trabalho:

17.4.1 - Todos os equipamentos que compõem um posto 
de trabalho devem estar adequados às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a 
ser executado.

17.4.2 - Nas atividades que envolvam leitura de documentos 
para digitação, datilografia ou mecanografia deve:

a. Ser fornecido suporte adequado para documentos que  
  possa ser ajustado proporcionando boa postura,  
  visualização e operação, evitando movimentação  
        frequente do pescoço e fadiga visual;

b. Ser utilizado documento de fácil legibilidade sempre que  
     possível, sendo vedada a utilização do papel brilhante,  
        ou de qualquer outro tipo que provoque ofuscamento.

17.4.3  - Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico 
de dados com terminais de vídeo devem observar o seguinte:

a. Condições de mobilidade suficientes para permitir o  
           ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente,  
     protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos  
        ângulos de visibilidade ao trabalhador;

b. O teclado deve ser independente e ter mobilidade,  
     permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as  
        tarefas a serem executadas;

c. A tela, o teclado e o suporte para documentos devem  
       ser colocados de maneira que as distâncias olho da tela,  
        olho teclado e olho-documento sejam aproximadamente    
        iguais;

d. Serem posicionados em superfícies de trabalho com  
        altura ajustável.

17.4.3.1  -  Quando os equipamentos de processamento eletrô-
nico de dados com terminais de vídeo forem utilizados even-
tualmente poderão ser dispensadas as exigências previstas no 
subitem 17.4.3, observada a natureza das tarefas executadas e 
levando-se em conta a análise ergonômica do trabalho.

Relacionadas às condições ambientais de trabalho:

17.5.1 - As condições ambientais de trabalho devem estar ade-
quadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e 
à natureza do trabalho a ser executado.

17.5.2 - Nos locais de trabalho onde são executadas atividades 
que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais 
como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de 
desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são 
recomendadas as seguintes condições de conforto:

a. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR  
        10152, norma brasileira registrada no INMETRO;

b. Índice de temperatura efetiva entre 20°C (vinte) e 23°C  
       (vinte e três graus centígrados);

c. Velocidade do ar não superior a 0,75m/s;
d. Umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta)  

        por cento.
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17.5.2.1 - Para as atividades que possuam as características 
definidas no subitem

17.5.2 - Mas não apresentam equivalência ou correlação com 
aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável 
para efeito de conforto será de até 65 dB (A) e a curva de 
avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB.

17.5.2.2 - Os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem 
ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído 
determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na 
altura do tórax do trabalhador.

17.5.3 - Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação 
adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada 
à natureza da atividade.

17.5.3.1 - A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída 
e difusa.

17.5.3.2 - A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada 
e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, 
sombras e contrastes excessivos.

17.5.3.3 - Os níveis mínimos de iluminamento a serem 
observados nos locais de trabalho são os valores de iluminâncias 
estabelecidos na NBR 5413, norma brasileira registrada no 
INMETRO.

17.5.3.4 - A medição dos níveis de iluminamento  previstos  no    
subitem.

17.5.3.3 - deve ser feita no campo de trabalho onde se realiza a 
tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com fotocélula corrigida 
para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de 
incidência.

17.5.3.5 - Quando não puder ser definido o campo de trabalho 
previsto no subitem 17.5.3.4, este será um plano horizontal a 
0,75cm (setenta e cinco centímetros) do piso.

Relacionados à organização do trabalho:

17.6.1 - A organização do trabalho deve ser adequada às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza 
do trabalho a ser executado.

17.6.2 - A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve 
levar em consideração, no mínimo:

a. As normas de produção;
b. O modo operatório;
c. A exigência de tempo;
d. A determinação do conteúdo de tempo;
e. O ritmo de trabalho;
f. O conteúdo das tarefas.

2.5. Algumas formas de Prevenções

Podemos prevenir eventos ou doenças causadas pelo trabalho 
fornecendo aos colaboradores os equipamentos apropriados 
e treinamento sobre a maneira correta de utilização. Por outro 
lado, podemos agir para evitar lesões ou outros problemas 
relacionados. 

Confira na próxima página um esquema que preparamos.  
Ele detalha pontos principais para proteger sua saúde:
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Podemos definir a segurança do trabalho como os conjuntos 
de medidas adotadas para minimizar os acidentes de trabalho, 
doenças ocupacionais, visando proteger a integridade e a 
capacidade de trabalho do indivíduo. 

3.1 - Equipamentos de Segurança

Esses equipamentos pretendem eliminar ou neutralizar riscos 
de acidentes, podendo ser EPI (equipamentos de proteção 
individual) ou EPC (equipamentos de proteção coletiva).

Ajuste a altura 
do suporte da 
cadeira nas 
costas, com 
apoio e sem 
forçar a coluna.

Os cotovelos 
devem ficar na 
altura da mesa.

Ao digitar, 
ajuste a cadeira 
de modo que 
seu tronco 
forme 110 graus 
com suas coxas.

Conheça os 
recursos de 
ajuste da 
sua cadeira 
de trabalho.

Se estiver 
escrevendo à 
mão, sente na 
extremidade 
anterior da 
cadeira.

Puxe o teclado 
para junto de 
você, evitando 
a tendinite e 
mantenha  o 
mouse junto 
ao teclado.

Sentar-se sempre 
alinhado com o eixo 
da cadeira. Evite 
sentar-se torto.

Se os seus 
pés não estão 
apoiados, 
busque um 
apoio.

Prefira trabalhar 
com sapatos com 
saltos de 1 ou 2 cm 
de altura. Lembre-se 
que saltos altos 
causam dores 
lombares.

Ajuste a altura 
do monitor para 
que a linha 
superior fique, 
no máximo, na 
altura dos olhos.

Utilize um 
suporte de 
papeis para não 
forçar o pescoço 
para os lados e 
coloque os 
objetos de uso o 
mais próximo 
possível do corpo.

Não utilize 
o computador 
longe do corpo.

Faça, ao menos, 
exercícios físicos 

3 vezes na semana.

Evite colocar objetos 
pesados em lugares baixos, 

forçando a coluna.

A cada 1 hora de trabalho, descanse
por 15 minutos e procure fazer 

alongamentos para mãos, pés e pescoço.

Não fume em
locais fechados.

Evite apoiar o telefone 
no pescoço ao atendê-lo.

Conheça e pratique técnicas de 
relaxamento para combater o estresse.

Coloque o monitor de lado para as  janelas. Ou feche as persianas, se isto não for possível. 

3 - Segurança
do Trabalho

3.1.1 - Equipamento de Proteção Individual (EPI)

O uso de EPI é uma exigência da legislação trabalhista, seguindo 
a NR 6. Os EPI’s constituem uma defesa para o trabalhador e são 
fornecidos gratuitamente pela empresa. 

Esquema 1 – Formas de prevenção de doenças causadas pelo trabalho.
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Em relação aos EPI’s, são deveres do empregador:

É obrigação do trabalhador:

> Fornecer os EPI adequados ao trabalho;

> Instruir e treinar quanto ao uso dos EPI;

> Fiscalizar e exigir o uso dos EPI;

> Repor os EPI danificados.

> Usar e conservar os EPI.

3.1.1.1 - EPI’s mais usados

A seguir, conheça quais EPI’s são mais utilizados e quais partes 
do corpo eles protegem:

3.1.1 - Equipamento de Proteção Coletiva (EPC)

São os equipamentos que neutralizam a fonte do risco no lugar 
em que ele se manifesta. Ex: extintores de incêndio, hidrantes, 
enclausuramento acústico de fontes de ruído, a ventilação dos 
locais de trabalho, a proteção de partes móveis de máquinas 
e equipamentos, a sinalização de segurança, a cabine de 
segurança biológica, capelas químicas, cabine para manipulação 
de radioisótopos, extintores de incêndio, dentre outros.

Um ambiente de trabalho 
seguro garante um
trabalhador saudável.

Parte do corpo 
protegida

EPI 
utilizado Objetivos

Cabeça

Olhos

Capacetes de 
segurança, 
capuzes, redes, 
bonés, rendados 
e turbantes

Óculos e 
máscaras

Os capuzes 
protegem a cabeça 
contra substâncias 
corrosivas, jato de 
areia, calor, quedas ou 
choques de objetos. 
E as redes, os bonés 
protegem os cabelos 
dos trabalhadores, 
sobretudo os das 
mulheres, que 
geralmente são  
mais longos.

Protetores visuais 
contra-aerodispersoides 
caustificantes, 
partículas de esmeril, 
cavacos, estilhaços e 
radiações. Há dois tipos 
de óculos: o de simples 
proteção mecânica, e 
o de proteção contra a 
luz, os óculos escuros 
protegem contra 
raios ultravioleta e 
infravermelho. Quando 
os óculos se destinam 
à proteção dos olhos 
contra gases e vapores, 
é necessário que se 
adaptem ao rosto do 
trabalhador, pois deve 
ser usado de forma tão 
perfeita quanto possível.

Tabela 1 – EPI a serem utilizados e seus objetivos de proteção.
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Parte do corpo 
protegida

EPI 
utilizado Objetivos

Ouvidos

Aparelho 
respiratório

Tronco

Pés e pernas

Pele

Protetores 
auriculares 

Máscaras

Roupas, avental 
e macacão

Calçados 
comuns e botas

Cremes

Proteção contra
o ruído.

As máscaras impedem 
poeira e gases de 
serem inaladas pela 
vias respiratórias.

São medidas de 
proteção e higiene 
do trabalhador, não 
devendo se utilizado 
fora do ambiente de 
trabalho.

Os calçados 
comuns protegem 
os trabalhadores. As 
botas de borracha, 
couro ou outro plástico 
são comumente 
usados como medidas 
protetoras.

Cremes protetores 
contra calor, filtros 
e bloqueadores da 
radiação solar.
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Nome:                                                                             Matricula:
Local:                                                                        Data:    

Em atendimento à Portaria 3.214/78 e para avaliarmos o conhecimento 
absorvido neste curso é necessário que você responda esse questionário e 
encaminhe o documento original para o Departamento Pessoal da DIGIX.

Após o recebimento e avaliação do questionário, será emitido e encaminhado o 
Certificado da Capacitação em Saúde e Segurança do Trabalho.

Questionário Saúde e Segurança no Trabalho

1) As normas regulamentadoras (NR’s) dão um direcionamento para as empresas 
desenvolverem ações e obrigações. Dentre elas, podemos afirmar que a NR17 trata sobre:

a) Operações insalubres
b) Caldeiras e vasos de pressão
c) Ergonomia
d) PPRA

2) A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como objetivo a prevenção 
de acidentes e doenças decorrentes do trabalho e está regulamentada pela norma 
regulamentadora (NR):

a) NR-12
b) NR-08
c) NR-10
d) NR-05

3) De acordo com a NR-5 com qual frequência acontece às reuniões da CIPA?

a) 2 vezes no mês
b) 1 vez ao mês
c) 1 vez ao ano
d) A cada 3 meses

4) A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT é um evento 
obrigatório nas empresas e deve ser organizada pela CIPA:

a) A cada 6 meses 
b) Anualmente
c) A cada 2 anos
d) A cada 4 anos



5) O programa de saúde ocupacional que estabelece, dentre outros, o controle de saúde 
física e mental do trabalhador em função de suas atividades é conhecido pela sigla?

a) PPRA.
b) PCMSO.
c) PPP.
d) EPC.

6) O PCMSO estabelece a realização obrigatória de alguns exames médicos, sendo eles:

a) admissional, exame de sangue, periódico, retorno ao trabalho, demissional.
b) exame laboratoriais, admissional, de retorno ao trabalho, mudança de função, demissional.
c) admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissional.
d) admissional, periódico, de retorno ao trabalho, laboratoriais, mudança de função.

7) Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI visam eliminação ou neutralização dos 
riscos existentes em determinadas atividades. Não é considerado equipamento de 
proteção individual:

a) Bota.
b) Luva.
c) Óculos.
d) Calçado aberto.

8) O fornecimento de equipamentos apropriados aos colaboradores é uma forma de 
prevenir acometimentos ou doenças causadas pelo trabalho. Qual medida preventiva 
deve ser tomada no sentido de evitar lesões ou outros problemas correlacionados:

a) Procurar sentar-se sempre desalinhado com o eixo da cadeira. 
b) Manter os cotovelos abaixo da altura da mesa.
c) Conheça os recursos de ajuste da sua cadeira de trabalho
d) Posicionar o mouse longe do teclado.

9) Para efeito da NR17, a organização do trabalho não deve levar em consideração:

a) As normas de produção.
b) O conteúdo das tarefas.
c)  A liberdade de tempo.
d) O ritmo de trabalho.

10) Dentre as alternativas abaixo, qual a atribuição do secretário da CIPA?

a) Acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas, apresentando-as para aprovação e assinatura 
dos membros presentes.
b) Delegar atribuições aos membros da CIPA.
c)  Indicar à CIPA, ao SESMT e ao empregador situações de riscos e apresentar sugestões para 
melhoria das condições de trabalho.
d)  Nenhuma das alternativas.
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