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TRABALHO - MEIO DE VIDA E NÃO DE MORTE

DEUTERONÔMIO 22:8

“Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito,

no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na

tua casa, se alguém de algum modo cair dela.”



HISTÓRICO DA SEGURANÇA NO TRABALHO

• 460 - 375 AC - HIPÓCRATES (Pai da Medicina-), descreve na sua obra

“Ares, Águas e Lugares”: Intoxicação Saturnina - Verminose dos

mineiros - cólicas intestinais dos trabalhadores de Pb.

• 427 - 347 AC - PLATÃO relata as deformidades ósseas e musculares dos

artesãos

• 99 - 55 AC - LUCRÉCIO (poeta latino) descreve os horríveis e penosos

trabalhos nas minas de Siracusa, cujas tarefas diárias prolongavam-se

por 10 horas, em galerias de 1 metro de altura por 0,60 m largura

• 23 - 79 AC - PLÍNIO (naturalista romano) descreve o uso de máscaras de

borracha, panos ou membranas para atenuar a inalação de poeiras (por

iniciativa dos escravos - 1° EPI) e envenenam.



• 1567 - PARACELSO - seu livro aborda as relações entre trabalho e

doença, com destaque as intoxicação pelo mercúrio.

• 1700 - BERNADINO RAMAZZINE (Itália) - Livro “De Morbis Artificum

Diatriba” descreve cerca de 100 profissões diferentes, bem como os

riscos específicos de cada uma delas.

A HIGIENE DO TRABALHO tem em Ramazzine os seu Alicerces:

- doenças ocupacionais

- a falta de ventilação e as condições indesejáveis

- aconselhou pausas, o exercício e a postura correta para a prevenção da

fadiga

- o ensino da medicina do trabalho.



• REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 1760 A 1830 - TRABALHO ARTESANAL X RESISTÊNCIA
FÍSICA

• CONDIÇÕES DE TRABALHO PRECÁRIAS - HIGIÊNE, LUMINOSIDADE, VENTILAÇÃO,
18 HORAS DE JORNADAS DE TRABALHO, SEM DISTINÇÃO DE IDADE E SEXO.

• RESULTADO: RÁPIDA FADIGA DO TRABALHADOR, VULNERABILIDADE AOS
ACIDENTES E ÀS DOENÇAS PROFISSIONAIS = SUBSTITUIÇÃO POR UM
FUNCIONÁRIO “SÃO”.

• A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL CONSTITUIU-SE NA “MANTANÇA DOS INOCENTES”

• 1802 - 1° LEI DE PROTEÇÃO AOS TRABALHADORES “LEI DE SAÚDE A MORAL DOS
APRENDIZES” - PROIBIA O TRABALHO NOTURNO, JORNADA DE 12 HORAS, VENTILAÇÃO
NAS FABRICAS, PAREDES LAVADAS DUAS VEZES POR ANO. (Inglaterra)

• 1833 - “FACTORY ACT” (LEI DA FABRICA) - Inglaterra = 1º legislação eficiente na
proteção do trabalhador

• 1842 - ESCÓCIA - James Smith = contratou um médico para:

- exame admissional - exame periódico - orientação aos problemas de saúde

- prevenção de doenças ocupacionais - SURGE A PRIMEIRA FUNÇÃO ESPECIFICA
DO MÉDICO DO TRABALHO



SEGURANÇA NO TRABALHO
• 1930 - INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL DEU PASSOS IMPORTANTES

• 1943 - CLT, INCLUI CAPÍTULO SOBRE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO

• 1955 A 1960 - AUMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO NACIONAL
A SITUAÇÃO RELACIONADA AOS ACIDENTES DE TRABALHO PIOROU

FATORES:

• MÃO DE OBRA DESQUALIFICADA;

• INEXISTÊNCIA DE UMA CULTURA PREVENCIONISTA;

• EXPECTATIVA DO LUCRO IMEDIATO RELEGANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO A UM
PLANO SECUNDÁRIO;

• PRECARIEDADE QUANTO AS INSPEÇÕES E FISCALIZAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE
TRABALHO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHADOR.



ACIDENTE DO TRABALHO
• CONCEITO LEGAL:

“Acidente do Trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa,
provocando LESÃO CORPORAL ou PERTUBAÇÃO FUNCIONAL que cause a morte,
ou perda, ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
Será considerado, como acidente do trabalho, o acidente que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribuído diretamente para morte ou a perda ou a
redução da capacidade para o trabalho

• LESÃO CORPORAL:

Qualquer dano que comprometa a anatomia - fraturas, escoriações, perda de
membros, machucados.

• PERTUBAÇÃO FUNCIONAL:

É o comprometimento do funcionamento dos sentidos ou órgãos do corpo, como:
perturbação mental, deficiência no funcionamento do pulmões ou demais órgãos,
devido a inspiração ou ingestão de substâncias nocivas utilizadas durante o
trabalho.



ACIDENTE DO TRABALHO

•CONCEITO PREVENCIONISTA

Toda ocorrência não programada, inesperada ou não, que interrompe ou interfere no
processo normal de uma atividade, trazendo como conseqüências: perda de tempo
e/ou danos materiais, lesão, prejuízos econômicos e a morte do trabalhador.

•ACIDENTE PESSOAL:

Ou acidente típico, ocorre durante o desempenho de suas tarefas habituais, podendo
ser no próprio trabalho ou fora deste.

•ACIDENTE MATERIAL:

Envolve apenas, equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas, estruturas, produtos
acabados e outros materiais sem provocar lesões pessoais.

•ACIDENTE DE TRAJETO:

Ocorre ao trabalhador durante o percurso de sua residência para o local de trabalho
ou vice-versa, desde que o trajeto percorrido seja considerado como habitual e o
horário da ocorrência seja condizente com o início ou término de usas atividades
profissionais.



ESTUDO DOS ACIDENTES



CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS 
ACIDENTES

• ATO DE TERCEIROS:

CULPOSO  - Ocorre quando o trabalhador que causou o mesmo não tinha 
a intenção de que tal fato acontecesse.

DOLOSO  - Ocorre quando a pessoa age de ma-fé, ou seja, com o intuito 
de obter conscientemente um resultado criminoso. (Atos de sabotagem, 
Ofensa física, Disputas relacionadas ao trabalho)

• FORÇA MAIOR:  São acidentes caracterizados por lesões ocasionadas 
por inundações, incêndios, vendavais etc...

• DOENÇA PROFISSIONAL:   A produzida ou desencadeada pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da 
respectiva relação elaborada pelo MTB e Prev.Social. (saturnismo, 
silicose etc..).

• DOENÇA DO TRABALHO:  Adquirida ou desencadeada em função de 
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 
relacione diretamente. (surdez, dermatoses) 



CAUSAS DOS ACIDENTES DO TRABALHO

• ATOS INSEGUROS:

É a condição pela qual o funcionário consciente ou inconsciente se expõe ao risco de 
acidentes.

� Desconhecimento ou desrespeito as regras de segurança;

� Falta de habilidade para o desempenho das atividades;

� Não utilização dos EPI’s (equipamentos de proteção individual);

� Excesso de confiança, exibicionismo;

� Ritmo excessivo;

� Improvisação;

� Brincadeiras; 

� Manutenção de máquinas em movimento;

� Uso de ferramentas com defeitos;

Etc.....  



CAUSAS DOS ACIDENTES DO TRABALHO

• FATOR PESSOAL DE INSEGURANÇA

• Estão relacionados aos problemas pessoais do trabalhador, 
influenciando diretamente seu comportamento, podendo resultar 
em acidentes, como por exemplo:

• Problemas sociais e/ou psicológicos;

• tensão, estresse;

• conflitos familiares;

• adaptação a mudança;

• uso de substâncias tóxicas;

• alcoolismo.

• etc...



• CONDIÇÕES INSEGURAS:

• são aquelas existentes nos locais  de trabalho e que podem ocasionar 
acidentes.

� Áreas irregulares (espaços muito amplos ou insuficientes);

� Pisos irregulares;

� Iluminação deficiente (excesso, falta, má distribuição);

� Ventilação excessiva ou deficiente;

� Ruídos ou Trepidações;

� Instalações elétricas e sanitárias imprópria, insuficientes ou com defeitos;

� Falta de Ordem, Arrumação e Limpeza;

� Máquinas com defeito ou localização inadequada;

� Matéria prima fora de especificações ou de má qualidade;

Etc...

CAUSAS DOS ACIDENTES DO TRABALHO



ACIDENTES DO TRABALHO

• EQUIPARAM-SE, AINDA, AO ACIDENTE DO TRABALHO:

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

� O acidente sofrido, ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução de ordem ou
na realização de serviços sob a autoridade da empresa;

- na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou
proporcionar proveito;

- Em viagem a serviço da empresa e financiada por ela, inclusive para estudo, dentro de seus
planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independente do meio de locomoção
utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado.

� Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras
necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado
no exercício do trabalho.

� Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data

do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual.



ACIDENTES NO TRABALHO
� Em caso de acidente de trabalho, o acidentado e seus dependentes,

independentemente de carência, têm direito a:

O SEGURADO: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez;

O DEPENDETE: pensão por morte;

���� O DECRETO N° 611/92 ESTABELECE TAMBÉM QUE:

O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo
mínimo de 12 (doze) meses, a manutenção de seu contrato de
trabalho na empresa. Após a cessação do auxílio doença acidentário,
independentemente da percepção de auxílio-acidente (artigo 169).

���� constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de
cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

���� É DEVER DA EMPRESA PRESTAR INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE OS
RISCOS DA OPERAÇÃO E EXECUTAR E DO PRODUTO A MANIPULAR.



ACIDENTES NO TRABALHO

CAT

Na ocorrência do acidente de trabalho o trabalhador deve levar o fato

ao conhecimento da empresa. Esta por sua vez deve comunicar o fato

à Previdência Social através da CAT’s (Comunicação de Acidente do

Trabalho).

RELATÓRIOS DE ACIDENTES

A empresa deverá elaborar relatório de investigação e análise de

acidente, conduzido e assinado pelo SESMT e a CIPA, com todo

detalhamento necessário ao perfeito entendimento da ocorrência.



ACIDENTES NO TRABALHO

A CAT deve ser emitida em seis vias:

•para a empresa; 

•para o sindicato; 

•para o INSS; 

•para o segurado; 

•para a Delegacia Regional do Trabalho; 

•para o Sistema Único de Saúde (SUS).



ACIDENTES DO TRABALHO CONSEQUENCIAS:

CIVIL, PENAL, TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA

RESPONSABILIDADE, em sentido geral exprime: obrigação de
responder por alguma coisa, obrigação de satisfazer.

RESPONSABILIDADE CIVIL (EMPRESA): obrigação de reparar o dano
ou de ressarcir o dano, causado por ofensa ou violação de direito.

RESPONSABILIDADE PENAL (PESSOA): obrigação de sofrer castigo ou
incorrer em sanções penais imposta ao agente de fato ou omissão
criminosa, é sempre pessoal.

CRIME: infração contrária aos costumes, à moral e à lei, que é
legalmente punida ou que é reprovada pela consciência, podendo
ser culposo ou doloso.



ACIDENTES DO TRABALHO CONSEQUÊNCIAS:

• CRIME CULPOSO: é o crime que teve
como causa a imprudência, negligência
ou imperícia do agente, se prevista ou
punida na lei penal.

• CRIME DOLOSO: é aquele em que o
agente teve a intenção maldosa de
produzir o resultado ou assumiu o risco
de produzi-lo



ACIDENTES DO TRABALHO CONSEQUÊNCIAS:

• Qualquer pessoa poderá responder criminalmente, quando da ocorrência

de um acidente do trabalho, caso seja comprovada:

IMPRUDÊNCIA

É a atuação intempestiva e irrefletida.
Consiste em praticar uma ação sem as necessárias precauções, isto é, agir
com precipitação, inconsideração, ou inconstância.

Exemplos:
Ultrapassar veículo pelo acostamento;
Não utilizar equipamentos de proteção individual;
Tocar ou aproximar-se em demasia de condutores energizados.



NEGLIGÊNCIA

É a omissão voluntária de diligência ou cuidado, falta ou demora no prevenir
ou obstar um dano.

Exemplos:
Permitir que seus empregados trabalhem sem EPI’S.
Deixar de alertar sobre a situação de risco ou não cobrar cuidados
necessários de segurança.

IMPERÍCIA

É a falta de especial, habilidade, ou experiência ou de previsão no exercício
de determinada função, profissão, arte ou ofício.

Exemplos:
Empregado não treinado ou não preparado para a tarefa que lhe foi
desligada.
Empregado que desconhece detalhes técnicos de máquinas ou equipamentos.



CONSEQÜÊNCIAS DOS ACIDENTES

• A vítima, que fica incapacitada de forma total ou parcial,
temporária ou permanente para o trabalho;

• A família, que tem seu padrão de vida afetado pela falta dos
ganhos normais, correndo o risco de cair na marginalidade;

• As empresas, com a perda de mão-de-obra, de material, de
equipamentos, tempo etc., e, conseqüentemente, elevação dos
custos operacionais;

• A sociedade, com o número crescente de inválidos e
dependentes da Previdência Social.

ENFIM, TODOS PERDEM



“Quem tem o poder, tem o dever correspondente”

“Não sou eu que quero, é a norma que exige”

“Quem cria o perigo, ainda que não tenha culpa, tem o

dever de eliminá-lo”



OBRIGADO


