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APRESENTAÇÃO

PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.

A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas. 
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público. 
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria 
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a 
preparação é muito importante. 
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos 
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado. 
Estar à frente é nosso objetivo, sempre. 
Contamos com índice de aprovação de 87%*. 
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta. 
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos. 
Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online, 
questões comentadas e treinamentos com simulados online. 
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida! 
Obrigado e bons estudos!

*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.

CURSO ONLINE

PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte

PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado 
no site.
O código encontra-se no verso da capa da 
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19

PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.
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INTRODUÇÃO A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO.  SAÚDE E SEGURANÇA: CONCEITOS. 

Em meio a tantos contextos históricos, constituição do SUS, trajetórias das políticas públicas, movimento sindical, 
Medicina Preventiva, da Medicina Social e da Saúde Pública, entre outros, que se consolidou o campo da Saúde do 
Trabalhador (ST) – década de 80.

A execução das ações de Segurança do Trabalho, segundo a Constituição Federal, Art. 200 é competência do SUS 
devendo este:” ...II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho”.

Conforme o artigo 196 da Constituição Federal Brasileira de 1988, temos que: 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que vi-

sem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, é possível observar que o Estado fica “obrigado “a proporcionar saúde para a população e também 
deixa claro que a saúde é um direito de todos, relacionando a existência de um sistema de saúde a uma política social 
e econômica.

Conceitos importantes:
Acesso universal e igualitário: todo tem direito a acesso aos bens e serviços de saúde, que são conside-
rados essenciais. Sem distinção de raça, cor, gênero, idade, ou seja, TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI; 
Promoção da saúde: intervenção nos determinantes sociais em saúde, conceito alinhado com a qualidade 
de vida; 
Proteção: ações de vigilância em saúde, intervenção sobre o processo saúde / doença

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Na Constituição Federal, O título VIII, seção 2, “Da saúde” é composto por 5 artigos importantíssimo e 
muito cobrados em provas e concursos, são eles: 196, 197, 198, 199 e 200:
1) A obrigação do estado em prover o acesso às ações e serviços de saúde; 
2) Como o sistema deve ser organizado e as diretrizes; 
3) A participação complementar da rede privada;
4) E algumas das atribuições do sistema único de saúde

 

A segurança do trabalho por sua vez, é um conjunto de medidas que visam proteger a integridade e a capacidade 
de trabalho do trabalhador, bem como minimizar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

Diversas disciplinas estão entrelaçadas com a Segurança do Trabalho, como: Introdução à Segurança, Higiene e 
Medicina do Trabalho, Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações, Psicologia na Enge-
nharia de Segurança, Comunicação e Treinamento, Administração aplicada à Engenharia de Segurança, O Ambiente e 
as Doenças do Trabalho, Higiene do Trabalho, Metodologia de Pesquisa, Legislação, Normas Técnicas, Responsabilidade 
Civil e Criminal, Perícias, Proteção do Meio Ambiente, Ergonomia e Iluminação, Proteção contra Incêndios e Explosões 
e Gerência de Riscos.

No Brasil a Segurança do Trabalho é composta por Normas Regulamentadoras, Leis Complementares, como Porta-
rias e Decretos e também Convenções Internacionais da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil

O profissional de Segurança do Trabalho tem uma área de atuação ampla, atuando em todas as esferas da socieda-
de em que houverem trabalhadores.

SAÚDE DO TRABALHADOR

	As mudanças que ocorrem no “mundo do trabalho” exigem das organizações atenção especial em relação à 
saúde física e mental do trabalhador.

	Advento da internet (era digital), aprimoramento das telecomunicações e tecnologias, disputas globais e compe-
titividade, torna a relação entre as pessoas e o trabalho mais complexa.
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FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O ADOECIMENTO DO TRABALHADOR
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Segurança do Trabalho nos dias de hoje:
Uma das principais características que podemos evidenciar na prática moderna da Segurança do Trabalho é que 

procedimentos que antes eram adotados para atendimento de formalidades legais ou burocráticas, agora passaram 
a complementar as estatísticas de gestão econômica de recursos das empresas e incorporações modernas. Podemos 
destacar, a seguir, alguns importantes fatos que foram construídos por meio da evolução e do aperfeiçoamento de 
medidas com o objetivo de contribuir com o exercício seguro das atividades laborais nos mais diversos ambientes.

•	 A dignidade do trabalho passou a ser fator fundamental na prática das atividades, bem como as medidas de 
gratificação que promovem a qualificação profissional e crescimento como cidadão.

•	 Tornou-se comum a adaptação do trabalho ao homem, priorizando as questões de ergonomia aplicadas na legis-
lação de SST, sendo evidenciada na adaptação e ajuste de máquinas, equipamentos e mobiliário, mudança dos 
processos produtivos, jornadas de trabalho e intervalos.

•	 O novo conceito de saúde foi consolidado, não relacionado apenas à inexistência das doenças e sim enfatizando 
a plena saúde física, mental e social. As normas legais buscam hoje em dia um ambiente de trabalho saudável, 
sem a única preocupação com existência de agentes insalubres e sim com a preocupação com a prevenção de 
qualquer fator negativo do ambiente.

•	 Os trabalhadores passam a ter acesso às informações relativas à segurança e à saúde no ambiente de trabalho, 
bem como a garantia de participação nos processos de elaboração das normas por meio de representantes.

•	 Os fatores e agentes de risco no ambiente de trabalho não são mais considerados problemas isolados e passam 
a ter uma importância geral. A potencialização dos agentes torna-se comum pelo contato entre eles. A jornada 
de trabalho excessiva, as condições ambientais e processos passam a ter relação direta com a geração e o agravo 
das doenças ocupacionais.

•	 Extinção de fatores de risco, por meio da priorização das medidas de controle de eliminação e que tenham al-
cance coletivo.

•	 Priorização das medidas coletivas de controle em detrimento das medidas de proteção individual.
•	 A limitação do tempo de exposição do trabalhador a atividades insalubres passa a contar com a possibilidade de 

redução da carga horária de trabalho.
•	 Proibição de prêmios por produtividade e limitação da jornada são ações que tem o objetivo de evitar a repetição 

e a monotonia no trabalho, consequências geralmente das tarefas de trabalho mecânico onde não haja necessi-
dade da utilização de criatividade ou raciocínio constante.

•	 O empregador passa a ter responsabilidade pela aplicação das normas, sendo que assume a geração dos riscos 
no ambiente de trabalho. No caso de terceirização de serviços, aplica-se o princípio da responsabilidade solidária.

•	 O empregador ou tomador de serviço atualmente passa a ser responsável pela aplicação das normas de segu-
rança e saúde do trabalho, adotando o princípio de que quem gera o risco é responsável por ele. Na presença 
de serviços terceirizados, já é frequente o estabelecimento de responsabilidade solidária entre tomadores de 
serviços e empregadores formais.
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ÓRGÃOS E CAMPANHAS DE SEGURANÇA. 

O quadro de Segurança do Trabalho de uma empre-
sa compõe-se de uma equipe multidisciplinar composta 
por Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho e Enfermei-
ro do Trabalho. Esta equipe compõe o chamado SESMT 
– Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho.

Já a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes- é formada por empregados da empresa e tem 
como objetivo a prevenção de acidentes e doenças de-
correntes do trabalho, na busca pela compatibilidade do 
entre o trabalho, a preservação da vida e a promoção da 
saúde do trabalhador,

INSPEÇÕES DE SEGURANÇA. 

A inspeção de segurança nada mais do que a busca 
por possíveis situações de risco à saúde e à integridade 
física do trabalhador. É a procura de desacordos com as 
normas de segurança, tais como: ruídos excessivos, ilu-
minação deficiente, layouts inadequados, falta de prote-
ção em máquinas, obstáculos, desorganização, sinaliza-
ção deficiente, ferramentas inadequadas, atos inseguros, 
entre outros.

A empresas costumam fazer um “check list” ou lista 
de verificação onde o trabalhador segue uma série de 
itens de verificação previamente elaborados por profis-
sionais prevencionistas a partir de estudos que envolvem 
os trabalhadores de um determinando setor ou atividade.

Quanto à sua abrangência, as inspeções podem ser 
classificadas em:

a) Inspeções gerais – todos os setores da empresa são 
examinados, através de um levantamento global 
das condições de segurança da empresa.

b) Inspeções parciais – são as inspeções que se limi-
tam apenas a verificar as condições de segurança 
de determinadas áreas, setores, atividades, equipa-
mentos e ferramentas.

Quanto à sua periodicidade, as inspeções de seguran-
ça podem ser classificadas sem:

a) Inspeções de rotina – feitas pelo SESMT e/ou CIPA 
e também pelo setor de manutenção, a partir de 
prioridades estabelecidas. Fazem parte dessa mo-
dalidade as inspeções feitas pelos próprios traba-
lhadores em suas maquinas e ferramentas. São 
inspeções sistemáticas que diminuem os riscos, 
reduzindo por consequência as lesões e acidentes

b) Inspeções Periódicas – feitas normalmente pelos 
setores de segurança, manutenção e engenharia e 
tem como finalidade levantar os riscos existentes 
de acordo com espações de tempo determinados. 
Exemplos: inspeção dos extintores de incêndio, 
caldeiras e vasos sob pressão.

c) Inspeções Eventuais – não tem data determinada. 
Tem caráter emergencial.

Quanto aos tipos, as Inspeções de Segurança podem 
ser classificadas:

a) Inspeções regulares – realizadas por todos os tra-
balhadores da empresa

b) Inspeções Oficiais – realizadas por agentes de ins-
peção de órgãos oficiais

c) Inspeções especiais – realizadas por técnicos es-
pecializados, como por exemplo, as avaliações de 
concentração de agentes químicos presentes em 
determinadas atividades da empresa que não pos-
sui equipamento apropriado

d) Inspeções de atividades críticas – realizadas em 
atividades de grande perigo que merecem aten-
ção especial dos profissionais por colocar em risco 
a saúde e a integridade física dos trabalhadores, 
como por exemplo: trabalhos em altura, em espa-
ços confinados, com cagas suspensas, produtos de 
alta toxidade, com escavações, etc. É  imprescindí-
vel que a empresa tenha procedimentos escritos 
para essas atividades

A Inspeção de segurança é responsabilidade de to-
dos. Conforme a Norma Regulamentadora 04, em seu 
item 4.12, diz que caberá aos profissionais do SESMT por 
sua formação profissional na área, realizar diariamente 
inspeções de rotina, com a finalidade de descobrir possí-
veis riscos ali existentes à saúde do trabalhador.

Na falta do SESMT, a CIPA assume a responsabilidade 
da coordenação das inspeções, conforme determina o 
item 5.16 da NR 05.

Todos devem colaborar para a inspeção de seguran-
ça: encarregados de setores, supervisores, chefes de se-
tor, auxiliares. São pequenas verificações como: uso ade-
quado e correto do equipamento de proteção individual, 
inspeção de ferramentas, inspeção de procedimentos, 
etc. Por isso a importância de treinamento da equipe pe-
riodicamente sobre instruções para inspecionar suas fer-
ramentas e máquinas antes de iniciarem sua produção, 
agindo como inspetores de seu ambiente de trabalho. 
Qualquer irregularidade deve ser comunicada imediata-
mente ao SESMT ou à CIPA. 

Etapas nas inspeções de segurança

1. Fase da observação

Fase em que são observados todos os fatores envolvi-
dos e procura-se por falhas, anormalidade.  Nessa fase é 
importante a participação de todos os trabalhadores que 
fazem parte da atividade, uma vez que o Técnico em Se-
gurança não detém o conhecimento de todo o processo 
produtivo.

É importante registrar tudo que foi realizado na ins-
peção, o que foi observado e fazer uma lista de averigua-
ções para as próximas inspeções.

2. Fase do registro

O Relatório de inspeção deve ser preenchido com 
tudo que foi observado, bem como as medidas propos-
tas para correção. Deve-se arquivar uma cópia desse re-
latório no serviço de segurança e outras cópias devem 
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