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CARTILHA DE SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

“Todos os trabalhadores têm direito a um ambiente de trabalho saudável, 

equilibrado e seguro, com “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 

de normas de saúde, higiene e segurança. ” A Saúde e Segurança do Trabalho 

é um conjunto de medidas preventivas adotadas visando minimizar os 

acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, bem como proteger a 

integridade física, mental e a capacidade de trabalho do empregado. Esta 

cartilha tem por objetivo fornecer orientações básicas sobre saúde e segurança 

do trabalho na empresa, visando a proteção ao bem maior, que é o direito à 

vida digna e saudável. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



+55 (21) 3620-0800 | contato@exataeletroservices.com.br 

Av. Almirante Tamandaré, 566 Sl. 201 - Piratininga 

Niterói-RJ | CEP 24.350-380 

         NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA Algumas regras gerais de segurança deverão ser sempre 

observadas, tanto pela empresa quanto por seus empregados, para que possíveis acidentes de 

trabalho sejam evitados e a segurança de todos seja garantida.  

 

 

 

 

 A empresa deverá fornecer o EPI;  

 A área de trabalho deverá ser mantida sempre limpa e organizada; somente pessoal 

habilitado, qualificado e capacitado tais como: engenheiros, supervisores, técnicos ou outros 

que tenham recebido treinamento específico em equipamentos elétricos terão permissão 

para atividades envolvendo eletricidade; 

 Importante que o empregado comunique imediatamente ao seu supervisor, gerente ou líder, 

qualquer acidente de trabalho ocorrido com ele ou com seu colega de trabalho, por menor 

que seja;  

 Ninguém deve operar qualquer equipamento, a menos que tenha recebido treinado para tal, 

e que todas as medidas de segurança estejam implantadas no maquinário; 

 A empresa e empregados devem inspecionar constantemente as ferramentas e equipamentos 

de trabalho, inclusive os EPIs; 

 O empregado deve avisar imediatamente ao seu supervisor sobre os riscos que venha a 

perceber; 

 Cabe à empresa, nesses casos, adotar ações que evitem que estas condições continuem;  

 Os dispositivos de segurança dos equipamentos não devem, em qualquer hipótese, ser 

desativados evitando, assim, riscos de acidente; Todos os avisos e sinais de segurança devem 

ser colocados em local visível para que todos os empregados tenham acesso à informação;  

 quando um extintor for utilizado, deve ser comunicado imediatamente ao supervisor para que 

seja recarregado e recolocado no lugar de origem;  

 Todos devem conhecer exatamente onde estão localizados os equipamentos de combate a 

incêndio;  

 Recomenda-se o treinamento na utilização desses equipamentos. Antes de fazer qualquer 

trabalho, o empregado deve analisar se existe alguma condição de risco. Cuidados especiais 

devem ser tomados de forma a prevenir que roupas ou ferramentas fiquem ao alcance de 

equipamentos; 

 Deverá ser interrompida qualquer atividade que oferecer risco à saúde ou à vida dos 

trabalhadores; 
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O que é acidente de trabalho? 

 
É aquele momento chato no trabalho, quando escorregamos no chão liso, 

machucando seriamente alguma parte do corpo. No geral, é quando causam 

lesões corporais ou até perturbações funcionais. 

 

Mas qual a diferença dos dois?  

 
Lesões corporais são como feridas ou um hematoma! Já perturbação funcional é quando alguma parte 

do corpo é afetada. É como perda da qualidade de audição naquela construção barulhenta. 

 

 

 

PPRA O que é: 

  
 

         O PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais que busca a preservação da saúde e 

integridade física dos empregados.  

 

Qual é o objetivo: O PPRA tem como objetivo a antecipação, o reconhecimento e a avaliação dos 

riscos ocupacionais existentes nos ambientes de trabalho e processos de cada empresa e consequente 

adoção de medidas de controle para os agentes de riscos identificados.  

 

Quando é emitido o PPRA: O PPRA deve ser emitido anualmente e revisado sempre que houver 

alterações nos processos de trabalho que gerarem novos cargos na empresa ou alteração na edificação 

ou máquinas e equipamentos que implicarem em novos riscos ocupacionais.  

 

É de responsabilidade de quem emitir o PPRA: A emissão do PPRA é de responsabilidade de cada 

empresa.  

 

O que deve constar no documento PPRA: A estrutura do PPRA considera as orientações indicadas 

pela NR 09 que prevê, dentre outros: - Antecipação e reconhecimento dos riscos;  

Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;  

Implantação de medidas de controle;  

Planejamento anual com metas, prioridades e cronograma.  
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EPI’s 
 

 

EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL O que é: Equipamento de Proteção Individual é 

todo dispositivo ou produto de uso individual.  

 

Qual é o objetivo: Destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do 

trabalhador, evitando assim acidentes e doenças ocupacionais.  

 

Quando devo fornecer EPI: Quando a atividade 

desempenhada pelo empregado oferecer risco à sua saúde. Os 

EPIs necessários aos bloqueios são aqueles identificados no 

documento de PPRA, mapa de riscos, ou em situações atípicas 

e que existam risco de acidentes. Responsabilidade de quem 

fornece o EPI: De acordo com a NR 6, os “EPIs devem ser 

fornecidos gratuitamente pelas empresas, sempre adequado 

aos riscos da função e em perfeito estado de conservação e 

funcionamento. Cabe ainda à empresa exigir aos seus 

funcionários o uso dos EPIs durante a jornada de trabalho, 

realizar orientações e treinamentos sobre o uso adequado e a 

devida conservação, além de substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. ” Para fins 

de evidência para a empresa, o fornecimento e troca de qualquer EPI deve ser registrado por meio de 

um formulário, que deverá ser preenchido sem rasuras e assinado pelo empregado.  

 

OBS: informação importante, a saber: Vale ressaltar que todos os EPIs precisam ter a indicação do 

Certificado de Aprovação - C.A, que vem descrito nas embalagens, ou no próprio equipamento, 

expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério 

do Trabalho e Emprego.  

 

 

CIPA  
 

 

O que é: A CIPA é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes formada por 

representantes dos empregados que são eleitos por meio de voto secreto (eleição) e por 

representantes indicados pela empresa.  
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Qual é o objetivo: A 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.  

 

Quando devo constituir a CIPA: A CIPA deve ser constituída em todas as empresas que se 

enquadrarem no quadro I da NR 05. Deve-se observar para este enquadramento o número de 

empregados no estabelecimento e a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE da 

empresa.  

 

 

 E você, senta corretamente? 
 

A postura correta para sentar na cadeira evita a dor nas costas e previne sérias 

lesões na coluna vertebral. Ao sentar, você deve ter os dois pés Apoiados no 

chão. Mantenha as costas eretas, e não cruze as pernas, apenas deixe as um 

pouco afastadas. A firmeza e altura do assento também são fatores 

importantes na hora de sentar. 
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SIGLAS 

 

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

OS - Ordem de Serviço 

SESMT - Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho 

DDS - Diálogo Diário de Segurança 

DDSMS - Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

EPC - Equipamento de Proteção Coletiva 

FISPQ - Ficha de Segurança de Produtos Químicos 

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional 

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

APR - Análise Preliminar de Risco 

CA - Certificado de Aprovação 

EPI - Equipamento de Proteção Individual 

NR - Norma Regulamentadora 
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POLÍTICA DA EXATA DE SSO 

 

         A EXATA ELETRO SERVICES E COMERCIO EIRELI - ME, empresa especializada em 

Serviços elétricos e em eficiência energética, compromete-se em manter um ambiente de 

trabalho propício e seguro, agindo de maneira rigorosa sob qualquer comportamento 

inseguro por parte de seus colaboradores e parceiros e o compromisso da direção com o 

cumprimento de requisitos legais e outros contratuais relacionados com a saúde e 

segurança. 

 

Para isso, a EXATA se compromete com os seguintes princípios: 

 

1-) Garantir o cumprimento dos requisitos legais, os demais subscritos, bem como os de clientes, e o 

bom desempenho do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Ocupacional de maneira contínua; 

2-) Identificar, avaliar e planejar preliminarmente os potenciais riscos durante suas atividades, visando 

garantir a segurança de seus colaboradores; 

3-) Estabelecer as metas e analisar criticamente os relatórios de desempenho para aperfeiçoamento 

contínuo dos indicadores de Saúde e Segurança do Trabalho; 

4-) Assegurar que, nas atividades desempenhadas pela empresa ou em seu nome, sejam adotadas e 

executadas as ações preventivas e corretivas devidas; 

5-) Manter boa comunicação, referente à saúde e segurança dos colaboradores, com as partes 

interessadas; 

6-) Examinar a performance de seus colaboradores quanto ao Sistema de Gestão de Saúde e Segurança 

e assim garantir as melhores práticas do setor em que atua; 

7-) Comprometer-se com treinamentos e capacitações de seus colaboradores, para aperfeiçoamento 

técnico contínuo, com avaliações de desempenho e eficácia; 

8-). Garantir e exigir o cumprimento desta Política por parte de seus fornecedores e parceiros. 

 

 

 

 

 

 


