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Didático de Saúde e Segurança no Trabalho

DEFINIÇÕES E ÁREAS CORRELATAS
Segurança do trabalho pode ser entendida como os conjuntos de medidas que são adotadas 
visando a minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger 
a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Falar em Segurança e Saúde do 
Trabalhador implicar falar em:

• Introdução à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho

• Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas

• Equipamentos e Instalações

• Comunicação e Treinamento

• Administração 

• O Ambiente e as Doenças do Trabalho

• Legislação

• Normas Técnicas

• Responsabilidade Civil e Criminal

• Ergonomia

• Iluminação

• Proteção contra Incêndios e Explosões

• Gerência de Riscos

Segundo Nogueira (1987), a primeira estatística oficial disponível sobre acidentes de trabalho 
no Brasil data de 1969, tendo-se registrado a marca alarmante de 1.059.296 acidentes em uma 
população de 7.268.449 trabalhadores, sendo que pelo menos 14,47% daqueles trabalhadores 
tinham sofrido um acidente durante aquele ano. Esse índice apresentou tendências crescentes 
até atingir o máximo de 18,10%, em 1972. A partir de 1975, com a adoção de medidas 
preventivas e a atuação governamental nessa área, os índices tenderam a decrescer, baixando 
para 3,84% em 1984.

O país tem investido em ações de legislação, fiscalização e a implantação de preceitos e 
valores de prevenção na segurança no trabalho. 
NOGUEIRA, D. P. (1987). Prevention of accidents and injuries in Brazil. Ergonomics v.30, n.2 [S.l.] pp. p. 387–393.

No Brasil, a segurança e saúde ocupacionais são regulamentadas na forma do Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). 
Este serviço está previsto na legislação trabalhista brasileira e regulamentado pela 
portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, considerando o disposto no art. 200, da 
CLT, com redação dada pela Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977 do Ministério 
do Trabalho e Emprego, por intermédio da Norma Regulamentadora nº 4 (NR-4), e as 
normas da ABNT referentes a segurança no trabalho.
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Empresas grandes e médias de todo o Brasil, que participaram do levantamento, indicaram 
que os investimentos em saúde e segurança no trabalho dão retorno aos negócios. A mesma 
pesquisa mostrou que o grau de atenção da indústria brasileira ao tema deve aumentar nos 
próximos cinco anos.

Contudo, o Brasil ainda permanece como um dos países com maior índice de acidentes no 
trabalho. Este se concentra em alguns setores, como na construção civil e transportes.

De acordo com pesquisa realizada pelo Serviço Social da Indústria, entre outubro 
de 2015 e fevereiro de 2016, 71,6% das indústrias afirmaram dar grande atenção à 
saúde e segurança dos trabalhadores.

Fonte: http://www.acritica.net/editorias/economia/empresas-tem-retorno-ao-investir-em-saude-e-seguranca-no-trabalho-diz/169403/. Acesso 
em: 13 set. 2016.
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ITENS QUE COMPÕEM ESSA COLEÇÃO
Didático de Saúde e Segurança no 
Trabalho – Volume 1

Este livro traz todo o conteúdo de utilidade 
para profissionais que atuam no segmento 
de SST, conteúdos voltados à área de segurança ou de saúde, 
cobrindo a legislação, com informações e tópicos complementares, 
essenciais para o desenvolvimento de políticas mais eficazes e ao 
cotidiano do profissional de SST.

Mais que isso, este livro apresenta uma visão ampla, além do 
cumprimento de medidas, elaborando de forma mais profunda 
conceitos que podem otimizar e valorizar o profissional de SST e, ao 
mesmo tempo, criar programas e planos de segurança e saúde que 
atendam melhor às necessidades atuais de ganho de produtividade 
nas empresas e de retorno sobre o investimento.

Sumário:
Capítulo I – Fundamentos da Saúde e Segurança do Trabalho
Capítulo II – Legislação, Normas Regulamentadoras e preceitos legais
Capítulo III – Meio ambiente e Segurança do Trabalho
Capítulo IV – Ética e Segurança do Trabalho
Capítulo V – Tecnologia da informação aplicada à segurança do trabalho
Capítulo VI – Primeiros socorros aplicados à saúde e segurança do trabalho
Capítulo VII – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

Didático de Saúde e Segurança no Trabalho  – Volume 2

Neste livro, veremos um tópico de maior proximidade com o 
trabalhador em si: a comunicação e o modo como os profissionais 
do segmento de SST podem falar com seu principal público: o 
funcionário de uma empresa. Entenderemos mais sobre como 
as relações humanas e de trabalho incidem sobre as práticas de 
segurança e saúde, e como um profissional de SST deve usá-las 
para desenvolver projetos e programas melhores e mais eficientes.

Sumário:
Capítulo I – Comunicação e organização de campanhas
Capítulo II – Relações humanas e trabalho
Capítulo III – Ergonomia aplicada
Capítulo IV – Normalização e segurança do trabalho em instalações
Capítulo V – Segurança em processos industriais
Capítulo VI – Higiene e segurança do trabalho

448 páginas 
21x28 
4 cores 
Brochura

448 páginas 
21x28 
4 cores 
Brochura

Simulados e 
glossário em 

todos os volumes
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Didático de Saúde e Segurança no Trabalho  – Volume 3

Neste terceiro livro, guiaremos você apresentando as melhores práticas de 
gestão e administração que circundam a profissão, assim como mostraremos 
programas e campanhas de prevenção que transformarão trabalhos antes 
pontuais de SST em projetos de longo prazo, altamente estruturados.

Sumário:
Capítulo I – Prevenção e ações contra doenças profissionais
Capítulo II – Programas em saúde e segurança do trabalho
Capítulo III – Análise de riscos
Capítulo IV – Prevenção e combate a sinistros
Capítulo V – Gestão em saúde e bem-estar
Capítulo VI – Gestão empresarial aplicada em SST

416 páginas 
21x28 
4 cores 
Brochura
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