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Sigam nossas redes sociais!!!



Quem é o prof. Fábio ??

• Técnico em Segurança do Trabalho;

• Administrador de Empresas;

• Especialista em Logística Empresarial;

• Engenheiro de Produção / Engenheiro de Segurança do Trabalho;

• Especialista em Projetos de Acústica e Iluminação;

• Mestre em Engenharia de Produção;

• Experiência de 23 anos na área de Segurança e Saúde do Trabalhador;

• Atua e atuou como Professor Universitário em cursos de Especialização em Engenharia de
Segurança do Trabalho, MBA em Recursos Humanos, Higiene Ocupacional nas modalidades EAD e
Presencial;

• Consultor Empresarial nas Áreas de Segurança e Saúde do Trabalhador, Ergonomia, Higiene
Ocupacional e Projetos de Acústica;

• Diretor Técnico da empresa FAST Consultoria.



Aula 02 – 09/02 (sexta)

• Histórico e contextualização de riscos;

• Conceitos e ferramentas de gestão.







Perigo

Fonte ou situação (condição)
com potencial para provocar
danos em termos de lesão,
doença, dano à propriedade,
dano ao meio ambiente, ou uma
combinação desses.

Alguns conceitos....

Dano É a consequência negativa do

acidente que gera prejuízo.

Causa

Origem, de caráter humano ou

material, relacionada com o

evento catastrófico ou acidente,

pela materialização de um

perigo, resultando em danos.

Fonte de Risco
Elemento que, individualmente
ou combinado, tem o potencial
para dar origem ao risco.



• IDENTIFICAÇÃO

Observar o risco.

• ANÁLISE

Verificar as consequências que o

risco pode causar.

• CONTROLE DE RISCOS

Controlar e/ou eliminar o risco

(prevenção).

Análise do risco



TAREFA PERIGO RISCO



Perigo X Risco

Figura: JORNAL 

SEGURITO





Gestão de SST



Eliminar o perigo / risco do processo de 

trabalho (tarefa, método, material).

Substituir a atividade, processo, material, 

substância química / tóxica.

Isolar o perigo / risco por métodos de engenharia 

(sistema de exaustão, redução de ruído na fonte, 

barreiras / proteções NR-12).

Estabelecer políticas, procedimentos, práticas de 

trabalho, redução de exposição ao risco, 

rotatividade de empregados, sinalização.

Fornecer EPIs e estabelecer procedimentos sobre 

uso, guarda, troca, higienização e conservação



• Avaliar o local de trabalho

• Riscos ambientais

• Tarefas executadas

• Materiais utilizados

• Processos adotados



Avaliação sistêmica com 
base na TEORIA GERAL DE 

SISTEMAS (fatores 
internos, externos, 

necessidades, expectativas 
dos trabalhadores / 

stakeholders)

Desenvolvimento e 
implementação de uma 
política de gestão de SST

Definição de objetivos 
(estratégico, tático, 

operacional), metas, itens 
de controle, indicadores de 
desempenho, estratégias, 

recursos, auditorias

CICLO PDCA



- Informações da literatura técnica e científica

- Avaliações de riscos, incidentes, acidentes e doenças
internos ou externos à organização (benchmarking)

- Dados previdenciários e de saúde pública (CNAE x
CID, Decreto nº 6957 – NTEP, FAP), notificações,
avaliações ambientais

- Análise preliminar de riscos e perigos dos processos,
atividades, tarefas executadas, antecipação de riscos
(OIT)

- Inventário de riscos com base em metodologia
específica e legislação aplicável

- Plano de ação (EPCs, EPIs, treinamentos,
documentos, procedimentos, PAE, inspeções
periódicas, programas, etc)



AIHA (higienistas de empresas) 

American Industrial Hygiene 

Association





GRADUAÇÃO EFEITOS À SAÚDE X EXPOSIÇÃO 

Graduação de exposição Graduação dos efeitos à saúde 

Categoria Descrição Categoria Descrição 

0
Não há exposição.
Não há contato com o agente.

0
Efeitos reversíveis pouco
preocupantes ou sem efeitos
adversos conhecidos.

1

Baixa exposição.
Pouco frequente o contato com o
agente a baixa
concentração/intensidade.

1 Efeitos reversíveis à saúde.

2

Moderada.
Frequente contato com o agente a
baixa concentração/intensidade e
pouco frequente contato com o
agente a alta
concentração/intensidade.

2
Efeitos severos e reversíveis à
saúde.

3
Alta exposição.
Frequente contato com o agente a
alta concentração/intensidade.

3 Efeitos irreversíveis à saúde.

4

Muito alta exposição.
Frequente contato com o agente a
muito alta
concentração/intensidade.

4
Ameaça à vida, lesão
incapacitante ou doença.



CASO 1: Um trabalhador de uma fábrica de móveis de madeira

desempenha a função de pintor (utilizando pistola) no setor de pintura.

O processo de pintura é realizado durante quase toda a jornada de

trabalho. Os EPIs fornecidos e utilizados na pintura são: luvas de látex,

calçado de segurança e um respirador para poeira classe P1.

Conforme inspeção e avaliação do TST há exposição de pele e vias

respiratórias a vapores orgânicos de solventes. Após um estudo

detalhado das FISPQs verificou-se que algumas substâncias

precisavam ser quantificadas. Depois de adequada avaliação

quantitativa da exposição ocupacional, constatou-se que o LEO

(limite de exposição ocupacional) de algumas substâncias foi

ultrapassado, tais como: acetona, xileno, tolueno e benzeno.

Constatou-se que existe um sistema de exaustão por meio de cortina

d´água, no entanto, apresenta problemas no funcionamento. Faça

uma análise e enquadramento da GRADUAÇÃO EFEITOS À SAÚDE X

EXPOSIÇÃO conforme matriz. Desenvolva o plano de ação 5W/2H.



PREENCHIMENTO DO INVENTÁRIO 

DE RISCOS / MATRIZ 



PLANO DE AÇÃO 5W2H 

What

(O Quê)
Who (Quem)

When 

(Quando)

Where 

(Onde)

Why 

(Porquê)
How (Como)

How Much 

(Custo)

1-Promover
adequação do
sistema de
exaustão

1-José (Gerente
de Produção)

1-Março / 2022 1-Pintura 1-Melhorar o
processo de
trabalho e
reduzir
exposição do
trabalhador aos
vapores
orgânicos

1-Realizando a
manutenção do
sistema de
exaustão, bem
como
desenvolvimento
de procedimento
para manutenção
periódica do
sistema

R$ 3.500,00



Modelo de PGR adotado

na prática 



1-Você gostou do conteúdo do nosso curso?

2-Você se sente mais preparado para implementar e gerir o PGR?

3-Você consegue ver como esse curso pode te ajudar a gerir o

PGR nas organizações?

4-Você está empolgado para iniciar uma nova jornada envolvendo

o PGR?

5-Você quer minha ajuda pessoal para fazer isso?



Eu já treinei muitos profissionais e empresas no Brasil

e

percebi que posso ajudar mais pessoas

na implementação do PGR!!!!!

A área de SST nunca foi tão valorizada.....o momento é agora!!!



OBRIGADO PELA PRESENÇA!!!!


