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O que é acidente? Se procurarmos a resposta
em um bom dicionário, encontraremos -  acontecimento imprevisto, casual ou
não, ou então -  acontecimento infeliz que resulta em ferimento, dano, estrago,
prejuízo, avaria, ruína etc.

Nesse sentido, é muito importante observar que um acidente não é
simples obra do acaso e pode trazer conseqüências indesejáveis. Em outras
palavras: acidentes podem ser previstos. E, se podem ser previstos, podem
ser evitados!

Quem se dedica à prevenção sabe que nada acontece por acaso no universo,
muito menos o que costumamos chamar de acidente. Todo acidente tem uma
causa definida, por mais imprevisível que pareça ser.

Os acidentes, em geral, são o resultado de uma combinação de fatores, entre
eles, falhas humanas e falhas materiais.

Vale lembrar que os acidentes não escolhem hora nem lugar. Podem acon-
tecer em casa, no lazer, no ambiente de trabalho e nas inúmeras locomoções que
fazemos de um lado para o outro, para cumprir nossas obrigações diárias.

Quanto aos acidentes do trabalho, dos quais trataremos nesta aula, o que se
pode dizer é que grande parte deles ocorre porque os trabalhadores encontram-
se despreparados para enfrentar certos riscos.

A finalidade desta aula é levá-lo a refletir sobre as conseqüências do acidente
do trabalho para a vítima, para a família, para a empresa e para a sociedade. Ao
terminar o estudo dos assuntos aqui tratados, você ficará sabendo o que a
legislação brasileira entende por acidente do trabalho (conceito legal) e o que se
considera acidente do trabalho numa visão prevencionista (conceito
prevencionista). Esperamos que você chegue à conclusão que prevenir é o
melhor remédio!

Acidente do trabalho: conceito legal

Numa sociedade democrática, as leis existem para delimitar os direitos e os
deveres dos cidadãos. Qualquer pessoa que sentir que seus direitos foram
desrespeitados pode recorrer à Justiça para tentar obter reparação, por perdas e
danos sofridos em conseqüência de atos ou omissões de terceiros.

Acidente zero,
prevenção dez

Introdução

Nossa aula



1
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leis a fundo é tarefa dos advogados. Mas é bom que o cidadão comum, o
trabalhador, também tenha algum conhecimento sobre as leis que foram elabo-
radas para proteger seus direitos. Por isso, é importante saber o que a legislação
brasileira entende por acidente do trabalho. Afinal, nunca se sabe o que nos
reserva o dia de amanhã.

Na nossa legislação, acidente do trabalho é definido pelo Decreto nº  611/92
de 21 de julho de 1992, que diz:

Art. 139 -  Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do
trabalho a serviço da empresa, ou ainda, pelo exercício do trabalho
dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte, a perda ou redução da capacidade para
o trabalho, permanente ou temporária.

Trocando em miúdos: qualquer acidente que ocorrer com um trabalhador,
estando ele a serviço de uma empresa, é considerado acidente do trabalho.

Para entender melhor a definição anterior, é necessário saber também que:

· Segurados especiais são trabalhadores rurais, isto é, que prestam serviços
em âmbito rural, individualmente ou em regime de economia familiar, mas
não têm vínculo de emprego.

· Lesão corporal é qualquer dano produzido no corpo humano, seja ele leve,
como, por exemplo, um corte no dedo, ou grave, como a perda de um membro.

· Perturbação funcional é o prejuízo do funcionamento de qualquer órgão ou
sentido. Por exemplo, a perda da visão, provocada por uma pancada na
cabeça, caracteriza uma perturbação funcional.

Doença profissional também é acidente do trabalho?

De acordo com o mesmo Decreto nº 611/92, doenças profissionais são
aquelas adquiridas em decorrência do exercício do trabalho em si. Doenças do
trabalho são aquelas decorrentes das condições especiais em que o trabalho é
realizado. Ambas são consideradas como acidentes do trabalho, quando delas
decorrer a incapacidade para o trabalho.

Você já deve ter passado pela experiência de pegar uma forte gripe, de
colegas de trabalho, por contágio. Essa doença, embora possa ter sido adquirida
no ambiente de trabalho, não é considerada doença profissional nem do traba-
lho, porque não é ocasionada pelos meios de produção.

Mas, se o trabalhador contrair uma doença por contaminação acidental, no
exercício de sua atividade, temos aí um caso equiparado a um acidente do
trabalho. Por exemplo, se um enfermeiro sofre um corte no braço ao quebrar um
frasco contendo sangue de um paciente aidético e, em conseqüência, é contami-
nado pelo vírus HIV, isso é um acidente do trabalho.
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sem proteção auditiva adequada, submetido ao excesso de ruído, gerado pelo
trabalho executado junto a uma grande prensa, isso caracteriza doença do
trabalho.

Ou ainda, se um trabalhador adquire tenossinovite (inflamação dos tendões
e das articulações) por exercer atividades repetitivas, que solicitam sempre o
mesmo grupo de músculos, esse caso é considerado doença profissional.

A lista das doenças profissionais e do trabalho é bastante extensa e pode
sofrer novas inclusões ou exclusões, à medida que forem mudando as relações
entre o homem e o trabalho. Para saber mais sobre esse assunto, procure se
informar junto ao serviço especializado em segurança, na sua empresa. Seja
curioso, interessado. Não se acomode.

Acidente do trabalho X acidente no trabalho

O acidente típico do trabalho ocorre no local e durante o horário de trabalho.
É considerado como um acontecimento súbito, violento e ocasional. Mesmo não
sendo a única causa, provoca, no trabalhador, uma incapacidade para a presta-
ção de serviço e, em casos extremos, a morte.

Pode ser conseqüência de um ato de agressão, de um ato de imprudência ou
imperícia, de uma ofensa física intencional, ou de causas fortuitas como, por
exemplo, incêndio, desabamento ou inundação.

Mas a legislação também enquadra como acidente do trabalho os que
ocorrem nas situações apresentadas a seguir.

· Acidente de trajeto (ou percurso) -----  Considera-se acidente de trajeto o que
ocorre no percurso da residência para o trabalho ou do trabalho para a
residência. Nesses casos, o trabalhador está protegido pela legislação que
dispõe sobre acidentes do trabalho. Também é considerada como acidente
do trabalho, qualquer ocorrência que envolva o trabalhador no trajeto para
casa, ou na volta para o trabalho, no horário do almoço.
Entretanto, se por interesse próprio, o trabalhador alterar ou interromper
seu percurso normal, uma ocorrência, nessas condições, deixa de caracteri-
zar-se como acidente do trabalho. Percurso normal é o caminho habitual-
mente seguido pelo trabalhador, locomovendo-se a pé ou usando meio de
transporte fornecido pela empresa, condução própria ou transporte coletivo
urbano.

· Acidente fora do local e horário de trabalho � Considera-se, também, um
acidente do trabalho, quando o trabalhador sofre algum acidente fora do
local e horário de trabalho, no cumprimento de ordens ou na realização de
serviço da empresa.

Se o trabalhador sofrer qualquer acidente, estando em viagem a serviço da
empresa, não importa o meio de condução utilizado, ainda que seja de
propriedade particular, estará amparado pela legislação que trata de acidentes
do trabalho.

Vamos ver se as definições discutidas até agora ficaram claras. Analise a
situação a seguir e depois responda às questões apresentadas.
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sa com sede em Vila Nova Esperança. O chefe de João passou-lhe uma ordem de
serviço de manutenção, a ser realizado na máquina de um cliente, em outro
bairro. Quando João se encontrava executando o trabalho, a firma foi invadida
por um grupo de homens armados, que anunciaram um assalto. Na confusão que
se seguiu, João foi atingido por uma bala perdida. Levado ao Pronto-socorro foi
dispensado após a extração de uma bala na perna direita, com a recomendação
médica de manter-se afastado do serviço por 15 dias. No seu entender:

· O que ocorreu com João encaixa-se na definição legal de acidente do
trabalho? Por quê?

· João sofreu lesão corporal ou perturbação funcional em decorrência do
acidente?

· João se enquadra na categoria de segurado especial?

Coitado do João! Felizmente seu caso não foi mais grave. João está amparado
pelo conceito legal de acidente do trabalho, embora o ferimento não tenha
resultado diretamente do exercício de suas atividades profissionais, pois ele
estava a serviço da empresa. Em decorrência do acidente, João sofreu lesão
corporal. Supondo-se que ele volte a andar normalmente, após a retirada do
curativo, não se pode dizer que tenha havido perturbação funcional. João não se
enquadra na categoria de segurado especial, pois consta que ele era funcionário
contratado da empresa.

Importante!

Todo acidente do trabalho, por mais leve que seja, deve ser comunicado
à empresa, que deverá providenciar a CAT (Comunicação de Acidente
do Trabalho), no prazo máximo de 24 horas. Caso contrário, o trabalha-
dor perderá seus direitos e a empresa deverá pagar multa.
Caso a empresa não notifique a Previdência Social sobre o acidente do
trabalho, o próprio acidentado, seus dependentes, o médico ou a auto-
ridade que lhe prestou assistência ou o sindicato da sua categoria podem
encaminhar essa comunicação.

Conceito prevencionista de acidente do trabalho

Veja o conceito de acidente do trabalho, numa visão prevencionista.

Acidente do trabalho é toda ocorrência não programada, não desejada,
que interrompe o andamento normal do trabalho, podendo resultar
em danos físicos e/ou funcionais, ou a morte do trabalhador e/ou
danos materiais  e econômicos a empresa e ao meio ambiente.

Volte a analisar o conceito legal de acidente do trabalho, apresentado
anteriormente. Compare-o com o conceito prevencionista, que você acabou de
ver. Que diferença você observa entre eles?
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basicamente para as lesões ocorridas no trabalhador, enquanto o conceito
prevencionista é mais amplo, voltado para a �prevenção� e considera outros
danos, além dos físicos.

Do ponto de vista prevencionista, quando uma ferramenta cai do alto de um
andaime, por exemplo, esse fato caracteriza um acidente, mesmo que ninguém
seja atingido. E o que é mais importante: na visão prevencionista, fatos como esse
devem e podem ser evitados!

Conseqüências dos acidentes

Muitas vezes, pior que o acidente em si, são as suas conseqüências. Todos
sofrem:

· 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 mate-
rial, de equipamentos, tempo etc., e, conseqüente-
mente, elevação dos custos operacionais;

· a sociedade, com o número crescente de inválidos e
dependentes da Previdência Social.

Sofre, enfim, o próprio país, com todo o conjunto de efeitos negativos dos
acidentes do trabalho.

Um acidente do trabalho pode levar o trabalhador a se ausentar da empresa
apenas por algumas horas, o que é chamado de acidente sem afastamento. É o
que ocorre, por exemplo, quando o acidente resulta num pequeno corte no dedo,
e o trabalhador retorna ao trabalho em seguida.

Outras vezes, um acidente pode deixar o trabalhador impedido de realizar
suas atividades por dias seguidos, ou meses, ou de forma definitiva. Se o
trabalhador acidentado não retornar ao trabalho imediatamente ou até na
jornada seguinte, temos o chamado acidente com afastamento, que pode
resultar na incapacidade temporária, ou na incapacidade parcial e permanente,
ou, ainda, na incapacidade total e permanente para o trabalho.

A incapacidade temporária é a perda da capacidade para o trabalho por um
período limitado de tempo, após o qual o trabalhador retorna às suas atividades
normais.

A incapacidade parcial e permanente  é a diminuição, por toda vida, da
capacidade física total para o trabalho. É o que acontece, por exemplo, quando
ocorre a perda de um dedo ou de uma vista.
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Nesse caso, o trabalhador não tem mais condições para trabalhar. É o que
acontece, por exemplo, se um trabalhador perde as duas vistas em um acidente
do trabalho. Nos casos extremos, o acidente resulta na morte do trabalhador.

Os danos causados pelos acidentes são sempre bem maiores do que se
imagina à primeira vista.

Analise, por exemplo, a seguinte situação:

Um trabalhador desvia sua atenção do trabalho por fração de segundo,
ocasionando um acidente sério. Além do próprio trabalhador são
atingidos mais dois colegas que trabalham ao seu lado. O trabalhador
tem de ser removido urgentemente para o hospital e os dois outros
trabalhadores envolvidos são atendidos no ambulatório da empresa.
Um equipamento de fundamental importância é paralisado em conse-
qüência de quebra de algumas peças.

Resultados imediatos: três trabalhadores afastados, paralisação temporária
das atividades da seção, equipamento danificado, tensão no ambiente de trabalho.

A análise das conseqüências do acidente poderia parar por aí. Mas, em casos
como esse, é conveniente pensar também na potencialidade de danos e riscos que
se originaram do acidente.

O equipamento parado é uma guilhotina que corta a matéria-prima para
vários setores de produção. Deve, portanto, ser reparada com toda urgência
possível. Nesse caso, o setor de manutenção precisa entrar em ação rapidamente
e, justamente por isso, apresenta a tendência de passar por cima de muitos
princípios de segurança, devido à pressa em consertar a máquina.

Além disso, na remoção do acidentado para o hospital, novos riscos poderão
ser criados. A pressa do motorista da ambulância, para chegar o mais rápido
possível ao hospital, poderá criar condições desfavoráveis à sua segurança e à
dos demais ocupantes do veículo e de outros veículos na rua.

Você percebe como um acidente do trabalho tem, muitas vezes, uma força
ainda maior do que simplesmente causar os danos que se observam na ocorrên-
cia do acidente em si?

Esse é mais um fator que pesa, favoravelmente, na justificativa de uma
atitude prevencionista! Não é melhor prevenir o acidente do que enfrentar as
conseqüências?

A prevenção de acidentes é uma atividade perfeitamente ao alcance do
homem, visto que uma das mais evidentes características de superioridade do
ser humano sobre os demais seres vivos é a sua capacidade de raciocínio e a
previsão dos fatos e ocorrências que afetam o seu meio ambiente.

Esses aspectos, voltados para os riscos ambientais e para a prevenção de
acidentes do trabalho, serão objeto de estudo e destaque nas próximas aulas.

Por ora, procure aplicar o que aprendeu nesta aula, resolvendo os exercícios
a seguir.
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Pedro estava transportando um produto químico com a empilhadeira. Ao
passar por um buraco, o produto caiu e esparramou-se pelo chão, contami-
nando o local. Esse fato pode ser considerado um acidente do trabalho:
a) ( ) no conceito legal;
b) ( ) no conceito prevencionista.

Exercício 2
João, ao sair do trabalho, de volta para casa, resolveu passar no supermerca-
do para comprar um saco de arroz que estava em oferta. Na saída do
supermercado foi atropelado por um carro.
Você considera o que aconteceu com João um caso de acidente de trajeto, que
pode ser equiparado a um acidente do trabalho? Justifique sua resposta.

Exercício 3
Tereza era digitadora de uma empresa. Certo dia, sentiu-se mal e foi
encaminhada ao ambulatório. O médico solicitou alguns exames e os
resultados indicaram que Tereza havia contraído hepatite. O médico
concluiu que o contágio se deu pelo uso do sanitário da empresa (já havia
registro de dois casos anteriores). Tereza foi afastada do trabalho por um
período de 2 meses.
O que ocorreu com Tereza foi um acidente do trabalho? Justifique sua
resposta.

Exercício 4
Maria trabalhava numa oficina de costura, como cortadora de moldes.
Certo dia, muito preocupada com os problemas domésticos, distraiu-se e
fez um corte profundo no dedo com a tesoura. Depois de medicada no
ambulatório da empresa, Maria foi mandada para casa com um atestado
médico dispensando-a do trabalho naquele dia. Assinale o tipo de acidente
que ocorreu com Maria:
a) ( ) acidente sem afastamento;
b) ( ) acidente com afastamento e incapacidade temporária;
c) ( ) acidente com afastamento e incapacidade parcial e permanente;
d) ( ) acidente com afastamento e incapacidade total e permanente.

Exercício 5
Por que é melhor prevenir acidentes do que remediar suas conseqüências?

Exercícios
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O conjunto de elementos que temos à nossa
volta, tais como as edificações, os equipamentos, os móveis, as condições de
temperatura, de pressão, a umidade do ar, a iluminação, a ordem, a limpeza e as
próprias pessoas, constituem o nosso ambiente. Nos locais de trabalho, a
combinação de alguns desses elementos gera produtos e serviços. A todo esse
conjunto de elementos e ações denominamos condições ambientais.

É possível imaginar que, num futuro próximo, os trabalhadores fiquem
livres de desenvolver atividades em ambientes que coloquem em risco sua
integridade física e saúde.

Já estamos chegando quase lá. Hoje, existem robôs que, manipulados por
controle remoto, descem ao fundo das crateras vulcânicas para colher amostras
de solo e registrar informações que permitirão prever a ocorrência de futuras
erupções. Os cientistas fazem a sua parte em locais mais seguros.

Entretanto, apesar de todo o avanço científico e tecnológico, ainda há situações
em que o homem é obrigado a enfrentar condições desfavoráveis em seu ambiente
de trabalho, expondo-se ao risco de contrair doenças ou sofrer lesões.

E o que é pior: há casos em que o homem desenvolve seu trabalho em
condições ambientais aparentemente inofensivas, sem ter consciência dos riscos
invisíveis que está enfrentando.

Nesta aula, estudaremos as condições ambientais e o impacto que elas
provocam no homem, em seu trabalho. Estaremos preocupados em identificar
as condições ambientais que representam riscos à saúde do trabalhador. Essas
atividades são também chamadas de Higiene do trabalho, que é a ciência que se
dedica à prevenção e ao controle das causas das doenças profissionais e do
trabalho. Dá para avaliar a importância desse assunto, tomando como base o fato
de que o homem passa, em média, pelo menos um terço de sua vida adulta no
trabalho. Portanto, não se descuide!

O inimigo invisível

Qualquer um de nós já se submeteu a um exame de raio X por indicação
médica. Nada sentimos ou vemos sair do aparelho de raio X ao fazermos esse
exame.

O ambiente é tudo

Introdução

Nossa aula

A  U  L  A
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A U L A Porém, para executar a radiografia, o equipamento libera uma grande

carga de energia eletromagnética não percebida por nós. Essa radiação, em
dosagens elevadas, é prejudicial ao organismo humano, pois provoca altera-
ções no sistema de reprodução das células, ocasionando doenças e, em alguns
casos, a morte.

Essa é uma das razões pelas quais consideramos certos riscos ambientais
como inimigos invisíveis: alguns deles não são captados pelos órgãos dos
sentidos (audição, visão, olfato, paladar e tato), fazendo com que o trabalhador
não se sinta ameaçado. Inconsciente do perigo, a tendência é ele não dar
importância à prevenção.

Relatórios médicos falam de pessoas que adquiriram doença pulmonar
depois de trabalhar anos a fio, sem nenhuma proteção, com algum tipo de
produto químico. Esse tipo de doença avança vagarosamente, tornando difícil
seu diagnóstico no início. Quando a pessoa se dá conta, a doença já está em fase
adiantada e a cura fica difícil, ou o dano é irreversível. Essa é outra razão que
torna os riscos ambientais traiçoeiros.

Em resumo, o desconhecimento de como os fatores ambientais geram riscos
à saúde é um dos mais sérios problemas enfrentados pelo trabalhador.

Os riscos que nos rodeiam

Há vários fatores de risco que afetam o trabalhador no desenvolvimento de
suas tarefas diárias. Alguns atingem grupos específicos de profissionais. É o
caso, por exemplo, dos mergulhadores, que trabalham submetidos a altas
pressões e a baixas temperaturas. Por isso, são obrigados a usar roupas especiais,
para conservar a temperatura do corpo, e passam por cabines de compressão e
descompressão, cada vez que mergulham ou sobem à superfície.

Outros fatores de risco não escolhem profissão: agridem trabalhadores de
diferentes áreas e níveis ocupacionais, de maneira sutil, praticamente impercep-
tível. Esses últimos são os mais perigosos, porque são os mais ignorados.

Nesta aula, você ficará conhecendo os principais tipos de riscos ambientais
que afetam os trabalhadores de um modo geral: os agentes físicos, químicos e
biológicos, sobre os quais fala a Norma Regulamentadora -  NR 9, do Ministério
do Trabalho, e as conseqüências para o organismo humano quando há uma
exposição exagerada a um ou mais desses elementos. Ficará sabendo também, o
que são riscos ergonômicos e quais os principais fatores de riscos ocupacionais,
previstos no Anexo IV da Norma Regulamentadora -  NR 5.

Serão abordados apenas os riscos mais comuns, que podem estar presentes
em qualquer tipo de ambiente de trabalho ou, predominantemente, na área da
Mecânica. Se você quiser se aprofundar neste assunto, conhecendo outros
fatores de risco, consulte as normas regulamentadoras citadas e as obras indica-
das na bibliografia deste módulo.

Começando pelos riscos físicos

Todos nós, ao desenvolvermos nossos trabalhos, gastamos uma certa quan-
tidade de energia para produzir um determinado resultado.

Quando as condições físicas do ambiente, como, por exemplo, o nível de
ruído e a temperatura, são agradáveis, produzimos mais com menor esforço.
Mas, quando essas condições fogem muito dos limites de tolerância, vem o
cansaço, a queda de produção, a falta de motivação para o trabalho, as doenças
profissionais e os acidentes do trabalho.
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diretamente no desempenho do trabalhador e na produção e, por isso, merecem
ser analisados com o maior cuidado.

Ao estudar cada um dos fatores apresentados a seguir, pense em seu
próprio local de trabalho. Identifique os problemas, comunique-os aos setores
ou pessoas responsáveis, procure as soluções e coloque em prática, sem
demora, as medidas que estiverem ao seu alcance.

Muito barulho por nada

Quando você se encontra em um ambiente de trabalho e não consegue ouvir
perfeitamente a fala das pessoas, isso é uma indicação de que o local é barulhento
ou ruidoso.

Os especialistas no assunto definem o ruído como todo som que causa
sensação desagradável ao homem.

Mede-se o ruído utilizando um instrumento denominado medidor de pres-
são sonora, conhecido por decibelímetro. A unidade usada como medida é o
decibel ou abreviadamente dB.

Você sabia?

Para 8 horas diárias de trabalho, o limite máximo de ruído estabelecido
pela norma regulamentadora do Ministério do Trabalho é de 85 decibéis.
O ruído emitido por uma britadeira é equivalente a 100 decibéis. Pela
mesma norma, o limite máximo de exposição contínua do trabalhador
a esse ruído, sem protetor auditivo, é de 1 hora.

O som e o ruído, penetrando pelos ouvidos, atingem o cérebro. Se medidas
de controle não forem tomadas, graves conseqüências podem ocorrer. Agindo
no aparelho auditivo, o ruído pode causar surdez profissional cuja cura é
impossível, deixando o trabalhador com dificuldades para ouvir rádio, televisão
e para manter um bom �papo� com os amigos.

Entre o forno e o freezer

Frio ou calor em excesso, ou a brusca mudança de um ambiente quente para
um ambiente frio ou vice-versa, também são prejudiciais à saúde.

Nos ambientes onde há a necessidade do uso de fornos, maçaricos etc., ou
pelo tipo de material utilizado e características das construções (insuficiência de
janelas, portas ou outras aberturas necessárias a uma boa ventilação), toda essa
combinação pode gerar alta temperatura prejudicial à saúde do trabalhador.

Para
conhecer outras
conseqüências
da exposição
constante a ruídos
excessivos,
consulte o Quadro
de riscos e
possíveis
conseqüências ,
incluído no final
desta aula.
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existente no local e do esforço físico que fazemos para executar um trabalho. A
temperatura resultante é função dos seguintes fatores: umidade relativa do ar,
velocidade e temperatura do ar e calor radiante, isto é, produzido por fontes de
calor do ambiente, como fornos e maçaricos.

A unidade de medida da temperatura adotada no Brasil é o grau Celsius,
abreviadamente ºC. De modo geral, a temperatura ideal situa-se entre 21ºC e
26 ºC; a umidade relativa do ar deve estar entre 55% a 65%, e a velocidade do
ar deve ser adequada, em torno de 0,12 m/s.

Para saber mais!

Consulte o anexo 3 da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do
Trabalho, que trata das tabelas de temperaturas máximas para
diferentes tipos de trabalho.

Já nos ambientes destinados a armazenagem de peixes, sorvetes e matadou-
ros, chamados de câmaras frigoríficas, a temperatura pode chegar a alguns
graus abaixo de zero (graus negativos).

Radiações perigosas

Por que será que o rádio e a televisão, quando anunciam a ocorrência de um
eclipse total do Sol, orientam para observá-lo através de lentes escuras especiais?
Por que não podemos ver o eclipse com os olhos desprotegidos?

A explicação não é tão simples, mas nesta aula estudaremos algumas noções
sobre radiação e seus efeitos sobre o homem.

As radiações são uma forma de energia que se transmite da fonte ao receptor
através do espaço, em ondas eletromagnéticas.

As radiações se movimentam no espaço em forma de ondas. É dessa forma,
em ondas, que o som chega até o seu radinho de pilhas.

Um dos elementos da onda é o seu comprimento, identificado pela letra
grega l  (lambda). O comprimento de onda l  tem grandes variações, de acordo
com o tipo de energia.

Existem diferentes tipos de radiações que se propagam no espaço em
diferentes comprimentos de onda. As radiações são tanto mais perigosas quanto
menor for o comprimento de onda l .

Veja, a seguir, quais os tipos de radiação que mais atingem o trabalhador.

Veja, no
Quadro de riscos

e possíveis
conseqüências ,
incluído no final

desta aula, os
efeitos associados

a exposição
constante às
temperaturas

excessivas.
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Trabalhos com solda elétrica, com solda oxiacetilênica, trabalhos com metais
e vidros incandescentes, isto é, que ficam da cor laranja e emitem luz quando
superaquecidos, e também nos fornos, fornalhas e processos de secagem de tinta
e material úmido são atividades que produzem raios infravermelhos. Em
trabalhos a céu aberto, o trabalhador fica exposto ao Sol, que é uma fonte natural
emissora de raios infravermelhos.

Em doses bem controladas, os raios infravermelhos são usados para fins
medicinais. Mas, quando a intensidade dessa radiação ultrapassa os limites de
tolerância, atingindo o trabalhador sem nenhuma proteção adequada, os raios
infravermelhos podem causar sérios danos à saúde.

Raios ultravioleta

Atividades com solda elétrica, processos de foto-reprodução, esterilização
do ar e da água, produção de luz fluorescente, trabalhos com arco-voltaico,
dispositivos usados pelos dentistas, processos de aluminotermia (atividade
química com o emprego de alumínio em pó), lâmpadas especiais e o Sol emitem
raios ultravioleta.

Em pequenas doses (mais ou menos 15 minutos diários de exposição ao Sol),
o ultravioleta é necessário ao homem porque é o responsável pela produção da
vitamina D no organismo humano. Mas, em quantidades excessivas, pode
causar graves prejuízos à saúde.

Tanto os raios infravermelhos como os ultravioleta normalmente não são
medidos nos ambientes de trabalho, mas quando ocorrem atividades que
emitam esses raios, como as citadas nesta aula, medidas de proteção devem ser
tomadas para garantir a saúde dos trabalhadores.

Microondas

As microondas são encontradas em formas domésticas ou industriais:
fornos de microondas, aparelhos de radar em aeroportos, aparelhos de
radiocomunicação, equipamentos de diatermia para obter calor e processos de
aquecimento em produção de plásticos e cerâmica. A medição ou avaliação das
microondas pode ser por sistema elétrico ou térmico, mas não é costumeira e não
existem limites nacionais de tolerância definidos.

Laser

Esta sigla, em inglês, vem de  �Light Amplification by Stimulated Emission
of Radiation�, que em Português pode ser traduzido por: amplificação da luz por
emissão estimulada de radiação.

O laser é um feixe de luz direcional convergente, isto é, que se concentra em
um só ponto. É muito utilizado em indústrias metalúrgicas para cortar metais,
para soldar e também em equipamentos para medições a grandes distâncias.
Tem também aplicações em medicina, para modernos processos cirúrgicos.
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e experiências, até agora não conclusivos. Daí as recomendações se limitarem
mais aos aspectos preventivos. O seu maior efeito no homem é sobre os olhos,
podendo causar grandes estragos na retina, que é a membrana sensível do olho,
em alguns casos irreversíveis, podendo provocar cegueira.

Todas essas radiações estudadas: o infravermelho, o ultravioleta, a microon-
da e o laser são classificadas como radiações não ionizantes. Porém, as mais
perigosas são as ionizantes, cuja energia é tão grande que, atingindo o corpo
humano, produzem alterações das células, provocando o câncer.

Radiações ionizantes

Do ponto de vista do estudo das condições ambientais, as radiações
ionizantes de maior interesse de uso industrial são os raios X, gama e beta, e
de uso não industrial são os raios alfa e nêutrons, cada uma com uma faixa de
comprimento de onda l .

Essas radiações podem ser encontradas de forma natural nos elementos
radioativos, tais como Urânio 238, Potássio 40 etc., além das radiações cósmicas
vindas do espaço celeste.

Artificialmente, são originadas pela tecnologia moderna, como o raio X,
usado em metalurgia para detectar falhas em estruturas metálicas e verificar se
há soldas defeituosas. Outros tipos de radiações são usados para determinar
espessuras de lâminas metálicas, de vidro ou plásticos, bem como para indicar
níveis de líquidos em reservatórios.

Os raios gama servem para analisar soldagem em tubos metálicos, cujo
processo chama-se gamagrafia.

As radiações são ainda usadas em tintas luminosas, nas usinas de produção
de energia elétrica (como a usina atômica de Angra dos Reis) e nos processos de
verificação de desgaste de cera para piso, desgaste de ferramentas de tornos e
de anéis de motores de automóveis. São também usadas em laboratórios de
pesquisa e na medicina, no combate ao câncer e em muitas outras aplicações.

A absorção de radiação no organismo humano é indiretamente avaliada
pela unidade chamada REM, em inglês: �Relative Efect Man� que em portu-
guês quer dizer: efeito relativo no homem. A detecção das radiações ionizantes
é feita por vários tipos de aparelhos, como detectores pessoais e de cintilação,
dosímetros etc.

Os limites máximos de exposição são indicados pela Comissão Nacional de
Energia Nuclear e por norma do Ministério do Trabalho.
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aproxime, não mexa. Vendo este símbolo em materiais aban-
donados ou mal acondicionados, informe aos órgãos
especializados.

Um pouco sobre os agentes químicos

Certas substâncias químicas, utilizadas nos processos de produção industri-
al, são lançadas no ambiente de trabalho, intencional ou acidentalmente. Essas
substâncias podem apresentar-se nos estados sólido, líquido e gasoso.

No estado sólido, temos poeiras de origem animal, mineral e vegetal, como
a poeira mineral de sílica encontrada nas areias para moldes de fundição. No
estado gasoso, como exemplo, temos o GLP (gás liquefeito de petróleo), usado
como combustível nos fogões residenciais. No estado líquido, temos os ácidos,
os solventes, as tintas e os inseticidas domésticos.

Esses agentes químicos ficam em suspensão no ar e podem penetrar no
organismo do trabalhador por:

····· Via respiratória � essa é a principal porta de entrada dos agentes químicos,
porque respiramos continuadamente, e tudo o que está no ar vai direto aos
nossos pulmões. Se o produto químico estiver sob forma sólida ou líquida,
normalmente fica retido nos pulmões e provoca, a curto ou longo prazo,
sérias doenças chamadas pneumoconioses, como o edema pulmonar e o
câncer dos pulmões. Se estiver no ar sob forma gasosa, causa maiores
problemas de saúde, pois a substância atravessa os pulmões, entra na
corrente sangüínea e vai alojar-se em diferentes partes do corpo humano,
como no sangue, fígado, rins, medula óssea, cérebro etc., causando anemias,
leucemias, alergias, irritação das vias respiratórias, asfixia, anestesia, con-
vulsões, paralisias, dores de cabeça, dores abdominais e sonolência.

····· Via digestiva � se o trabalhador comer ou beber algo com as mãos sujas, ou
que ficaram muito tempo expostas a produtos químicos, parte das substân-
cias químicas será ingerida junto com o alimento, atingindo o estômago
e provocando sérios riscos à saúde.

····· Epiderme � essa via de penetração é a mais difícil, mas se o trabalhador
estiver desprotegido e tiver contato com substâncias químicas, havendo
deposição no corpo, serão absorvidas pela pele. A maneira mais comum da
penetração pela pele é o manuseio e o contato direto com os produtos
perigosos, como arsênico, álcool, cimento, derivados de petróleo etc. que
causam câncer e doenças de pele conhecidas como dermatoses.

Para saber
mais sobre as
conseqüências das
radiações sobre o
organismo humano,
analise o Quadro
de riscos e
possíveis
conseqüências ,
incluído no final
desta aula.
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····· Via ocular � alguns produtos químicos que permanecem no ar causam
irritação nos olhos e conjuntivite, o que mostra que a penetração dos agentes
químicos pode se dar também pela vista.

É importante tomar cuidado com os diferentes produtos químicos emprega-
dos nas indústrias e até em casa. Faça um levantamento dos produtos químicos
que você utiliza, leia os rótulos das embalagens e informe-se sobre os efeitos que
podem provocar no organismo humano.

Falso remédio!

Quando você respira um ar cheio de produtos químicos, ele vai para os
pulmões. Quando você bebe um copo de leite, ele vai para o estômago.
Daí a pergunta: o que o leite tem a ver como desintoxicante pulmonar
por substâncias nocivas?
Resposta: Nada! O leite pode ser considerado alimento, nunca um
preventivo de intoxicação. Sua utilização é até prejudicial, uma vez que
acreditando no seu valor, as medidas de higiene industrial e os cuidados
higiênicos ficam em segundo plano.

As medidas ou avaliações dos agentes químicos em suspensão no ar são
feitas por meio de aparelhos especiais que medem a concentração, ou seja, a
porcentagem existente em relação ao ar atmosférico. Os limites máximos de
concentração de alguns produtos e outras informações estão estabelecidos na
NR 15, anexos 11, 12 e 13 do Ministério do Trabalho.

A vez dos agentes biológicos

São microrganismos, ou seja, reduzidíssimos seres vivos não vistos a olho
nu, presentes em alguns ambientes de trabalho, como hospitais, laboratórios de
análises clínicas, coleta de lixo, indústria do couro, fossas etc. Nessa categoria
incluem-se os vírus, as bactérias, os protozoários, os fungos, os parasitas e os
bacilos. Penetrando no organismo do homem por via digestiva, respiratória,
olhos e pele, são responsáveis por algumas doenças profissionais.

Como esses microrganismos se adaptam melhor e se reproduzem mais em
ambientes sujos, as medidas preventivas a tomar são: rigorosa higiene dos locais
de trabalho, do corpo e das roupas; destruição por processos de elevação da
temperatura (esterilização) ou uso de cloro; uso de equipamentos individuais
para evitar contato direto com os microrganismos; ventilação permanente e
adequada; controle médico constante, e vacinação, sempre que possível.

A verificação da presença de agentes biológicos em ambientes de trabalho
é feita por meio de retirada de amostras de ar e de água, que serão analisadas em
laboratórios especializados. Em virtude das grandes dificuldades para a realiza-
ção dessas análises, não existem limites de tolerância definidos.
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Ergonomia é a ciência que busca alcançar o ajustamento mútuo ideal entre
o homem e o seu ambiente de trabalho. Entretanto, se não existir esse ajuste,
teremos a presença de agentes ergonômicos que causam doenças e lesões no
trabalhador. A Norma Regulamentadora -  NR 17, do Ministério do Trabalho,
trata desse assunto.

Você já viu como funciona uma guilhotina manual que serve para cortar
chapas de aço? A haste de movimentação da guilhotina, que tem contato com as
mãos do trabalhador, deve ter uma forma adequada, de modo a permitir que
todos os dedos nela se apoiem, conforme mostra a ilustração abaixo. Essa forma
respeita a anatomia das mãos, proporcionando conforto ao trabalhador.

Os agentes ergonômicos presentes nos ambientes de trabalho estão relacio-
nados a: exigência de esforço físico intenso, levantamento e transporte manual
de peso, postura inadequada no exercício das atividades, exigências rigorosas de
produtividade, jornadas de trabalho prolongadas ou em turnos, atividades
monótonas ou repetitivas etc.

Movimentos repetitivos dos dedos, das mãos, dos pés, da cabeça e do
tronco produzem monotonia muscular e levam ao desenvolvimento de doen-
ças inflamatórias, curáveis em estágios iniciais, mas complicadas quando não
tratadas a tempo, chamadas genericamente de lesões por esforços repetitivos
-----  ler (lê-se lér, com e aberto).

As doenças que se enquadram nesse grupo caracterizam-se por causar
fadiga muscular, que gera fortes dores e dificuldade de movimentar os músculos
atingidos.

São exemplos de doenças causadas por esforços repetitivos: bursite (infla-
mação da bursa, que é uma cápsula contendo líquido lubrificante em seu interior,
que reveste algumas articulações); miosite (inflamação de músculo); tendinite
( inflamação dos tendões, que são fibras que unem os músculos) e tenossinovite
(inflamação dos tendões e das articulações).

Há registros de que essas doenças já atacavam os escribas e notários, há
séculos. Hoje afetam diversas categorias de profissionais: bancários, metalúrgicos,
costureiros, pianistas, telefonistas, digitadores, empacotadores, enfim, todos os
profissionais que realizam movimentos automáticos e repetitivos.

Contra os males provocados pelos agentes ergonômicos, a melhor arma,
como sempre, é a prevenção: rodízios e descansos constantes; exercícios com-
pensatórios freqüentes para trabalhos repetitivos; exames médicos periódicos;
evitar esforços superiores a 25 kg para homens e 12 kg para mulheres; postura
correta sentado, em pé, ou carregando e levantando peso, como mostra a
ilustração a seguir.

Para saber
mais sobre as
conseqüências dos
riscos ergonômicos
sobre o organismo
humano, analise o
Quadro de riscos
e posíveis
conseqüências
incluído no final
desta aula.
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Riscos de acidentes

Outros fatores de risco que podem ser encontrados e devem ser eliminados
dos ambientes de trabalho são decorrentes de: falhas de projeto de máquinas,
equipamentos, ferramentas, veículos e prédios; deficiências de leiaute; ilumina-
ção excessiva ou deficiente; uso inadequado de cores; probabilidade de incêndio
ou explosão; armazenamento inadequado de produtos, presença de animais
peçonhentos etc.

Você acabou de ter uma visão geral dos principais fatores de risco encontra-
dos nos ambientes de trabalho, de um modo geral. Agora é importante você
aplicar o que aprendeu, começando por analisar seu próprio ambiente de
trabalho. Resolver os exercícios a seguir vai ajudá-lo nessa tarefa.

Exercício 1
Pequise, em seu ambiente de trabalho, se já houve afastamento de algum
funcionário decorrente de doença profissional ou lesão causada por risco
ambiental.

Exercício 2
Analise seu ambiente de trabalho e faça uma lista dos fatores de risco
existentes. Depois, classifique-os de acordo com o quadro abaixo.

Exercício 3
Faça uma lista das conseqüências associadas aos riscos que você identificou
na questão anterior.

Exercício 4
Pesquise quais as medidas preventivas aplicáveis a cada um dos fatores de
risco que você identificou.

RISCOS

BIOLÓGICOS

RISCOS

DE ACIDENTES

RISCOS

ERGONÔMICOS
RISCOS QUÍMICOSRISCOS FÍSICOS

Exercícios
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QUADRO DE RISCOS E POSSÍVEIS CONSEQÜÊNCIAS

TIPO CONSEQÜÊNCIAS POSSÍVEIS

diminuição da visão noturna; ansiedade; fadiga nervo-
sa; irritabilidade; dificuldade para perceber distâncias e
relevos; redução do apetite sexual; perda de memória;
alterações das funções cardíacas, circulatórias e digesti-
vas; dificuldade para distinguir cores.
aumento do diâmetro dos vasos sangüíneos; queimadu-
ras; erupções na pele; prostração térmica, podendo levar
ao desmaio; cãibras de calor, principalmente nos finais
de expediente; fadiga física extrema; envelhecimento
precoce; redução do tempo de vida.
diminuição da mobilidade para o trabalho, causada pelo
excesso de roupas, provocando acidentes e queda da
produtividade; redução da sensibilidade dos dedos, da
movimentação, das juntas e da precisão dos movimen-
tos; congelamento das mãos e pés, que ocasiona necrose,
isto é, apodrecimento dos tecidos; doença chamada de
�pés de imersão� que provoca fortes dores e paralisação
dos pés e pernas,  agravada se houver umidade no local;
ulceração do frio, que causa feridas, rachaduras e até
necrose superficial da pele; queimaduras pelo frio.
rugas prematuras e engrossamento da pele; manchas
avermelhadas e escurecimento da pele; queimaduras na
pele; câncer da pele; aquecimento do corpo; agressão à
córnea; conjuntivite; catarata, doença que deixa o crista-
lino do olho opaco; cegueira; cansaço visual; dores de
cabeça; danos no sangue e nos órgãos reprodutores.
náuseas, diarréia, febre, fraqueza, inflamação da boca e
garganta; perda de cabelo; catarata, anemia, ou seja,
redução do número de glóbulos vermelhos do sangue;
leucemia, isto é, câncer do sangue; alterações nas células
reprodutoras; morte.
problemas de coluna; fadiga muscular; fadiga visual,
fadiga subjetiva, isto é, falta de disposição para executar
uma tarefa, mesmo sem estar presente a fadiga muscu-
lar; fadiga mental; lesões por esforços repetitivos.

Ruído
excessivo

Altas
temperaturas

Baixas
temperaturas

Radiações
ionizantes

Radiações
não ionizantes

RISCOS ERGONÔMICOS

RISCOS

FÍSICOS
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Acidente zero! Essa é uma meta que deve ser
alcançada em toda empresa.

Com a redução dos acidentes poderão ser eliminados problemas que afetam
o homem e a produção. Para que isso aconteça, é necessário que tanto os
empresários (que têm por obrigação fornecer um local de trabalho com boas
condições de segurança e higiene, maquinaria segura e equipamentos adequa-
dos) como os trabalhadores (aos quais cabe a responsabilidade de desempenhar
o seu dever com menor perigo possível para si e para os companheiros) estejam
comprometidos com uma mentalidade preventiva.

Prevenir quer dizer ver antecipadamente; chegar antes do acidente; tomar
todas as providências para que o acidente não tenha possibilidade de ocorrer.
Para atingir essa mentalidade prevencionista é necessário saber ouvir, orientar
e estar ciente de que...

Por que prevenir os acidentes? Porque prevenir é mais econômico e sensato
que corrigir. Nesta aula serão analisadas as principais medidas preventivas, de
alcance individual e coletivo, que visam à proteção do trabalhador.

O efeito dominó e os acidentes de trabalho

Há muito tempo, especialistas vêm se dedicando ao estudo dos acidentes e
de suas causas. Um dos fatos já comprovados é que, quando um acidente
acontece, vários fatores entraram em ação antes.

Você já observou o que acontece quando enfileiramos pedras de um dominó
e depois damos um empurrãozinho em uma delas? Todas as demais, na seqüên-
cia, acabam caindo, até a derrubada da última pedra. Podemos imaginar que algo
semelhante acontece quando um acidente ocorre.

Prevenir acidentes é
dever de todos

3
A  U  L  A

Introdução

Nossa aula
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Prevention, que em português quer dizer �Prevenção do Acidente Industrial�,
sugere que a lesão sofrida por um trabalhador, no exercício de suas atividades
profissionais, obedece a uma seqüência de cinco fatores:

· hereditariedade e ambiente social
· causa pessoal
· causa mecânica
· acidente
· lesão

A hereditariedade refere-se ao conjunto de características genéticas, ou seja,
transmitidas pelos genes, que passam de uma geração para outra. A cor dos olhos
ou o tipo de sangue são exemplos de características físicas herdadas genetica-
mente. Da mesma forma, certas características psicológicas também são transmi-
tidas dos pais para os filhos, influenciando o modo de ser de cada um.

Você já notou com que facilidade uma nova moda se espalha e pega? Ora a
onda é usar cabelos longos, ora usar a cabeça raspada. Já houve a época da
minissaia, das roupas hippies e hoje impera a moda do �cada um na sua�. Esses
exemplos servem para ilustrar quanto o ambiente social, formado pelos grupos
de pessoas com os quais cada um se relaciona, direta e indiretamente, afeta o
comportamento das pessoas.

A causa pessoal está relacionada com a bagagem de conhecimentos e
habilidades e com as condições de momento que cada um está atravessando. A
probabilidade de envolvimento em acidentes aumenta quando estamos tristes
ou deprimidos, ou quando vamos desempenhar uma tarefa para a qual não
temos o preparo adequado.

A causa mecânica diz respeito às falhas materiais existentes no ambiente
de trabalho. Quando o equipamento não apresenta proteção para o trabalha-
dor, quando a iluminação do ambiente de trabalho é deficiente ou quando
não há boa manutenção do maquinário, os riscos de acidente aumentam
consideravelmente.

Quando um ou mais dos fatores anteriores se manifestam, ocorre o acidente
que pode provocar ou não lesão no trabalhador.

O que podemos fazer para evitar que os acidentes ocorram? Exercite sua
atenção. Observe os dominós. Uma maneira é controlar os fatores que antecedem
o acidente.
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possível influenciar sua conduta proporcionando um ambiente social rico em
exemplos positivos. A educação e o treinamento do trabalhador para o exercício
de suas funções são recursos importantíssimos para reduzir o risco de acidentes.

Um trabalhador que conhece bem o seu trabalho e o desempenha com
seriedade, atento às normas de segurança, está muito menos sujeito a um
acidente do que um trabalhador desleixado, que não mostra preocupação com
a qualidade de seu trabalho.

As causas pessoais também podem ser neutralizadas, observando-se a
adaptação do trabalhador ao seu trabalho, e proporcionando-lhe cuidados
médicos e assistenciais adequados.

Mas o fator central, mais próximo do acidente, é a causa mecânica! A
remoção da causa mecânica é o fator que mais reduz a probabilidade de um
acidente ocorrer.

A prevenção começa, portanto, pela eliminação ou neutralização das causas
dos acidentes.

Atividades prevencionistas na empresa

Em se tratando de responsabilidade pela segurança na empresa, quem
deveria assumi-la? Será que um setor daria conta de tudo que acontece numa
empresa? Não. Seria um absurdo. A prevenção de acidentes precisa da colabo-
ração de todos.

É por isso que toda empresa deve ter uma CIPA -  Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes.

O objetivo fundamental da CIPA é a prevenção de acidentes. Sua composi-
ção e atuação estão definidas por legislação específica -  a Norma Regulamentadora
NR- 5, da Portaria nº 33 (27/10/83) do Ministério do Trabalho.

A CIPA tem papel importantíssimo porque possibilita a união de empresá-
rios e empregados para estudar problemas sérios da empresa e descobrir meios
e processos capazes de cercar o local de trabalho da maior segurança possível.

A CIPA pode contribuir para a solução de problemas, com campanhas e
observações cuidadosas do ambiente de trabalho, ou seja, as inspeções de
segurança. As campanhas da CIPA têm por objetivo desenvolver uma mentali-
dade prevencionista entre os trabalhadores.

Não basta ser trabalhador. É necessário participar! Você sabe quem são
os membros da CIPA da sua empresa? Você sabe o que a CIPA anda
fazendo? Informe-se sobre as atividades da CIPA. Verifique de que
forma você também pode colaborar. Não perca tempo!

Quem procura acha

Quando falamos das atividades prevencionistas, não podemos deixar de
destacar as inspeções de segurança.

Você já observou que alguns colegas de trabalho andam pela fábrica,
anotando tudo? São os cipeiros (membros da CIPA), fazendo levantamento dos
perigos existentes, para impedi-los de virem a se tornar causas de acidentes.
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A U L AToda inspeção segue um ciclo de procedimentos básicos que contribui para

a elaboração do mapeamento de riscos, ou seja, uma metodologia de inspeção
dos locais de trabalho tornada obrigatória a partir da publicação da Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR- 9, de 17/8/92.

Como já vimos, os acidentes são evitados com a aplicação de medidas
específicas de segurança, selecionadas de forma a estabelecer maior eficácia na
prática. As prioridades são:

· Eliminação do risco � significa torná-lo definitivamente inexistente. Vamos
citar um exemplo: uma escada com piso escorregadio apresenta um sério
risco de acidente. Esse risco poderá ser eliminado com a troca do material do
piso por outro, emborrachado e antiderrapante.

· Neutralização do risco � o risco existe, mas está controlado. Essa alternativa
é utilizada na impossibilidade temporária ou definitiva da eliminação de um
risco. Vejamos um exemplo: as partes móveis de uma máquina � polias,
engrenagens, correias etc. -  devem ser neutralizadas com anteparos prote-
tores, uma vez que essas partes das máquinas não podem ser simplesmente
eliminadas.

· Sinalização do risco � é a medida que deve ser tomada quando não for
possível eliminar ou isolar o risco. Por exemplo: máquinas em manutenção
devem ser sinalizadas com placas de advertência; locais onde é proibido
fumar devem ser devidamente sinalizados.

EM  MANUTENÇÃO

NÃO  FUME
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A U L A Proteção coletiva X proteção individual

As medidas de proteção coletiva, isto é, que beneficiam a todos os trabalha-
dores, indistintamente, devem ter prioridade, conforme determina a legislação
que dispõe sobre Segurança e Medicina do Trabalho.

Os equipamentos de proteção coletiva são conhecidos pela sigla EPC.
Os EPCs devem ser mantidos nas condições que os especialistas em seguran-

ça estabelecerem, devendo ser reparados sempre que apresentarem qualquer
deficiência.

Veja alguns exemplos de aplicação de EPCs:

· sistema de exaustão que elimina gases, vapores ou poeiras contaminantes
do local de trabalho;

· enclausuramento, isto é, fechamento de máquina barulhenta para livrar o
ambiente do ruído excessivo;

· comando bimanual, que mantém as mãos ocupadas, fora da zona de perigo,
durante o ciclo de uma máquina;

· cabo de segurança para conter equipamentos suspensos sujeitos a esforços,
caso venham a se desprender.

Quando não for possível adotar medidas de segurança de ordem geral, para
garantir a proteção contra os riscos de acidentes e doenças profissionais, deve-
se utilizar os equipamentos de proteção individual, conhecidos pela sigla EPI.

São considerados equipamentos de proteção individual todos os dispositi-
vos de uso pessoal destinados a proteger a integridade física e a saúde do
trabalhador.

Os EPIs não evitam os acidentes, como acontece de forma eficaz com a
proteção coletiva. Apenas diminuem ou evitam lesões que podem decorrer de
acidentes. Veja um exemplo:

Luís ia derramar metal fundido dentro de um molde, com uma concha.
Ele não percebeu que havia um pouco de água no fundo do molde. Ao
derramar o metal, este reagiu com a água, causando uma explosão que
atingiu o rosto de Luís.

Felizmente Luís estava usando protetor facial. Isso impediu que seu rosto e
seus olhos fossem atingidos. Graças ao uso correto do EPI, Luís saiu dessa sem
qualquer lesão.

Existem EPIs para proteção de praticamente todas as partes do corpo. Veja
alguns exemplos:

· Cabeça e crânio: capacete de segurança contra impactos, perfurações, ação
dos agentes meteorológicos etc.
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A U L A· Olhos: óculos contra impactos, que evita a cegueira total ou parcial e a

conjuntivite. É utilizado em trabalhos onde existe o risco de impacto de
estilhaços e cavacos.

· Vias respiratórias: protetor respiratório, que previne problemas pulmona-
res e das vias respiratórias, e deve ser utilizado em ambientes com poeiras,
gases, vapores ou fumos nocivos.

· Face: máscara de solda, que protege contra impactos de partículas, respingos
de produtos químicos, radiação (infravermelha e ultravioleta) e ofuscamento.
Deve ser utilizada nas operações de solda.

· Ouvidos: concha, que previne contra a surdez, o cansaço, a irritação e outros
problemas psicológicos. Deve ser usada sempre que o ambiente apresentar
níveis de ruído superiores aos aceitáveis, de acordo com a norma
regulamentadora.

· Mãos e braços: luvas, que evitam problemas de pele, choque elétrico,
queimaduras, cortes e raspões e devem ser usadas em trabalhos com solda
elétrica, produtos químicos, materiais cortantes, ásperos, pesados e quentes.
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A U L A · Pernas e pés: botas de borracha, que proporcionam isolamento contra

eletricidade e umidade. Devem ser utilizadas em ambientes úmidos e em
trabalhos que exigem contato com produtos químicos.

· Tronco: aventais de couro, que protegem de impactos, respingos de produ-
tos químicos, choque elétrico, queimaduras e cortes. Devem ser usados em
trabalhos de soldagem elétrica, oxiacetilênica, corte a quente etc.

A lei determina que os EPIs sejam aprovados pelo Ministério do Trabalho,
mediante certificados de aprovação (CA). As empresas devem fornecer os EPIs
gratuitamente aos trabalhadores que deles necessitarem. A lei estabelece também
que é obrigação dos empregados usar os equipamentos de proteção individual
onde houver risco, assim como os demais meios destinados a sua segurança.

É tarefa do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medi-
cina do Trabalho (SESMT) e da CIPA ou, na falta desses, do empregador,
determinar o tipo adequado de EPI em face do risco que irá neutralizar e quais
as pessoas na empresa que deverão utilizá-los.

O treinamento é uma fase importante no processo de utilização dos EPIs.
Quando o trabalhador recebe instruções sobre a maneira correta de usar o EPI,
aceita-o melhor. Sendo assim, quando tiver dúvidas sobre a utilização de um EPI,
peça esclarecimentos ao setor de segurança de sua empresa.

Controle e conservação dos equipamentos de proteção

Cabe ao setor de segurança da empresa, juntamente com outros setores
competentes, estabelecer o sistema de controle adequado.

A conservação dos equipamentos é outro fator que contribui para a seguran-
ça do trabalhador. Portanto, cada profissional deve ter os seus próprios equipa-
mentos e deve ser responsável pela sua conservação.

Lembre-se: se cada um de nós pensar e atuar com segurança, os acidentes
praticamente poderão ser eliminados. Faça sua parte. Comece refletindo sobre
os assuntos apresentados nesta aula. Resolva os exercícios a seguir.

Não é
qualquer EPI que

atende a legislação
e protege o

trabalhador.
Apenas aqueles

que têm o número
do CA e a marca do

fabricante gravada
no produto é que

oferecem proteção
efetiva. Cabe ao
trabalhador zelar

pela própria
segurança,

recusando os EPIs
que não tenham o

CA e a identificação
clara do fabricante!
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A U L AExercício 1

Na música: Para não dizer que não falei de flores, um verso diz:
�Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.�
Que associação você faz desse verso com os assuntos tratados nesta aula?

Exercício 2
As estatísticas mostram que a maior parte dos acidentes ocorre por falhas
humanas. Por que, então, segundo Heinrich, removendo-se a causa
mecânica elimina-se a causa principal dos acidentes?

Exercício 3
Qual o objetivo da CIPA?

Exercício 4
O seu trabalho requer o uso de EPCs ou EPIs? Como você os utiliza?

Exercício 5
Vamos resolver: escreva o nome de cada EPI na coluna ou linha
correspondente.

Exercícios
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Durante muitos séculos, a humanidade de-
pendeu de fenômenos naturais, como as descargas elétricas sob a forma de raios,
por exemplo, para obter o fogo. Com o tempo, o homem aprendeu a fazer o fogo
e a usá-lo em seu benefício. Conhecer o segredo do fogo passou a ser fator de
superioridade sobre quem não possuia esse conhecimento.

Hoje em dia é muito fácil obter o fogo. Utilizamos o fogo o tempo todo e
raramente ou nunca nos damos conta do que estamos fazendo. Não há dúvida
de que o fogo é um elemento extremamente útil ao homem. Porém, ainda hoje,
o fogo é um fenômeno que, às vezes, escapa ao nosso controle e acarreta
conseqüências desastrosas.

Mas, afinal, o que é o fogo? Como tê-lo do nosso lado, ao nosso serviço?
Como evitar que ele se torne sinônimo de perigo e destruição? O que cada um de
nós pode fazer para evitar que o fogo seja um risco fora de controle?

Esses são alguns dos assuntos analisados nesta aula. Depois de estudá-los,
esperamos que você se sinta sensibilizado quanto aos procedimentos que
dependem de você para evitar que o fogo se transforme em tragédia.

O que é o fogo

O fogo é um fenômeno químico denominado combustão. É uma reação
química que desprende calor e luz, alterando profundamente a substância que
se queima.

Para formação do fogo são necessários três elementos, que reagem entre si.

· Combustível, que alimenta o fogo e serve de campo para sua propagação.
Combustível é tudo que queima, que pega fogo. Os combustíveis podem ser
sólidos (madeira, papel, tecidos etc.), líquidos (álcool, gasolina, óleo etc.) ou
gasosos (acetileno, butano, metano etc.). Substâncias combustíveis que
queimam muito rapidamente são chamadas inflamáveis. É o caso da gaso-
lina, por exemplo, citada anteriormente como combustível líquido.

· Calor, que dá início ao fogo, mantendo-o e propagando-o pelo combustível.
O calor provém de fontes que se encontram ao nosso redor como, por
exemplo, a brasa de um cigarro ou a chama de um fogão de cozinha.

· Comburente, é o ativador de fogo que dá vida às chamas. O comburente
mais comum é o oxigênio, elemento presente no ar que respiramos.

Incêndio é fogo!

4
A  U  L  A

Introdução

Nossa aula
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A U L ABasta juntar o combustível, o comburente e uma

fonte de calor, com a intensidade ideal, que teremos
como resultado o fogo. Ou seja, teremos formado o
Triângulo do fogo.

Lembramos que a falta de um desses elementos impli-
cará o não surgimento do fogo e, conseqüentemente, a não
manutenção da chama. Ultimamente vem sendo incluído
mais um elemento: a reação em cadeia, como mostra a
figura ao lado.

A prevenção

Temos grandes incêndios em nossas memórias: os edifícios Andraus, Joelma,
CESP, ocorridos nos últimos anos na cidade de São Paulo. Após cada um desses
grandes incêndios, a única certeza que ficou é a que todos eles começaram de um
pequeno foco iniciado com a formação do triângulo do fogo. Um pequeno foco
pode ser um fósforo aceso jogado por engano num cesto de lixo ou um curto-
circuito num aparelho de ar-condicionado.

Episódios como os dos três edifícios podem ser evitados desde que se
impeça a formação do triângulo do fogo. Isso pode ser conseguido por meio de
prevenção. E prevenir incêndios é tarefa de todos nós.

A prevenção é um assunto tão importante que mereceu até legislação
específica. No Brasil, a própria Constituição e a Consolidação das Leis do
Trabalho determinam que sejam cumpridas normas que têm por objetivo
garantir condições seguras de trabalho.

A NR----- 23, que trata de Proteção Contra Incêndio, estabelece que todas as
empresas devem possuir proteção contra incêndios, saídas para a rápida retirada
do pessoal em caso de incêndio, equipamentos para combater o fogo em seu
início e pessoas treinadas no uso desses equipamentos.

Para pesquisar!

Que tal conhecer melhor a NR- 23? Procure-a na biblioteca mais próxima
ou no setor de segurança de sua empresa. Tome conhecimento de todo
o conteúdo da norma e discuta com seus colegas de trabalho e de estudo
em que ela pode ser útil para vocês.

Como evitar incêndios?

Para ser bem sucedido na prevenção de incêndios, é preciso, antes de mais
nada, ter mentalidade prevencionista e espírito de colaboração. A melhor medi-
da para prevenir incêndios, como já foi dito, é evitar a formação do triângulo do
fogo, o que pode ser conseguido por meio de algumas medidas básicas, como por
exemplo:

· armazenamento adequado de material;
· organização e limpeza dos ambientes;
· instalação de pára-raios;
· manutenção adequada de instalações elétricas, máquinas e equipamentos.
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A U L A Analise cada uma das medidas apresentadas a seguir e depois verifique se

elas estão sendo observadas em seu ambiente de trabalho e em sua casa.

Armazenamento

Materiais inflamáveis devem ser guardados fora dos edifícios principais, em
locais bem sinalizados, onde a proibição de fumar deve ser rigorosamente
obedecida.

Organização e Limpeza

Além de tornarem o ambiente de trabalho mais agradável, evitam que o fogo
se inicie e se propague por um descuido qualquer. Lixo espalhado geralmente é
fonte inflamável, podendo ter como conseqüência a ocorrência de incêndios.

Também o setor administrativo deve merecer muita atenção, pois o volume
de material combustível, representado por móveis, cortinas, carpetes e forros é
muito grande, possibilitando grande risco de incêndio.

GASOLINA ÁLCOOL BENZINA

ÉTERBUTANO BENZENO

PERIGO
INFLAMÁVEIS

PROIBIDO
FUMAR

PROIBIDO
FUMAR

PERIGO
INFLAMÁVEL
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Os incêndios provocados pelos raios são muito comuns. Todas as
edificações devem possuir a proteção do pára-raios, cuja instalação e
manutenção periódica devem ser feitas por especialistas.

Um pára-raios conta essencialmente de uma haste metálica disposta
verticalmente na parte mais alta do edifício a proteger. A extremidade
superior da haste termina em várias pontas (geralmente três) e a inferior é
ligada à Terra por meio de um cabo metálico que é introduzido profunda-
mente à Terra.

Manutenção adequada de instalações elétricas, máquinas e
equipamentos

Cuidado com as instalações elétricas, que ocupam um dos primeiros
lugares como fonte causadora de incêndio. Elas devem ser projetadas adequa-
damente e receber manutenção constante. Fios e componentes desgastados
devem ser substituídos. Devem ser evitadas, também, as improvisações ou
�gambiarras� e a realização de serviços na área somente deve ficar a cargo de
pessoas capacitadas.

Os equipamentos e máquinas devem receber manutenção e lubrificação
periódicas, para evitar o aquecimento que gera calor, colocando em risco o
ambiente de trabalho.

Muito bem. Chegou a hora de verificar se você entendeu bem as regras
apresentadas.

-- -- -- ---- - ---- ---
-- - -- ---- --
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A U L A Observe a cena a seguir e aponte os 7 erros, que mostram situações em

desacordo com as regras básicas de prevenção contra incêndios.

Sem dúvida, a cena anterior mostra absurdos que não devem ocorrer em
ambiente algum. Veja se você identificou todos eles: os cilindros de oxigênio
estão soltos e próximos à instalação elétrica e aos tambores de óleo, que estão
armazenados em local impróprio, desprotegidos e próximos da soldagem; as
caixas estão mal empilhadas; a almotolia (lubrificador de máquinas) está jogada
no chão, que por sua vez apresenta manchas de óleo; próximo ao esmeril
observa-se uma ligação improvisada de dois fios desencapados e um tambor de
lixo. Para completar, os trabalhadores que estão esmerilhando não usam óculos
de proteção e um deles usa cadeira inadequada. Isso não é um local de trabalho,
mas sim uma bomba-relógio!

Os primeiros cinco minutos

Em qualquer incêndio, os cinco primeiros minutos são decisivos. Se o fogo
não for dominado nesse prazo, a tendência é ele escapar ao controle. Por essa
razão é tão importante evitar que os incêndios comecem, ou pelo menos, se
começarem, devem ser extinguidos rapidamente.

Toda empresa deve ter um plano de prevenção e combate a incêndios e um
sistema de controle que proporcione rápida comunicação e correspondente
tomada de providências. Ele orienta muito sobre a utilização de equipamentos,
retirada das pessoas e, ainda, sobre os primeiros socorros.

Do mesmo modo, toda empresa deve organizar sua brigada de incêndios,
composta por pessoas treinadas para verificar condições de riscos de incêndio ou
explosão; combater o fogo no seu início, buscando romper o triângulo do fogo;
isolar as áreas, combater o incêndio usando hidrantes ou extintores, assim como
coordenar e comandar toda ação de abandono da área de risco.

Esse grupo deve conhecer os tipos de incêndios mais prováveis de acontecer
na empresa a que pertence e ter, entre seus membros, elementos de diversos
setores, especialmente das áreas de manutenção e supervisão que, pelas carac-
terísticas de suas atividades, estão checando freqüentemente as irregularidades.
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Parece difícil pensar que alguém vá se preocupar com teorias sobre tipos de
incêndio, quando estiver numa situação de risco. Entretanto, esse é um conhe-
cimento muito importante e útil porque somente conhecendo a natureza do
material que queima, poderemos descobrir a forma correta de extingüi-lo e
utilizar o agente extintor adequado.

Diferentes tipos de materiais provocam diferentes tipos de incêndios e
requerem, também, diferentes tipos de agentes extintores. Em função do tipo de
material que se queima, existem quatro classes de incêndios, descritas a seguir.

( * ) Com a corrente desligada, este tipo de incêndio passa a ser combatido como se fosse
de classe A ou B.

Atenção:

· nos fogos classe A, em seu início, poderão ser usados ainda pó químico seco
ou gás carbônico!

· a extinção de incêndios tipo D requer a utilização de pós especiais, de acordo
com o metal envolvido no incêndio.

Para extinção do fogo podemos utilizar o sistema hidráulico ou os extinto-
res de incêndio.

CLASSE AGENTE EXTINTORCARACTERÍSTICASTIPO DE COMBUSTÍVEL

Água
Espuma

Gás carbônico
Pó químico seco
Espuma

Gás carbônico
Pó químico seco

Pó químico seco
especial
Limalha de ferro
Grafite

Incêndios envolvendo mate-
riais sólidos que queimam em
superfície e profundidade e
deixam resíduos. Ex.: madei-
ra, papelão, tecidos etc.

Incêndios envolvendo mate-
riais líquidos e gasosos, que
queimam em superfície e não
deixam resíduos (não  há for-
mação de brasas).

Incêndios envolvendo toda li-
nha de materiais energizados,
isto é, ligados (*) Ex.: motores,
equipamentos elétricos etc.

Incêndios envolvendo mate-
riais pirofóricos, isto é, que se
inflamam quando entram em
contato com o ar.
Ex.: Magnésio, Titânio, Zircônio
etc.

ÓLEO DIESEL

ÁLCOOL

TINTA

TINNER

50 50 50 50

Zn

A

B

C

D
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A U L A O sistema hidráulico é constituído por hidrantes, que são dispositivos

existentes em redes hidráulicas, facilmente identificáveis pela porta vermelha
com visor, e chuveiros automáticos, que são sistemas de encanamento de água
acionados automaticamente quando ocorre elevação da temperatura, evitando
a propagação do fogo.

Os extintores são aparelhos que servem para extingüir instantaneamente os
princípios de incêndio. De modo geral, são constituídos de um recipiente de
metal contendo o agente extintor. Os extintores mais utilizados são:  Extintor de
Água Pressurizada, Extintor de Gás Carbônico, Extintor de Espuma Mecânica e
Extintor de Pó Químico Seco.

Verificando o entendimento

Baseado no que você aprendeu, pense, discuta com seus colegas e responda:

· um trabalhador acionou um motor elétrico que produziu uma fagulha
que caiu num monte de estopa, iniciando um pequeno incêndio que
atingiu um recipiente com gasolina, provocando uma pequena explosão
e um grande susto.

a) Como você classificaria tal incêndio?

b) Que medida tomaria para extingui-lo?

c) O que teria feito para evitar que tudo isso acontecesse?

De acordo com as informações que acabamos de ver, enquanto o fogo atingiu
a estopa, tínhamos um incêndio Classe A; quando atingiu a gasolina, um líquido
inflamável, tínhamos também um incêndio Classe B. Para a estopa, o Extintor de
Água Pressurizada; para a gasolina, o Extintor de Espuma Mecânica, Gás
Carbônico ou de Pó Químico Seco poderiam ser utilizados. Para evitar que tudo
acontecesse, bastaria a remoção da estopa e da gasolina das proximidades do
motor e seu armazenamento em local adequado.

INCÊNDIO
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A U L AProvidências em caso de incêndio

Como você já aprendeu, todo esforço deve ser feito para prevenir a ocorrência
de incêndios. Mas, se apesar de todos os cuidados, ainda assim um incêndio vier
a acontecer e você se encontrar no meio dele, alguns procedimentos poderão
ajudá-lo a sair-se dessa situação com um mínimo de conseqüências desagradáveis.

Analise com atenção as recomendações a seguir. Reflita sobre elas e prepare-
se psicologicamente para fazer o melhor que puder, caso esse tipo de infortúnio
venha a lhe acontecer.

· acionar o alarme

· chamar o corpo de bombeiros  (Telefone 193)

· desligar máquinas, aparelhos elétricos e bloquear entrada de energia

· abandonar a área imediatamente, de forma organizada, sem correrias

A brigada de incêndio deve entrar em ação imediatamente, isolando a área
e combatendo o fogo em seu início. Assim que o corpo de bombeiros chegar, deve
ser notificado sobre a classe de incêndio (A, B, C ou D). Nessas situações, o mais
importante é manter a calma e acalmar os demais, pois o tumulto e o corre-corre
somente causam confusão e não ajudam em nada.

Exercício 1
Imagine que você acaba de chegar à empresa, numa segunda-feira. Esteve de
férias e, ao chegar, percebe que ocorreram várias modificações no ambiente
físico da empresa. Ao passar pelo escritório, percebe que há, em cada uma
das tomadas, um �T� com três aparelhos ligados em cada um deles. Os
telefones foram mudados de lugar e há fios de extensões que estão nas
passagens entre as mesas. Na área de produção também houve mudanças,
e há duas máquinas ligadas à mesma tomada. Na frente dessas máquinas, os
fios da prensa foram emendados com fita crepe e duas lâmpadas instaladas
provisoriamente estão com fios descascados. Além disso, há dois galões de
gasolina próximos de um torno mecânico.
Analise a situação e compare-a com o que vimos até agora. É uma situação
de risco de incêndio? Se você acha que sim, liste abaixo as medidas de
prevenção que você acha que podem ser tomadas. Lembre-se do que falamos
no tópico Como evitar incêndios?

O SEU PROCEDIMENTO OS PROCEDIMENTOS DO GRUPO

Exercícios



5
A U L A

Nas aulas anteriores deste módulo, um mes-
mo fator foi sempre enfatizado: a PREVENÇÃO!

Mas, e se apesar de todos os cuidados, um acidente acontecer na nossa
frente? Ou se uma pessoa próxima sofrer um mal súbito? O que devemos e o
que podemos fazer?

Diante de casos como esses, estar preparado para enfrentar a situação pode
representar a diferença entre a preservação da vida e uma perda irreparável.

Muitas vidas já foram perdidas por falta de auxílio imediato, prestado por
uma pessoa leiga, no momento de um acidente ou mal súbito, até o atendimento
por socorro especializado. Outras vezes, a ajuda bem-intencionada, porém mal-
executada, resultou no agravamento do quadro clínico da vítima, o que poderia
ter sido evitado com o conhecimento de procedimentos adequados.

Estudando os assuntos desta aula, você ficará conhecendo os principais tipos
de problemas que exigem prestação de primeiros socorros e quais os procedimen-
tos adequados em cada caso, para garantir ajuda elementar, porém eficiente.

Mas, quando se trata de prestar primeiros socorros, não basta apenas saber
o que fazer, na teoria. É necessário, também, ter calma para enfrentar a situação
sem entrar em pânico, de modo a transmitir segurança à vítima.

Finalmente, resta-nos desejar que você nunca tenha necessidade de usar o
que vier a aprender nesta aula. Mas, se for preciso, que você esteja preparado e
faça o melhor que puder!

Até onde vão os primeiros socorros?

O que fazer quando acontece alguma emergência e não há um profissional
da área de saúde por perto? Aí é dever de quem estiver próximo da vítima, agir
como socorrista, isto é, prestar-lhe os primeiros socorros.

Isto é importante!

Primeiros socorros são o conjunto de medidas prestadas por pessoa
leiga a um acidentado ou alguém acometido de mal súbito (desmaio,
infarto, crise epiléptica etc.) no local do acidente, antes que chegue a
assistência qualificada.

Quem ajuda, amigo é

5
A  U  L  A

Introdução

Nossa aula
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A U L AObserve que os primeiros socorros são medidas emergenciais. Assim que

possível, a vítima deve ser colocada sob cuidados de profissionais especializados!
Os princípios básicos dos primeiros socorros são:

· salvar e manter a vida;
· evitar lesões adicionais ou agravamento das já existentes;
· providenciar socorro qualificado.

Emergência! O que fazer?

A primeira coisa a ser feita, com o objetivo de organizar e simplificar o
atendimento, é uma avaliação: do local, do acidente e da vítima.

A avaliação do local consiste em verificar se o local oferece perigo adicional
à vítima e aos demais; isolar e proteger o local do acidente.

Para avaliar o acidente é preciso observar que tipo de acidente ocorreu e
informar-se sobre como o acidente ocorreu (se possível, com a própria vítima ou
então recorrendo a testemunhas).

A avaliação da vítima depende de a vítima estar consciente ou inconsciente.
Vale lembrar que a vítima inconsciente requer muito mais cuidado e

atenção pois não pode fornecer informações sobre seu estado. Veja quais são os
procedimentos gerais para exame da vítima:
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A U L A A posição lateral de segurança, mostrada a seguir, evita que a vítima se

asfixie, caso venha a vomitar.

Se forem constatadas lesões na cabeça e se houver hemorragia por um ou
ambos os ouvidos, ou pelo nariz, deve-se suspeitar de fratura do crânio. Nesse
caso, a vítima deve ser removida imediatamente para o hospital mais próximo.

Uma dúvida que pode estar lhe ocorrendo é como fazer para saber se os
sinais vitais e os sinais de apoio estão normais ou não. Veja então algumas
�dicas� para avaliar esses sinais.

SINAIS VITAIS E SINAIS DE APOIO

Pulsação -----  pode ser sentida através do tato. Todos nós temos alguns pontos
onde a pulsação pode ser sentida com facilidade. Analise a ilustração a seguir,
que mostra quais são esses pontos.

Respiração -----  a respiração consiste em dois movimentos básicos: inspiração e
expiração, que tem por finalidade renovar a oxigenação das células que consti-
tuem o organismo, de modo a mantê-las vivas. Um modo prático para verificar
se a vítima está respirando consiste em colocar, próximo ao seu nariz, um espelho
ou qualquer pedaço de metal polido, que deve ficar embaçado.

Temperatura -----  a temperatura normal do corpo humano é 36ºC. Para saber se a
temperatura da vítima está muito diferente do normal, compare o calor do seu
corpo com o da vítima

Estado das pupilas -----  em condições normais, as pupilas contraem-se com a luz
e dilatam-se na escuridão. Se o exame do olho mostrar insensibilidade da pupila
à luz, é sinal de inconsciência, estado de choque etc.

Cor e umidade da pele -----  a aparência normal da pele é rosada, na maioria das
pessoas. Em caso de acidente, deve-se observar principalmente as extremidades
dos membros (mãos e pés), pois uma aparência diferente nessas regiões pode ser
indicativa de falta de irrigação sangüínea.

Sensibilidade -----  os músculos, quando estimulados, reagem, com movimentos
de contração. Se isso não ocorrer é sinal de inconsciência.
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A U L AVamos praticar?

Experimente localizar os sinais vitais e de apoio em você mesmo e em
seus colegas. Tente, até conseguir!

Após a avaliação geral da situação, o próximo passo será a triagem, isto é, a
escolha das prioridades para prestação dos primeiros socorros.

Se você presenciasse um acidente e deparasse com pessoas desmaiadas,
queimadas, feridas, qual delas atenderia em primeiro lugar? Pense um pouco.
Existe uma ordem de prioridade para prestação de atendimento.

Os casos de desmaio devem ser atendidos em primeiro lugar, pois a primeira
preocupação, se a vítima não estiver respirando, será restabelecer a respiração.
Em seguida, devem ser atendidos os casos de falta de circulação (ausência de
pulso) e as hemorragias abundantes.

Os primeiros socorros são prestados no próprio local do acidente. Mas, há
uma outra providência muito importante, que deve ser encaminhada ao mesmo
tempo: a solicitação do socorro especializado.

O primeiro recurso a ser acionado é a Polícia Militar, que se encarrega de
requisitar apoio do Corpo de Bombeiros ou Pronto-socorro, quando necessário.

Ao comunicar a ocorrência, é muito importante dar informações corretas ou
pedir que alguém o faça. As informações essenciais são: tipo de acidente; local
exato do acidente (use pontos de referência para facilitar a localização); número
de vítimas e os seus estados.

É necessário certificar-se que todas as informações foram recebidas correta-
mente, para evitar demora no atendimento devido a enganos ou mal-entendidos.

Importante

O transporte da vítima em automóvel ou outro meio de transporte, só
deve ser feito se não for possível aguardar a chegada de socorro de
emergência (casos de hemorragia abundante ou amputação, por exem-
plo. Se tiver ocorrido amputação, a parte cortada deve ser recolhida e
envolvida em um pano limpo para ser entregue ao médico o mais
rápido possível).

As ocorrências mais comuns

Qualquer acidente, seja ele grave ou não, sempre requer a prestação de
primeiros socorros. Mesmo que não haja danos físicos, a vítima sofre, no mínimo,
um forte impacto emocional. Um ombro amigo, uma palavra de solidariedade e
conforto também são formas de prestação de primeiros socorros, que valem
muito numa hora dessas.

Se o quadro for mais grave, é preciso estar preparado para enfrentá-lo. Para agir
corretamente, é necessário conhecer os procedimentos adequados para cada caso.

Pancadas, queimaduras, choques elétricos, envenenamento e emergências
clínicas são os tipos mais freqüentes de acidentes.

Esses acidentes podem trazer como conseqüências: parada cardíaca, perda
de consciência, hemorragias, fraturas etc. Mais adiante você ficará sabendo o que
fazer em cada uma dessas situações.

Dica : o
telefone da Polícia
Militar, para todo o
Brasil, é 190.
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A U L A Em todos esses casos, devem ser seguidas as orientações gerais apresentadas

anteriormente: avaliação do ambiente, avaliação do acidente, avaliação da
vítima, triagem e pedido de socorro.

Antes de aprender a lidar com as conseqüências desses acidentes, é impor-
tante que você conheça os cuidados específicos que alguns casos requerem.

Queimadura

É toda lesão causada por agentes térmicos (calor/frio), eletricidade, produ-
tos químicos, irradiações etc. As queimaduras classificam-se em graus, de
acordo com a profundidade:

É de grande importância considerar também a extensão da queimadura.
Mesmo uma queimadura superficial (1º  grau), porém extensa, isto é, que atinja
mais de 10% de área queimada, será considerada grave, pois pode causar
desidratação, dor intensa, estado de choque etc.

1º grau: a lesão é superficial,
ocasionando vermelhidão

da pele.

2º grau : a lesão é mais
profunda, formando bolhas.

3º grau: além da formação
de bolhas, há destruição

 dos tecidos e até dos ossos.

Cabe•a
e Pesco•o

9%

Tronco
anterior 18%

Tronco
posterior18%

Membros
inferiores
(em cada perna)

18%

Membros
superiores
(9% em cada bra•o)

18%

Genit‡lia 1%
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A U L AAlém das recomendações gerais já apresentadas, acidentes com queimadu-

ras requerem outros cuidados especiais:

· se a queimadura for grave, a vítima deve ser encaminhada imediatamente
para socorro médico

· se a queimadura for superficial e de pequena extensão, deve ser coberta com
um pano limpo e macio, depois de lavada com água ou soro fisiológico, com
cuidado para não furar bolhas que tenham se formado. Deve-se dar bastante
líquido para a vítima se ela estiver consciente (chá, água, refrigerantes etc.)

Atenção: Perigo!

· não passar substâncias oleosas ou graxas, bicarbonato de sódio,
pasta de dente etc.;

· não dar bebidas alcoólicas à vítima;
· não tocar a área queimada com as mãos, para evitar infecções.

Choque elétrico

É uma descarga elétrica que pode levar à morte, dependendo da intensidade
da corrente elétrica (amperagem). A descarga elétrica causa, sobre o músculo
cardíaco, uma alteração nos batimentos, podendo levar à fibrilação (movimento
fraco e rápido sendo insuficiente para o bombeamento do sangue ao corpo todo),
além de provocar, em alguns casos, queimaduras.

Atenção: Perigo!

Para que o socorrista também não venha a se tornar uma vítima, a
primeira providência a tomar é identificar e desligar a fonte de
energia elétrica. Caso isso não seja possível, o socorrista deve afastar a
vítima da fonte de energia elétrica, utilizando para tanto um material
isolante (madeira seca, borracha, louça, vidro temperado etc.).

Envenenamento

Venenos são todas as substâncias químicas ou naturais que postas em
contato com o organismo causam perturbações mais ou menos graves à saúde,
podendo ocasionar a morte. Essas substâncias são chamadas tóxicas e penetram
no organismo habitualmente pela boca, mas também podem penetrar pelas vias
respiratórias (nariz) e por via cutânea (pele).

Os venenos atuam a partir de uma determinada quantidade e sua ação
depende da natureza ou espécie química.
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Em casos de envenenamento, a primeira providência deve ser identifi-
car o agente causador do acidente e seguir as instruções indicadas na
embalagem do produto.

Outra forma de envenenamento é por contato com animais peçonhentos.
Esses animais produzem venenos naturais, que utilizam para se defender de
seus inimigos, na luta pela sobrevivência. Acidentes causados por picadas de
cobras, de escorpião, ou de outros animais, quando não tratados a tempo, podem
causar a morte. Nesses casos, além das medidas gerais deve-se:

· manter a vítima em repouso absoluto, pois movimentos facilitam a absorção
do veneno;

· dar líqüidos para a vítima não desidratar;

· não perder tempo com tratamentos caseiros ou crendices populares;

· se possível, levar o animal causador do acidente, para que possa ser identi-
ficado o tratamento mais adequado.

Emergências clínicas

Aqui se enquadram os casos de desmaio, infarto, crise epiléptica etc.
O desmaio consiste na perda momentânea de consciência, devido a diminui-

ção de sangue e oxigênio no cérebro.
O infarto é a morte de parte do músculo cardíaco por deficiência de irrigação

sangüínea.
Crise epiléptica é um distúrbio do sistema nervoso central, sob a forma de

contração muscular. Em caso de crise, deve-se deixar a vítima se debater e
proteger sua cabeça, para evitar traumas.

Lidando com as conseqüências

Os acidentes que acabamos de analisar podem provocar várias conseqüên-
cias imediatas, que exigem atenção especial do socorrista. As principais e mais
freqüentes serão apresentadas a seguir.

Parada cardiorrespiratória

É a ausência de batimentos cardíacos e de movimentos respiratórios ao
mesmo tempo. A principal conseqüência do comprometimento desses sinais
vitais é a falta de oxigenação das células do cérebro, o que pode provocar danos
irreversíveis à vítima (perda de memória, perda da coordenação motora, para-
lisação de partes do corpo, e morte).

Quando ocorrer uma parada cardiorrespiratória, é necessário aplicar ime-
diatamente as manobras de reanimação descritas a seguir.
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A U L A1º -  desobstruir as vias aéreas

2º -  aplicar respiração artificial (3 a 5 insuflações seguidas)

3º -  sentir o pulso (seguindo os procedimentos mostrados no item: Sinais vitais
e de apoio)

4º -  massagear o coração

Atenção!
· Reanimação por um socorrista: 2 insuflações x 15 massagens
· Reanimação feita por dois socorristas: 1 insuflação x 5 massagens

Observações importantes!

1. A massagem cardíaca em crianças ou adolescentes deverá ser feita com
apenas uma das mãos.

2. A massagem cardíaca em bebês deve ser feita com dois dedos (médio e
indicador), tomando cuidado com a pressão exercida.

Hemorragia

É a saída de sangue dos vasos sangüíneos para o exterior do corpo ou para
as cavidades naturais, que podem ser externas ou internas. A hemorragia é
classificada como externa quando o sangue sai para o exterior do corpo e interna
quando o sangue sai da veia ou artéria e se aloja em uma das cavidades naturais
do corpo: abdome, tórax ou crânio.

A gravidade da hemorragia depende da quantidade de sangue perdido; da
velocidade da perda de sangue e do local da hemorragia. Para estancar a
hemorragia deve-se:
· manter a parte afetada do corpo em elevação e comprimir o local com pano

limpo ou gaze.
· caso não haja estancamento, cobrir com mais panos e encaminhar a vítima

para socorro médico, imediatamente.
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O torniquete só deve ser usado em casos extremos: amputação e esma-
gamento. Deve ser afrouxado, a cada 10 minutos, rigorosamente contro-
lados (se possível, deve-se marcar o horário inicial na testa da vítima).
Durante o transporte, o torniquete deve ser mantido no local, mesmo
após haver cessado a hemorragia.

Em caso de hemorragia interna é importante observar os sinais vitais. A
vítima pode apresentar os seguintes sintomas: pele fria, pulso fraco, sede
intensa, palidez, arrepio e tontura. Nesse caso, a providência a ser tomada pelo
socorrista é transportar a vítima, de modo seguro e o mais rápido possível, para
o hospital.

Estado de choque

É um desequilíbrio do organismo por mal funcionamento do coração, dos
vasos sangüíneos, que pode ser causado por traumatismo generalizado, esma-
gamento dos membros, choque elétrico, queimaduras (por calor ou frio) ou
grande emoção.

Geralmente é acompanhado de queda de pressão, baixa irrigação sangüínea
e baixa oxigenação cerebral, respiração curta e rápida ou irregular, pele fria e
pegajosa, suores, expressão de ansiedade, tremores generalizados, náuseas,
vômitos e outras perturbações que podem levar à morte.

Quando o quadro da vítima for indicativo de estado de choque, devem ser
seguidos os procedimentos gerais básicos de primeiros socorros.

Fratura

É uma lesão total ou parcial ocorrida na estrutura óssea, que pode ser:
- fechada: quando não há rompimento da pele; a quebra do osso causa dor

intensa e deformidade no local; inchaço e perda de mobilidade das articula-
ções próximas à lesão;

- exposta: quando ocorre quebra de osso e rompimento de pele, formando
ferimento.

Nesses casos, alguns cuidados específicos são necessários, além dos proce-
dimentos gerais:

· colocar a vítima em posição confortável;
· evitar movimento do membro lesionado;
· imobilizar a região fraturada, colocando o membro fraturado na posição

mais próxima do normal, sem contudo deslocar as partes afetadas;
· se a fratura estiver exposta, deve-se  fazer um curativo com pano limpo ou

gaze para evitar contaminação, removendo a vítima com maca;
· caso haja hemorragias, devem ser seguidos os  procedimentos específicos

já vistos.

Quando há
fratura, o socorrista

nunca deve tentar
colocar nenhum

osso no lugar!
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A U L AFratura na coluna vertebral (espinha)

Quando a vítima sofrer trauma violento, deve-se suspeitar de fratura na
coluna, até que se prove o contrário, pois tomando cuidado nestes casos,
podemos evitar lesões adicionais, tais como um comprometimento neurológico
definitivo, caso a medula tenha sido lesada.

Fraturas na coluna são caracterizadas por: dor local forte, dormência dos
membros e paralisia. Nestes casos, os seguintes cuidados específicos são
fundamentais:
· manter a vítima em repouso absoluto;
· evitar o estado de choque;
· transportar o acidentado em superfície dura (maca, tábua, porta etc.) ou

solicitar ajuda de mais pessoas para o transporte.

Primeiros socorros em tempos de AIDS

Com o aumento dos casos de AIDS, é cada vez maior o número de indivíduos
portadores do vírus que não apresentam os sintomas da doença.

Por isso, ao prestar os primeiros socorros é necessário adotar medidas que
diminuam o risco de contaminação e que contribuam para a prevenção da
doença.

O contato direto com os líquidos e secreções ( fezes, urina, escarro, esperma,
secreção vaginal, sangue menstrual etc.) do corpo da vítima deve ser evitado. A
vítima deve ser mantida em local limpo.

Essas medidas visam a proteger tanto o socorrista como a própria vítima.

Para ter em casa e no trabalho: caixa de primeiros socorros

Tanto no lar como na empresa deve existir uma caixa de primeiros socorros
em lugar de fácil acesso. Essa caixa deve ser organizada de tal forma que facilite
o trabalho do socorrista.

Todos os frascos deverão ser rotulados e os instrumentos pontiagudos
protegidos de forma adequada. O prazo de validade dos medicamentos deve ser
verificado regularmente, para que os medicamentos com prazo vencido possam
ser substituídos.

Atenção!

Só o médico tem autoridade para indicar medicamentos! A automedicação
representa um risco que pode ter graves conseqüências.

A caixa de primeiros socorros deve conter:
a) Instrumentos: termômetro, tesoura e pinças.
b) Material para curativos: algodão hidrófilo; gaze esterilizada; atadura de

crepe; esparadrapo e curativos adesivos.
c) Antissépticos: solução de álcool iodado; álcool; água boricada; mertiolate

e líquido de Dakim.
d) Medicamentos: analgésicos em gotas ou comprimidos; colírio neutro e soro

fisiológico.
e) Outros: saco de borracha para gelo; conta-gotas; copos descartáveis; luvas

de borracha e agulhas e seringas descartáveis.
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A U L A Exercício 1

Suponha que seu colega de trabalho comece a passar mal e desmaie.
Descreva as cinco primeiras atitudes que você tomaria para prestar os
primeiros socorros.

Exercício 2
Você está passando por um local onde acabou de acontecer um acidente.
Uma das vítimas está caída, gritando por socorro. A outra está desacordada.
Qual das duas você deve socorrer em primeiro lugar? Por quê?

Exercício 3
Escreva C se as proposições a seguir forem corretas ou E se forem erradas:
a) ( ) Deve-se dar bastante líquido à vítima de queimadura, se ela estiver

consciente.
b) ( ) Antes de socorrer uma vítima de choque elétrico, é necessário

identificar e desligar a fonte de energia elétrica.
c) ( ) Caso uma pessoa seja acometida por um surto epiléptico, deve-se

proteger sua cabeça e deixá-la debater-se.
d) ( ) Sempre que a vítima apresentar hemorragia externa, deve-se fazer

um torniquete no local afetado.

Exercício 4
Na fábrica onde Tereza trabalha houve vazamento de uma substância
química que atingiu vários funcionários. Se estivesse lá, que medida você
tomaria em primeiro lugar:
a) ( ) provocar vômito nas vítimas;
b) ( ) ler a embalagem do produto causador do acidente;
c) ( ) dar líquidos para as vítimas;
d) ( ) verificar os sinais vitais das vítimas.

Exercício 5
Laura é o tipo de pessoa que se sente mal só em ouvir falar a palavra sangue.
O que ela poderia fazer de útil, caso presenciasse um acidente?

Exercícios
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