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1. INTRODUÇÃO  

            No momento em que o trabalho deixou de ser individual ou restrito a pequenos grupos, 

deixou de ser artesanal e passou a ser desenvolvido por contingentes cada vez maiores de 

trabalhadores assalariados, começaram a aparecer os problemas que hoje identificamos como sendo 

de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.  

            Com o advento da revolução industrial na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, 

surgiram novas formas de trabalho que expunham o trabalhador a uma série de situações perigosas 

e inseguras. Além deste aspecto, existia também, o fato da mão de obra ser constituída, 

principalmente, de crianças e adolescentes egressos de orfanatos. Portanto, era uma mão-de-obra 

barata, formada de pessoas abandonadas pela sociedade, e que os empresários não tinham interesse 

em proteger.  

            As péssimas condições físicas destes trabalhadores, decorrentes da má alimentação, e a falta 

de higiene existente nos barracões onde viviam, provocou uma epidemia que se alastrou por 

diversas indústrias do pais. 

            Este fato abalou tão profundamente a opinião pública que o parlamento inglês viu-se 

obrigado a promulgar uma lei que regulamentasse a utilização dessa mão-de-obra. Assim, em 1802 

surge na Inglaterra a primeira lei cujo objetivo foi à segurança do homem no trabalho. 

            No Brasil, a preocupação com a segurança no trabalho começa a surgir em 1919, quando 

Rui Barbosa, em sua campanha eleitoral, preconiza leis em função do bem estar social e segurança 

do trabalhador.  

            Essa preocupação se torna maior quando em 1943 acontece a publicação do Decreto Lei nº 

5452, que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho, cujo capítulo V, refere-se à Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

            Em 22 de dezembro de 1977 a lei 6.514 altera o capítulo V, Título II, da Consolidação das 

Leis do Trabalho sendo posteriormente regulamentada pelas normas regulamentadoras da portaria 

nº 3.214 de 8 de junho de 1978. 

2. OBJETIVOS 

Este seminário tem por objetivo apresentar um breve histórico sobre a Engenharia de 

Segurança do Trabalho, discutindo sobre a evolução da preocupação com a integridade do 
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trabalhador desde o seu primórdio até os dias atuais, apresentando inclusive um histórico de 

equipamentos de proteção individual, em âmbito nacional e também internacional. 

3. HISTÓRICO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO 

NO MUNDO 

3.1. Antecedentes Históricos 

Dentro das perspectivas dos direitos fundamentais do trabalhador em usufruir de uma boa e 

saudável qualidade de vida, na medida em que não se pode dissociar os direitos humanos e a 

qualidade de vida, verifica-se, gradativamente, a grande preocupação com as condições do trabalho. 

A primazia dos meios de produção em detrimento da própria saúde humana é fato que, 

infelizmente, vem sendo experimentado ao longo da história da sociedade moderna. É possível 

conciliar economia e saúde no trabalho. 

As doenças aparentemente modernas (stress, neuroses e as lesões por esforços repetitivos), 

já há séculos vêm sendo diagnosticadas. 

Os problemas relacionados com a saúde intensificam-se a partir da Revolução Industrial. As 

doenças do trabalho aumentam em proporção a evolução e a potencialização dos meios de 

produção, com as deploráveis condições de trabalho e da vida das cidades. 

A informação mais antiga sobre a preocupação com a segurança do trabalho está registrada 

num documento egípcio. O papiro Anastacius V fala da preservação da saúde e da vida do 

trabalhador e descreve as condições de trabalho de um pedreiro. Também no Egito, no ano 2360 

a.C., uma insurreição geral dos trabalhadores, deflagrada nas minas de cobre, evidenciou ao faraó a 

necessidade de melhorar as condições de vida dos escravos. 

O Império Romano aprofundou o estudo da proteção médico-legal dos trabalhadores e 

elaborou leis para sua garantia. Os pioneiros do estabelecimento de medidas de prevenção de 

acidentes foram Plínio e Rotário, que pela primeira vez recomendaram o uso de máscaras para 

evitar que os trabalhadores respirassem poeiras metálicas.  

As primeiras ordenações aos fabricantes para a adoção de medidas de higiene do trabalho 

datam da Idade Média. Os levantamentos das doenças profissionais, promovidos pelas associações 

de trabalhadores medievais, tiveram grande influência sobre a segurança do trabalho no 

Renascimento. Nesse período, destacaram-se Samuel Stockausen como pioneiro da inspeção 

médica no trabalho e Bernardino Ramazzini como sistematizador de todos os conhecimentos 

acumulados sobre segurança, que os transmitiu aos responsáveis pelo bem-estar social dos 
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trabalhadores da época na obra intitulada De morbis artificum (1760; Sobre as doenças dos 

trabalhadores).  

Em 1779, a Academia de Medicina da França já fazia constar em seus anais um trabalho 

sobre as causas e prevenção de acidentes. Em Milão, Pietro Verri fundou, no mesmo ano, a primeira 

sociedade filantrópica, visando ao bem-estar do trabalhador. A revolução industrial criou a 

necessidade de preservar o potencial humano como forma de garantir a produção.  

Este advento da Revolução Industrial ocorreu no período de 1760 a 1830, na Inglaterra, e 

deu grande impulso às industrias como conhecemos hoje. A revolução Industrial transformou 

totalmente as relações de trabalho existentes, pois naquela época praticamente só existia a figura do 

artesão, que produzia seus produtos individualmente ou com alguns auxiliares e trocava seus 

produtos por outros, geralmente em um mercado público. 

Das máquinas domesticas e artesanais, criaram-se às máquinas complexas que exigiam 

volumosos investimentos de capital para sua aquisição e considerável mão de obra para o seu 

funcionamento, que foi recrutada indiscriminadamente entre homens e mulheres, crianças e velhos. 

O êxodo rural logo aconteceu e as relações entre capital e trabalho também iniciaram-se através de 

movimentos trabalhistas reinvidicatórios. 

Antes mesmo do advento histórico da Saúde Pública, ocorrido em 1854 – através da 

investigação epediomológica de Snow, que descobriu no poço de Broad Street o foco de epidemia 

da cólera que ameaçava Londres – já havia sugerido a idéia do que seria a Saúde Ocupacional, 

identificada em Leis do Parlamento Britânico que visavam proteger a saúde do trabalhador. 

Pressionado, o Parlamento aprovou, em 1802, a “Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes”, 

que estabeleceu o limite de 12 horas de trabalho por dia, proibiu o trabalho noturno e introduziu 

medidas de higiene nas fábricas. O não comprimento desta Lei, obrigou o Parlamento Britânico a 

criar, em 1833, a “Lei das Fábricas”, que estabeleceu a inspeção das fábricas, instituiu a idade 

mínima de 9 anos para o trabalho, proibiu o trabalho noturno aos menores de 18 anos e limitou a 

jornada de trabalho para 12 horas diárias e 69 horas por semana. 

Criou-se, em 1897, a inspetoria das Fábricas como órgão do Ministério do Trabalho 

Britânico, com o objetivo de realizar exames de saúde periódicos no trabalhador, além de propor a 

estudar doenças profissionais, principalmente nas fábricas pequenas ou desprovidas de serviços 

médicos próprio. 

Paralelamente, em outros países europeus e nos Estados Unidos, adota-se uma legislação 

progressista em defesa da saúde do trabalhador. 
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A sistematização dos procedimentos preventivos ocorreu primeiro nos Estados Unidos, no 

início do século XX. Na África, Ásia, Austrália e América Latina os comitês de segurança e higiene 

nasceram logo após a fundação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919, em 

Genebra. A OIT tem como objetivo estudar, desenvolver, difundir e recomendar formas de relações 

de trabalho, sendo que o Brasil um dos seus fundadores e signatários (veremos adiante alguns dados 

relativos ao Brasil). 

A OIT, objetivando uniformizar as questões trabalhistas, a superação das condições 

subumanas do trabalho e o desenvolvimento econômico, adota seis convenções destinadas à 

proteção da saúde e à integridade física dos trabalhadores (limitação da jornada de trabalho, 

proteção à maternidade, trabalho noturno para mulheres, idade mínima para admissão de crianças e 

o trabalho noturno para menores). 

Até os dias atuais diversas ações foram implementadas envolvendo a qualidade de vida do 

trabalho, buscando intervir diretamente nas causas e não apenas nos efeitos a que estão expostos os 

trabalhadores. 

Em 1919, por meio do Decreto Legislativo nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919, implantaram-

se serviços de medicina ocupacional, com a fiscalização das condições de trabalho nas fábricas. 

Com o advento da Segunda Guerra Mundial despertou-se uma nova mentalidade 

humanitária, na busca de paz e estabilidade social. 

Finda a Segunda Guerra Mundial, é assinada a Carta das Nações Unidas, em São Francisco, 

em 26 de junho de 1945, que estabelece nova ordem na busca da preservação, progresso social e 

melhores condições de vida das futuras gerações. 

Em 1948, com a criação da OMS - Organização Mundial da Saúde, estabelece-se o conceito 

de que a “saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de 

afecções ou enfermidades” e que “o gozo do grau máximo de saúde que se pode alcançar é um dos 

direitos fundamentais de todo ser humano..” 

Em 10 de dezembro de 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas, aprova a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos do Homem, que se constitui uma fonte de princípios na aplicação 

das normas jurídicas, que assegura ao trabalhador o direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, 

as condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra ao desemprego; o direito ao repouso 

e ao lazer, limitação de horas de trabalho, férias periódicas remuneradas, além de padrão de vida 

capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar. 
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Contudo, a reconstrução pós-guerra induz a sérios problemas de acidentes e doenças que 

repercutem nas atividades empresariais, tanto no que se refere às indenizações acidentárias, quanto 

ao custo pelo afastamento de empregados doentes. 

Impunha-se a criação de novos métodos de intervenção das causas de doenças e dos 

acidentes, recorrendo-se à participação interprofissional. 

Em 1949, a Inglaterra pesquisa a ergonomia, que objetiva a organização do trabalho em 

vista da realidade do meio ambiente laboral adequar-se ao homem. 

Em 1952, com a fundação da Comunidade Européia do Carvão e do Aço - CECA, as 

questões voltaram-se para a segurança e medicina do trabalho nos setores de carvão e aço, que até 

hoje estimula e financia projetos no setor. 

Na década de 60 inicia-se um movimento social renovado, revigorado e redimensionado 

marcado pelo questionamento do sentido da vida, o valor da liberdade, o significado do trabalho na 

vida, o uso do corpo, notadamente nos países industrializados como a Alemanha, França, Inglaterra, 

Estados Unidos e Itália. 

Na Itália, a empresa Farmitália, iniciou um processo de conscientização dos operários 

quanto à nocividade dos produtos químicos e dos técnicos para a detecção dos problemas. A FIAT 

reorganiza as condições de trabalho nas fábricas, modificando as formas de participação da classe 

operária. 

Na realidade o problema da saúde do trabalhador passa a ser outra, desloca-se da atenção 

dos efeitos para as causas, o que envolve as condições e questões do meio ambiente. 

3.2. Conceito de Saúde Ocupacional 

Compreende-se por Saúde Ocupacional o segmento da Saúde Publica que tem como 

objetivo a segurança e higiene do ambiente do trabalho, bem como a saúde do trabalhador. A 

efetivação deste objetivo envolve uma equipe de profissionais que compreende o médico do 

trabalho, o ergonomista, o engenheiro de segurança do trabalho, o toxicologista, o enfermeiro, o 

psicólogo, além é claro do Técnico de Segurança do Trabalho, bem como outros profissionais de 

nível médio ou superior. 

Em 1957, o comitê Misto da OIT e OMS, reunidos em Genebra, estabeleceram os seguintes 

objetivos para Saúde Ocupacional e estabeleceram o seu âmbito de atuação: 

1 – Promover e manter o mais alto grau de bem-estar físico, mental e social dos 

trabalhadores em todas as ocupações; 
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2 – Prevenir todo prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu 

trabalho; 

3 – Proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de 

agentes nocivos a saúde; 

4 – Colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões 

fisiológicas e psicológicas; 

5 – Adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho. 

3.3. Conceito de Saúde 

A OMS estabeleceu o conceito de saúde como: 

“Um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência da doença”. 

Outro conceito, sob o enfoque ecológico, afirma que a saúde é um estado de equilíbrio 

dinâmico entre o individuo e o seu ambiente, considera que a doença ocorreria da ruptura desse 

mesmo equilíbrio dinâmico. 

Devemos estabelecer algumas diferenciações que afetam a saúde do trabalhador para que 

possamos melhor trabalhar estes conceitos, como segue abaixo: 

Condições de Trabalho: 

•Ambiente Físico: temperatura, barulho, vibrações, etc. 

•Ambiente Químico: vapores, fumaças, tóxicos, etc. 

•Ambiente Biológico. 

•Condições de Higiene e Segurança. 

Organização do Trabalho: 

•Divisão do Trabalho 

•Conteúdo da Tarefa 

•Sistema Hierárquico 

•Modalidades de Comando 

•Relações de Poder 

•Questões de Responsabilidades, etc. 
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Portanto, para que possamos estabelecer uma qualidade de vida completa ao trabalhador, ou 

seja, que ele tenha “Saúde”, devemos atacar todos os problemas de Condições de Trabalho e 

Organização do Trabalho. 

Podemos também analisar o conceito de saúde sob outro aspecto, observando-se três 

conceitos em relação a doença: o estar doente, que é a instalação de um processo patológico; o 

sentir-se doente, que é a percepção da própria doença, e o poder ficar doente, ou a possibilidade de 

obter tratamento do trabalho. 

Com freqüência, entre os trabalhadores, principalmente os de mais baixa renda, a pessoa 

pode “estar doente”, mas “não pode ficar doente”, por falta de recursos ou pelo fato que isto lhe 

afetará o ganho, a fonte de renda, em decorrência, obriga-se a continuar trabalhando. Desse modo, a 

situação socioeconômica, criando uma “ideologia defensiva”, interfere na própria percepção da 

doença, negando-a (mecanismo de negação) enquanto for possível, e no conceito “agüente até o 

ultimo momento ou limite da capacidade de manter-se trabalhando”. Em muitos casos, a assistência 

médica só é buscada muito tardiamente. 

A Saúde é, sem sombra de dúvida, essencial para o crescimento da economia e mais 

relevante, ainda, para o seu incremento. O salto qualitativo pressupõe o desenvolvimento de 

recursos humanos, a aquisição de novas tecnologias e a própria criatividade, que só poderá 

acontecer num contexto de indivíduos saudáveis. É impossível pensar no Japão, nos Estados Unidos 

ou Alemanha, países desenvolvidos, com seus trabalhadores doentes ou subnutridos. 

4. HISTÓRICO DA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO BRASIL 

A Prevenção de Acidentes, realizada sob a égide do Ministério do Trabalho, recebeu, de 

início, importante contribuição da área médica, a cujas mãos chegavam as mais importantes 

conseqüências dos acidentes do trabalho - as lesões pessoais. 

Tal circunstância não só explica a liderança assumida pela medicina nos primeiros passos 

dados em direção à prevenção de acidentes como também esclarece porque esses passos foram 

dados com vistas especialmente a aspectos conseqüenciais. E mais do que isso, explica a visão 

conseqüencial que, até hoje, caracteriza certas práticas prevencionistas em detrimento de outros 

caminhos que favorecem a pesquisa das causas.  

Foi assim que se desenvolveu a prática de realizar e divulgar estatísticas de acidentados, 

rotulando-as de estatísticas de acidentes. E com isso deixava-se de considerar os acidentes de que 

não decorressem lesões.  
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A respeito de um acidente de que não resultasse lesão ouvia-se dizer: "não foi nada". Se não 

havia acidentado não havia acidente. Essa maneira de considerar o assunto, embora não fosse 

razoável, explicava-se pelo interesse primordial pelo acidentado, que caracterizava os que assim 

agiam.  

Juntam-se a isso as características da profissão médica para a qual o estudo das lesões 

pessoais é de sua indiscutível competência e merece todo o seu interesse. E, assim, governo, 

empregadores e empregados adquiriam consciência da necessidade de encarar o problema de 

prevenção do acidente, o primeiro ditando as bases de uma legislação que visava a proteger o 

trabalhador da agressividade do ambiente de trabalho e os últimos obedecendo o estipulado nessa 

legislação, na medida de suas possibilidades. 

No Brasil, embora existam alguns fatores anteriores, como a publicação do Código Sanitário 

do Estado de São Paulo, de 1918, na prática, considera-se a primeira legislação a âmbito nacional 

sobre acidentes do trabalho, de 1919, com o inicio de alguma preocupação dos poderes públicos, 

com relação aos problemas de segurança e saúde do trabalhador. 

No começo deste século, naqueles estados onde se iniciativa a industrialização – São Paulo e 

Rio de Janeiro – a situação dos ambientes de trabalho era péssima, ocorrendo acidentes e doenças 

profissionais de toda ordem, W. Dean, em seu livro “A industrialização de São Paulo 1880 – 1945” 

afirmava que “as condições de trabalho eram duríssimas; muitas estruturas que abrigavam as 

máquinas não haviam sido originalmente destinadas a essa finalidade – além da mal iluminadas e 

mal ventiladas, não dispunham de instalações sanitárias. As maquinas se amontoavam, ao lado 

umas das outras, e suas correias e engrenagens giravam sem proteção alguma. Os acidentes eram 

freqüentes, porque os trabalhadores, cansados, que trabalhavam aos domingos, eram multados por 

indolência ou pelos erros cometidos, se fossem adultos; ou separados, se fossem crianças”. 

Em 1923, criava-se a Inspetoria de Higiene Industrial e Profissional junto ao Departamento 

Nacional de Saúde, no Ministério do Interior e Justiça. 

Em 1934, introduz-se a Inspetoria de Higiene e Segurança do Trabalho, no Departamento 

Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Industria e Comercio. 

Nesse mesmo ano, o governo de Getulio Vargas promulga a segunda Lei de Acidentes do 

Trabalho e, dez anos depois, ainda no governo Vargas, aparece a terceira Lei. 

Um ano antes, a legislação trabalhista se consagra na CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho), com todo o Capitulo V dedicado a Higiene e Segurança do Trabalho. 

4.1.O empresariado  
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É então que o empresariado começa a despertar para o aspecto econômico dessa prevenção e 

espalha-se a idéia de que a prevenção pode ser um bom negócio. A aceitação dessa assertiva muito 

contribuiu, sem dúvida, para a fundação, em 1941, da ABPA, a Associação Brasileira para 

Prevenção de Acidentes. Uniam-se, aí, os esforços de empresários, sensibilizados pelo papel 

negativo dos acidentes na economia, com a ação de técnicos interessados em contribuir para a 

prevenção de acidentes.  

Mas, depois de Heinrich, em 1929, pesquisando conseqüências de acidentes, haver 

concluído que de 330 acidentes estudados apenas 30 tinham dado origem a lesões pessoais, dos 

quais só uma de maior gravidade não seria razoável continuar abandonando mais de 90% de 

informações provenientes de acidentes sem lesão. E contra a idéia de buscar a prevenção dos 

acidentes no estudo de suas conseqüências havia a inexistência de proporcionalidade entre a 

gravidade das lesões pessoais decorrentes de acidentes e a gravidade potencial desses acidentes.  

Não se tratava, pois, de agir, a semelhança do que se sugere nos contos policiais, onde por 

vezes o autor do delito é investigado através da pesquisa da lesão da vítima. O caminho seria outro 

e isso se tornava mais claro à medida que se desenvolvia, no País, a grande indústria.  

A indústria do petróleo, a siderurgia e tantas outras que começavam a funcionar, exigindo 

capacidade técnica, que não contava com a ajuda de tradição. Impunha-se novo enfoque para 

enfrentar as novas técnicas. Não seria lógico, pois, continuar a abandonar a análise dos acidentes 

sem lesão. E era necessário passar a estudar a problemática do acidente a partir de suas causas. 

Nessa altura tornou-se possível sensibilizar a área da engenharia, até então preocupada 

principalmente com os assuntos ligados diretamente à produção, para a análise das causas do 

acidente. Mas até que a engenharia, preocupada com o que se referia diretamente à produção, 

passasse a interessar-se profissionalmente pela pesquisa das causas do acidente havia um longo 

caminho a percorrer. 

Não obstante o Brasil ser signatário da OIT, somente pela Portaria 3227 de 1972 é que veio 

a obedecer á Recomendação 112, de 1959, daquela Organização. Tomou-se, então, obrigatória à 

existência de Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho nas empresas, de acordo com o 

número de empregados e o grau de risco em que se enquadram. Ainda assim, em tomo 85% dos 

trabalhadores ficaram excluídos destes serviços obrigatórios. 

As micros, pequenas e medias empresas não estão enquadradas nesta legislação e, 

atualmente a grande empregadora são estas empresas. 

Um outro fato alarmante é que os riscos e as condições insalubres a que estão expostos estes 

trabalhadores são muito maiores que as empresa de porte superior. Nas empresas de maior porte, as 

http://www.abpa.org.br/
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condições financeiras e econômicas permitem um maior investimento em máquinas modernas e 

processes com certa garantia de segurança e higiene do trabalho, não ocorrendo nas pequenas 

empresas. 

Alguns estudos realizados apontam que o risco nas pequenas empresas industriais (até 100 

empregados) é 3,77 vezes maior que o das grandes empresas (mais de 500 empregados) ou 1,96 

vezes o das médias empresas (101 a 500 empregados). 

As industrias do ramo da mecânica, material elétrico e eletro-técnico são responsáveis pelos 

índices mais elevados de acidentes graves, seguidos pelas industrias ligadas ao ramo dos produtos 

alimentícios. A nível nacional, a industria da construção civil responde por 25% dos acidentes, 

inclusive os mais graves e letais. 

Com relação às estatísticas de acidentes do trabalho, os dados brasileiros são poucos 

confiáveis, por diversos motivos, a seguir enumeramos alguns fatores que prejudicam uma analise 

mais aprofundada nas estatísticas de acidentes: 

a) Enorme quantidade de acidentes não registrados ou ocorrência de sub registros 

b) Grande quantidade de trabalhadores que não tem carteira de trabalho assinada. 

c) Sistema de estatística oficial não é confiável devido, dentro de outros fatores, a 

burocracia. 

Em 1972, foi criada o PVNT – Plano Nacional de Valorização do Trabalho, em função da 

situação alarmante do número de acidentes registrados no país. 

4.2.O Serviço Especializado 

Passaremos a tratar da legislação que surgiu em decorrência do estabelecido na Portaria nº 

3237/72 do então Ministério do Trabalho e Previdência Social. Inicialmente gostaríamos de lembrar 

que em outubro de 1972, durante a realização do 11º CONPAT, em Curitiba, representantes das 

entidades e empresas abaixo relacionadas discutiram a necessidade de elevar a carga horária 

prevista para os cursos de especialização em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, 

fixando-a em um mínimo de 360 horas, com o que concordaram os representantes do DNSHT e da 

Fundacentro.  

Estiveram presentes as seguintes entidades e empresas: DNSHT, FUNDACENTRO, 

SOBES, ABPA, INPS, UFP, SENAI, COHISI DO SESI, PETROBRÁS, IBM, GM, VW, 

ANTARCTICA e FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO PARANÁ. Foi um primeiro passo para o 

aperfeiçoamento do preparo dos profissionais a serem utilizados.  

http://www.fundacentro.gov.br/
http://www.sobes.org.br/principal.htm
http://www.abpa.org.br/
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Logo depois o assunto foi reestudado, como veremos adiante, sendo fixado, no caso da 

engenharia de segurança, a carga horária mínima de 600 horas (Parecer 19/87, do Conselho Federal 

de Educação). Acontece que a Portaria 3237 previa a existência de especialistas, dava a 

competência das áreas em que agiriam, mas não fixava a forma pela qual seriam especializados. 

A SOBES-Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança é uma entidade civil, sem fins 

lucrativos, que se dedica ao desenvolvimento da Engenharia de Segurança e à melhoria da 

qualidade do ambiente de trabalho. 

Fundada em 1971, é a organização mais antiga do Brasil no segmento, sendo a fonte 

inspiradora do texto da Portaria 3237/72, do Ministério do Trabalho, base da Legislação que 

regulamenta o exercício da Engenharia de Segurança do Trabalho. 

4.3.A Postura da SOBES  

Promoveu, então, a SOBES, no Clube de Engenharia, a reunião das entidades ligadas à 

Prevenção de Acidentes, com o fim de estabelecer as bases da especialização desejada. Era a 

primeira vez que essas entidades se reuniam para discutir problemas de interesse comum. Além de 

cuidar do preparo dos profissionais previstos na portaria que analisamos, caberia realizar estudos 

para homogenizar os seus ditames com a legislação regulamentadora do exercício da engenharia, 

arquitetura e agronomia.  

Esses estudos foram realizados pela SOBES e serviram de base ao projeto de lei que, 

apresentado no Senado pelo Eng.º Saturnino Braga dispunha a respeito da especialização de 

Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho e da profissão de Técnico de 

Segurança do Trabalho. Assim, em 27 de novembro de 1985 era sancionada a Lei nº 7.410 que, em 

seguida, foi regulamentada pelo Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986. 

 Antes de entrar no comentário dessas e outras medidas regulamentadoras que se seguiram é 

importante lembrar que, em julho de 1977, a SOBES, a convite do Ministério do Trabalho 

compareceu ao Departamento de Assuntos Universitários do MEC, com o fim de discutir o ensino 

de tópicos relativos à Engenharia de Segurança nos currículos plenos de Engenharia. O programa 

então proposto, aprovado pelo Conselho Federal de Educação, contribuiu de maneira muito positiva 

para esclarecer concluintes de cursos das várias modalidades de engenharia a respeito dos objetivos 

dessa especialização.  

Nunca é demais insistir na importância de tal providência, uma vez que, devendo a 

engenharia de segurança desenvolver suas atividades pelo contato com engenheiros de diversas 

modalidades e faltando-lhe tradição para ser aceita com entusiasmo pelas áreas que deve assessorar 

http://www.sobes.org.br/figuras/parecer.pdf
http://www.sobes.org.br/principal.htm
http://www.clubedeengenharia.org.br/
http://www.sobes.org.br/principal.htm
http://www.sobes.org.br/lei7410.htm
http://www.sobes.org.br/dec92530.htm
http://www.sobes.org.br/principal.htm
http://www.mtb.gov.br/
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do ponto de vista da defesa do elemento humano, é de aplaudir qualquer iniciativa que vise a 

esclarecer a importância de sua contribuição. 

4.4.   Legislação 

No início da década de 70, o Brasil é o detentor do título de campeão mundial de acidentes. 

E, em 22 de dezembro de 1977, o legislador dedica no texto da CLT - Consolidação das Leis do 

Trabalho, por sua reconhecida importância Social, capítulo específico à Segurança e Medicina do 

Trabalho. Trata-se do Capítulo V, Título II, artigos 154 a 201, com redação da Lei nº 6.514/77. 

Decorrentes dessa lei, foram baixadas 28 Normas Regulamentadoras, Portaria 3214, de 8 de 

junho de 1978, pelo então Ministro Arnaldo Prieto. 

Abaixo as 28 Normas Regulamentadoras (Portaria 3214 de 8/jun/1978) 

NR 01 DISPOSIÇÕES GERAIS 

NR 02 INSPEÇÃO PRÉVIA 

NR 03 EMBARGO OU INTERDIÇÃO 

NR 04 SESMT 

NR 05 CIPA 

NR 06 EPI 

NR 07 EXAME MÉDICO 

NR 08 EDIFICAÇÕES 

NR 09 RISCOS AMBIENTAIS 

NR 010 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 

NR 011 
TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE 

MATERIAIS. 

NR 012 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 

NR 013 CALDEIRAS E RECIPIENTES SOB PRESSÃO. 

NR 014 FORNOS 

NR 015 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES 

NR 016 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

NR 017 ERGONOMIA 

NR 018 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO E REPAROS. 

NR 019 EXPLOSIVOS 

NR 020 LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS. 

NR 021 TRABALHOS A CÉU ABERTO 

NR 022 TRABALHOS SUBTERRÂNEOS. 

NR 023 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

NR 024 CONDIÇÕES SANITÁRIAS. 

NR 025 RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

NR 026 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

NR 027 REGISTRO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

NR 028 FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES 

Tabela 1: Normas Regulamentadoras (Portaria 3214 de 8/jun/1978). 
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O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria de Segurança e Saúde no 

Trabalho, hoje denominado Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, regulamenta os 

artigos contidos na CLT por meio da Portaria nº 3.214/78, criando vinte e oito Normas 

Regulamentadoras - NRs. Com a publicação da Portaria nº 3214/78 se estabelece a concepção de 

saúde ocupacional. 

Em 1979, a Comissão Intersindical de Saúde do Trabalhador, promove a Semana de Saúde 

do Trabalhador com enorme sucesso e em 1980 essa comissão de transforma no Departamento 

Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes do Trabalho. 

Os eventos dos anos seguintes enfatizaram a eliminação do risco de acidentes, da 

insalubridade ao lado do movimento das campanhas salariais. 

Os diversos Sindicatos dos Trabalhadores, como o das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, 

tiveram fundamental importância denunciando as condições inseguras e indignas observadas no 

trabalho. 

Com a Constituição de 1988 nasce o marco principal da etapa de saúde do trabalhador no 

nosso ordenamento jurídico. Está garantida a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança. E, ratificadas as Convenções 155 e 161 da OIT, que também 

regulamentam ações para a preservação da Saúde e dos Serviços de Saúde do Trabalhador. 

As conquistas, pouco a pouco, vêm introduzindo novas mentalidades, sedimentando bases 

sólidas para o pleno exercício do direito que todos devem ter à saúde e ao trabalho protegido de 

riscos ou das condições perigosas e insalubres que põem em risco a vida, a saúde física e mental do 

trabalhador. 

A proteção à saúde do trabalhador fundamenta-se, constitucionalmente, na tutela “da vida 

com dignidade”, e tem como objetivo primordial a redução do risco de doença, como exemplifica o 

art. 7º, inciso XXII, e também o art. 200, inciso VIII, que protege o meio ambiente do trabalho, 

além do art. 193, que determina que “a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como 

objetivo o bem-estar e a justiça sociais”. Posteriormente, o Ministério do Trabalho, por meio da 

Portaria nº 3.067, de 12.04.88, 

aprovou as cinco Normas Regulamentadoras Rurais vigentes. 

A Portaria SSST nº 53, de 17.12.97, aprovou a NR 29 - Norma Regulamentadora de 

Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. 

Atuando de forma tripartite o Ministério do Trabalho e Emprego, divulga para consulta 

pública a Portaria SIT/ SST nº 19 de 08.08.01, publicada no DOU de 13.08.01, para a criação da 
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NR nº 30 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário. E, em 06.11.02 

foi publicada no DOU a Portaria nº 30, de 22.10.02, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do 

MTE, divulgando para consulta pública proposta de texto de criação da Norma Regulamentadora Nº 

31 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. 

Os problemas referentes à segurança, à saúde, ao meio ambiente e à qualidade de vida no 

trabalho vêm ganhando importância no Governo, nas entidades empresariais, nas centrais sindicais 

e na sociedade como um todo. O Ministério do Trabalho e Emprego tem como meta a redução de 

40% nos números de acidentes do trabalho no País até 2003. 

Propostas para construir um Brasil moderno e competitivo, com menor número de acidentes 

e doenças de trabalho, com progresso social na agricultura, na indústria, no comércio e nos serviços, 

devem ser apoiadas. 

Para isso deve haver a conjunção de esforços de todos os setores da sociedade e a 

conscientização na aplicação de programas de saúde e segurança no trabalho. Trabalhador saudável 

e qualificado representa produtividade no mercado globalizado. 

4.5. Cronograma do Prevencionismo no Brasil 

A industrialização do Brasil é lenta e a passagem do artesanato à indústria é demorada. 

Traçando um pequeno histórico da legislação trabalhista brasileira, destacamos: 

1- Em 15 de janeiro de 1919 é promulgada a primeira Lei nº 3724 sobre Acidente de trabalho, já 

com o conceito do risco profissional. Esta mesma Lei é alterada em 5 de março do mesmo ano pelo 

Decreto 13.493 e em 10 de julho de 1934, pelo Decreto 24.637. Em 10 de novembro de 1944, é 

revogada pelo Decreto Lei 7.036 que dá às autoridades do Ministério do Trabalho a incumbência de 

Fiscalizar a Lei dos Acidentes do Trabalho. 

2- Em 01 de Maio de 1943 houve a publicação do Decreto Lei 5.452 que aprovou a CLT, 

Consolidação das Leis do Trabalho, cujo capítulo V refere-se à Segurança e Medicina do Trabalho. 

3- Em 1953 a Portaria 155 regulamenta e organiza as CIPA´s e estabelece normas para seu 

funcionamento. 

4- A Portaria 319 de 30.12.60 regulamenta a uso dos EPI´s. 

5- Em 28 de Fevereiro de 1967 o Decreto Lei 7036 foi revogado pelo Decreto Lei n.º 293. 

6- A Lei 5.136 – Lei de Acidente de Trabalho – surge em 14 de Setembro de 1967. 

7- Em 1968 a Portaria 32 fixa as condições para organização e funcionamento das CIPA´s nas 

Empresas. 



16 
 

8- Em 1972 a Portaria 3.237 determina obrigatoriedade do serviço Especializado de Segurança do 

Trabalho. 

9- Em 22 de Dezembro de 1977 é aprovada a Lei 6.514 que modifica o Capítulo V da CLT. 

10- Em 08 de Junho de 1978 a Lei 6.514 é regulamentada pela Portaria 3.214. 

11- Em 27 de Novembro de 1985 a Lei 7.140 – dispõe sobre a Especialização de Engenheiros e 

Arquitetos em Engenheiro de Segurança. 

12- Em 17 de Março de 1985 a Portaria 05 constitui a Comissão Nacional de Representantes de 

Trabalhadores para Assuntos de Segurança do Trabalho. 

13- Em 1973 a Lei 5.889 e Portaria 3.067 de 12 de Abril de 1988 aprovam as Normas 

Regulamentadoras Rurais relativas à Segurança do Trabalho. 

14- Em 05 de Outubro de 1988 a Constituição do Brasil nas Disposições Transitórias Art. 10 item 

II, garante aos membros da CIPA a garantia do emprego. 

4.6. Número de Acidentes Registrados – Período 1970 – 1993 

Estática Oficial 

 

Tabela 2: Número de acidentes registrados no período de 1970 a 1993. 
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4.7. Situação Atual 

A nova metodologia da Previdência Social que correlaciona  as causas de afastamento ao 

setor de atividade do trabalhador segurado, independente da Comunicação de Acidente de Trabalho 

(CAT) feita pelo empregador é o fator de maior peso na elevação dos acidentes de trabalho. Apesar 

de muitas críticas, o Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP), está fazendo com que muitos agravos 

saiam da invisibilidade e sejam incorporados à realidade ocupacional brasileira. 

Em 2008, houve um aumento de 13,4% dos agravos em relação a 2007. O salto foi de 

659.523 para 747.663 casos de acidentes e doenças do trabalho. Em compensação, o número de 

mortes relacionadas ao trabalho diminuiu em 3,2% de 2007 para 2008. Enquanto que no ano de 

2007 foram registrados 2.845 óbitos, o ano de 2008 contabilizou 2.757 acidentes fatais entre os 

trabalhadores. É o que informa o Ministério da Previdência Social por meio de seu Anuário 

Estatístico da Previdência Social 2008, publicado no final de outubro. 

O primeiro resultado oficial da implementação do NTEP na identificação de acidentes e 

doenças do trabalho que antes eram registrados como não-acidentários saiu no AEPS atual. Isso 

porque na edição 2007, a Previdência só contabilizou os registros da nova sistemática de concessão 

de benefícios acidentários a partir de abril, mês em que o NTEP foi adotado. Ou seja, não havia, até 

então, uma estatística completa (de janeiro a dezembro) das notificações sem CAT registrada. Esse 

hiato de três meses pode explicar o aumento de 43,4% no número de notificações sem CAT 

registrada de 2007 (141.108) para 2008 (202.395). Ao todo, os registros do NTEP representam 

27,1% do total de agravos brasileiros em 2008. 

Para o coordenador de Estatística, Demografia e Atuária do Ministério da Previdência 

Eduardo da Silva Pereira, a introdução do NTEP também repercutiu nos encargos do INSS com os 

auxílios-benefícios. "A nova sistemática fez aparecer os acidentes de trabalho que estavam 

escondidos dentro do auxílio-previdenciário. Ou seja, o que antes entrava como Auxílio-

Previdenciário, agora é visto como Auxílio-Doença Acidentário", afirma Eduardo. 

Esse redirecionamento das concessões beneficiárias pode ser verificado na Tabela 11, 

Evolução do Auxílio-Doença, na página 40. Mostrando que de 2006 (pré-NTEP) para 2008 (pós-

NTEP) houve um aumento de 152,7% no número de concessões acidentárias. Até agosto desse ano, 

o INSS já havia concedido 233.476 auxílios-doença acidentários, número esse que pode chegar à 

marca dos 381.293 benefícios (estimativa do Anuário Brasileiro de Proteção, baseada nos dados de 
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janeiro a agosto de 2009, projetados até dezembro). Isso representaria um aumento de 7% no 

número de concessões acidentárias de 2008 para 2009. 

 

4.7.1. Reflexos 

No que se refere às despesas do governo com essas concessões, a mudança também é 

significativa. De 2007 para 2008, houve um aumento de 14,1% nos custos do INSS com as 

concessões de auxílio-doença e de 23,1% nas de auxílio-acidente. Veja o detalhamento dos gastos 

na Tabela 4, Custo do acidente. 

O reflexo dessa nova sistemática da Previdência ainda pode ser observado no resultado das 

notificações por unidade federativa, pois todas as regiões apresentaram índices maiores na 

ocorrência de acidentes do trabalho. Considerado o maior pólo industrial do Brasil, a Região 

Sudeste respondeu por 55% dos registros de acidentes de trabalho do país computados em 2008. 

Somente o Estado de São Paulo notificou 263.613 novos acidentes de trabalho. No entanto, 

esse fato não significa, necessariamente, que ele tenha acidentado mais, pois, nessa análise, também 

devemos considerar o número de trabalhadores em atividade, sendo que nesse quesito São Paulo é 

hegemônico, tendo 29,7% da mão-de-obra de trabalho nacional em seu território. Aliado a isso, 

ainda existe a hipótese de que esteja ocorrendo maior notificação dos agravos por parte das 

empresas deste Estado. 

4.7.2. Fatais 

Mesma análise não pode ser feita sobre o índice de mortes entre os trabalhadores. Isso 

porque essa informação dificilmente é subnotificada pelas empresas. Segundo Eduardo da Silva 

Pereira, a subnotificação nos casos de acidentes fatais é menor em virtude das possíveis 

consequências judiciais. "Podemos dizer que esse dado do Anuário é fidedigno com a realidade. 

Sabemos que o empregador tem a obrigação de informar ao Governo todo e qualquer tipo de 

acidente de trabalho. No entanto, muitas vezes, ele subnotifica essas informações, seja por 

desconhecimento ou mesmo por má-fé. Com isso, o acidente acaba passando incólume, o que não 

acontece com a morte no trabalho, visto que a sua omissão pode lhe trazer consequências civis e 

criminais", frisa.  

Conforme os dados apresentados no AEPS 2008, o Mato Grosso foi o Estado que obteve a 

maior taxa de acidentes fatais por trabalhador. A cada 100 mil trabalhadores, 21 morreram. Entre as 

atividades econômicas do país que apresentaram o maior índice de registro estão a Indústria de 

Transformação (269.267), o Comércio e a Reparação de Veículos Automotores (99.571), Saúde e 
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Serviços Sociais (52.559), Transporte, Armazenagem e Correios (50.281) e, por fim, a Construção 

(49.191).  

No entanto, também houve um percentual significativo de notificações sem a caracterização 

do setor econômico responsável pela ocorrência do acidente. Ao todo, foram contabilizados 43.155 

registros ignorados, ou seja, sem essa informação, sendo que desse número, 36.435 tiveram sua 

origem no registro sem CAT. Â"Enfrentamos esse problema por dois motivos: pela omissão de 

informações no processo da notificação, por parte do empregador, e pelo fato de que o registro de 

uma doença do trabalho sem CAT pode ser reconhecida pelo INSS sem a inclusão do CNAE da 

empresa. Entretanto, o importante é que esse reconhecimento existiu e que o trabalhador estará 

recebendo o que lhe é de direitoÂ", reforça o diretor do Departamento de Políticas de Saúde e 

Segurança Ocupacional do Ministério da Previdência, Remígio Todeschini. 

Outro dado importante, e que está sendo publicado pela primeira vez no Anuário Brasileiro 

de Proteção, são os dados sobre a Inspeção em Segurança do Trabalho. Somente nesse ano, entre 

janeiro e agosto, a Fiscalização realizou 101.886 ações fiscais, o que contemplou um universo de 

13.253.462 trabalhadores. Esse número, por si só, representa um aumento de 85,3% no percentual 

de ações fiscais de 2008 para 2009. 

Alguns Órgãos Públicos Vinculados a Segurança e Higiene do Trabalhador: 

•MTb – Ministério do Trabalho 

•CRT – Coordenadoria das Relações do Trabalho (antigo DRT – Delegacia Regional do Trabalho) 

•Secretaria da Saúde. 

•Prefeitura Municipal (Código de Obras) 

•Corpo de Bombeiros 

•Cetesb 

•Fundacentro – Fundação Jorge Duprat Figueiredo 

•IRB – Instituto de Resseguros do Brasil  

5. HISTÓRICO DA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NOS 

ESTADOS UNIDOS 

 

5.1.Atitudes de Segurança por volta de1900 
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Durante a última metade do século 19, a indústria americana cresceu muito rapidamente. A 

introdução da energia a vapor e outras técnicas avançadas transformaram o mundo do trabalho. Em 

conseqüência da revolução industrial, a produção transferiu-se das pequenas companhias que 

empregavam alguns artesãos habilidosos para as grandes fábricas e usinas. Embora a mudança para 

o sistema de produção em massa ampliasse muito as técnicas de produção industrial, os setores 

industriais emergentes pouco faziam para proteger seus empregados contra acidentes ou riscos à 

saúde. 

O seguinte comentário é típico de como a maioria do pessoal da indústria se sentia em 

relação a acidentes, por volta de 1900. 

“Prevenir Acidentes? Duvido muito! Sou superintendente desta fábrica há mais de 15 anos, e 

uma coisa eu sei: 95% dos acidentes são resultados de descuidos. Não se pode impedir esse tipo 

de coisa. Alguns homens estão fadados a ser mortos, não importa o que se procure fazer por eles. 

Faz parte da natureza humana, creio eu. Não, acho que fazemos tudo o que é possível. Mas no 

nosso tipo de trabalho haverá sempre uma porção de acidentes”. 

Naqueles dias, as empresas faziam muito pouco sobre prevenção de acidentes porque gerentes 

e empregados acreditavam que não havia muito o que pudessem fazer. A maioria considerava os 

acidentes industriais como subprodutos desafortunados, mas inevitáveis, do próprio trabalho. 

Fabricar aço, minerar carvão, operar estradas de ferro, fabricar vidro e produtos químicos – e muitas 

outras atividades industriais eram ocupações tidas como naturalmente perigosas. Os ferimentos, que 

incapacitavam fisicamente, e as fatalidades eram aceitas como fatos industriais à vida. É muito fácil 

olhar para trás, agora, e ver como essas atitudes cegavam gerentes, supervisores e empregados para 

a gravidade do problema de acidente industrial, bloqueando qualquer esforço real para prevenir 

acidentes. 

5.2.Prevenção de Acidentes por volta de 1900 

O que faziam as companhias, se é que faziam alguma coisa, para prevenir acidentes naquela 

época? Francamente, muito poucas companhias faziam alguma coisa. O setor industrial de 

mineração de carvão era uma exceção onde se iniciou o treinamento de primeiros socorros 

organizados e prevenção de acidentes em decorrência dos desastres nas minas que matavam e 

aleijavam muitos trabalhadores. 

É importante compreender como eram as condições de trabalho, antes que tivessem início o 

movimento de segurança nos Estados Unidos, para poder avaliar o que foi realizado em épocas mais 

recentes. Portanto, vejamos rapidamente o que as companhias não faziam. 
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A maioria das companhias não tinha nem programa de segurança organizado nem pessoal de 

segurança trabalhando em tempo integral, naqueles dias. Somente aqui e ali havia alguém com 

responsabilidade em segurança trabalhando em tempo parcial. Considerava-se que a segurança era 

uma questão de sorte, não uma parte do trabalho de alguém. 

As condições de trabalho eram extremamente perigosas, pelos padrões de hoje. As peças 

móveis da maquinaria raramente eram protegidas. Os condutores elétricos comumente ficavam 

expostos ao contacto acidental. A iluminação era sombria e, muitas vezes mínima. Gases tóxicos e 

vapores eram subprodutos comuns das operações industriais. Ventilação contra calor e umidade não 

existia. As áreas de trabalho eram perigosamente congestionadas. A manutenção de limpeza da 

fábrica, em geral, negligente. Sanitários sem a mínima condição de higiene. Ferramentas e 

equipamentos eram usados até quebrar. Todas essas condições perigosas eram comuns e aceitas 

como normais. 

Havia pouca ou nenhuma ênfase sobre treinamento de segurança no trabalho. “Mantenha 

seus olhos e ouvidos abertos se não quiser morrer. Observe e faça o que Harry faz”.  Esse era o 

tanto de instrução de segurança que a maioria dos novos empregados recebia. Todos assumiam que 

era responsabilidade do empregado descobrir como trabalhar em segurança. Quando recebiam 

instruções, estas geralmente tratavam de como aprontar o trabalho, e não como faze-lo em 

segurança. As companhias não tinham regulamentos e normas de segurança, nem havia distribuição 

de literatura sobre o assunto. Jamais ocorreu aos supervisores fazer “conferências sobre 

segurança”. Além do mais, muitos operários industriais eram imigrantes que mal entendiam inglês. 

Equipamento de proteção individual, como sapatos, capacetes e óculos de segurança ou não 

existiam ou não eram comumente usados, ao redor de 1900. As companhias não distribuíam 

qualquer tipo de equipamento de proteção, a não ser que fosse absolutamente imprescindível à 

realização do trabalho. 

Técnicas modernas de prevenção de acidentes, como análise de segurança do trabalho, 

inspeções, e análise de segurança do trabalho, inspeções, e análise de causa de acidente, não 

existiam. 

Os acidentes raramente eram investigados de qualquer forma organizada. A maior parte das 

companhias não tinha a menor idéia do número de acidentes com ferimentos graves ocorridos em 

um dado ano, e não via razão para coletar tais dados. 

As companhias não tinham obrigação legal de ajudar empregados ou suas famílias quando 

um funcionário era ferido ou morto no trabalho. Não havia leis de Acidente de Trabalho na época. 
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Os empregados que se acidentavam podiam processar judicialmente o empregador, mas poucos 

podiam arcar com uma ação legal, e suas chances de ganhá-la eram mínimas. 

Resumindo, muito pouco se fazia para evitar acidentes industriais naquela época. Em parte, 

devido às atitudes e crenças predominantes em parte, porque não existiam quaisquer penalidades 

onerosas ou razões legais que obrigassem as empresas a se interessarem pela prevenção de 

acidentes. 

5.3.O Levantamento de Pittsburgh – Os Fatos da Morte 

- Qual a gravidade do problema de acidentes industriais nos idos de 1900? 

- Quantos empregados morriam ou ficavam aleijados a cada ano? 

Ninguém sabia, na época. Nenhuma agência coletava estatísticas para mostrar a gravidade 

do problema de acidentes. 

Então, em 1906, foi empreendido um estudo que fez história e que começou a lançar luz 

sobre o problema. Mais do que qualquer outro evento isolado, este estudo provocou o nascimento 

do movimento de segurança industrial nos Estados Unidos. Esta pesquisa conseguiu documentar a 

terrível perda de membros e vidas humanas que ocorria diariamente na indústria americana. O 

estudo criou a primeira conscientização geral sobre as dimensões do problema e induziu um público 

indignado a exigir reformas. Este estudo fundamental ficou conhecido como “O Levantamento de 

Pittsburgh”. 

Esta investigação foi patrocinada pela Fundação Russell Sage. Uma equipe de pesquisadores 

foi contratada para estudar a gravidade do problema de acidentes e avaliar a necessidade de leis 

estaduais. A pesquisa durou um ano, de julho de 1906 a junho de 1907. Os pesquisadores visitaram 

usinas, minas de carvão, pátios de estradas de ferro e fábricas no Condado de Allegheny, 

Pensylvania. 

Entrevistaram diretores de companhias, gerentes de fábricas, supervisores e operários. 

Estudaram os registros de hospitais, de médicos particulares e de médicos legistas do condado. 

5.4.Resultados do Levantamento 

As descobertas do Levantamento de Pittsburgh foram um grande choque para todas as pessoas 

responsáveis. Um mapa dramático denominado “O Calendário da Morte do Condado de 

Allegheny” foi retirado do relatório final do levantamento. O calendário mostra quantas pessoas 

morriam a cada dia devido a acidentes industriais no Condado de Allegheny. Cada cruz 

representava uma morte por acidente. Podia-se observar que poucos eram os dias, no calendário, 
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que não estavam assinalados ao menos por uma cruz, e que a maioria dos dias mostrava dois, três 

ou até mais casos fatais. Durante o período estudado de doze meses, ocorreram 526 mortes por 

acidentes industriais no Condado de Allegheny. 

O padrão de ferimentos era igualmente chocante. O relatório final dizia o seguinte: 

“Anualmente, o Distrito Pittsburgh retira de suas usinas, fábricas, pátios ferroviários e minas, 45 

homens com uma só perna; 100 aleijados irrecuperáveis que precisam andar com auxílio de 

muletas ou bengalas; 45 homens com braços torcidos e inúteis; 30 homens sem um braço; 20 

homens com apenas uma das mãos; 60 com perda de metade da mão; 70 com um só olho – e 

assim por diante, mais de 500 seres humanos fisicamente arruinados”. 

As estatísticas contavam apenas uma parte da história. O relatório também descrevia o 

sofrimento mental e físico resultante desses acidentes e chamava atenção para a miséria que a 

família da vítima devia suportar. O relatório incluía recomendações para mudança. 

O Levantamento de Pittsburgh dramatizava a gravidade do problema de acidentes industriais, 

e concluía, Precisava-se fazer alguma coisa! 

5.5.Começa o Movimento de Segurança 

O Levantamento de Pittsburgh deu o chute inicial na bola. Estudos semelhantes em outros 

estados produziram os mesmos resultados. Invariavelmente, revelavam uma perda extremamente 

grande de membros e vidas, e nada se fazia para melhorar a situação. A medida que os fatos se 

tornavam mais amplamente divulgados, educadores e líderes trabalhistas começaram a se 

manifestar em favor de reformas. Os legisladores estaduais eram pressionados para se 

posicionarem, banindo os riscos mais contundentes dos setores: industrial e de mineração. A 

opinião publica exigia ação corretiva.  

5.6.Leis do Governo Federal 

O governo federal apoiou o movimento pró-segurança logo no início. Em 1908, um ano 

após o término do Levantamento de Pittsburgh, o Congresso aprovou a primeira lei de Acidentes de 

Trabalho. As indenizações especificadas na Lei eram irrisórias, mas o principio de indenização por 

acidente fora estabelecido. Pela primeira vez nos Estados Unidos, os empregados e suas famílias 

tinham garantia de algum meio de compensação por ferimentos incapacitantes ou fatais. Dois anos 

mais tarde, em 1910, foi fundado o Bureau de Minas dos Estados Unidos. 

Um dos seus principais objetivos era reduzir acidentes no setor industrial de mineração. Em 

1913, foi organizado o Bureau de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics) para coletar, 

tabular e divulgar fatos sobre problemas de saúde e de acidentes industriais. Mais ou menos na 
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mesma época, o Bureau Nacional de Padrões (National Bureau of Standards) começou a estabelecer 

normas de segurança para equipamentos e materiais industriais. Todos esses eventos tiveram lugar 

nos seis anos que se sucederam ao Levantamento de Pittsburgh. 

 

5.7.Muitos Estados Seguem o Exemplo 

Muitos Estados também corresponderam as novas preocupações. Em 1911, o Wisconsim 

aprovou a primeira lei estadual efetiva de Acidentes de Trabalho. Em 1915, mais da metade dos 

estados tinham leis semelhantes. Hoje, todos os estados proporcionam algum tipo de indenização 

por acedente no trabalho. Estas leis variam de estado para estado, mas todos dão indenização aos 

empregados acidentados, independentemente da descoberta do culpado. Antigamente, qualquer 

empregado gravemente acidentado era mandado para casa até que se recuperasse, mas não recebia 

pelos dias inativos. 

A partir dessas leis de Acidentes de Trabalho, o movimento pró-segurança aumentou. 

Quanto às companhias se viram forçadas a indenizar seus empregados por acidentes no trabalho, 

compreenderam logo que custaria menos tomar medidas para prevenir acidentes do que custear as 

indenizações e reivindicações por incapacidade física. Portanto, o fator custo tornou-se um 

incentivo poderoso para as atividades de prevenção de acidentes. 

 

6. HISTÓRICO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS 

 

Segundo os principais especialistas da área de Segurança e Saúde Ocupacional, as guerras 

mundiais contribuíram em muito para a evolução dos EPIs. Triste constatação: como pode um 

evento que traz tanta dor e sofrimento para os povos contribuir para a melhoria da segurança 

ocupacional e a preservação da vida humana? 

"A guerra traz consigo a emergência em descobrir novos mecanismos que sirvam não só 

para descobrir o inimigo, mas que, principalmente, prolonguem a vida humana, uma vez que ela é a 

principal peça neste cenário", justifica João Aprile, diretor da ABS - Agência Brasil de Segurança. 

Além disso, as guerras e a industrialização aumentaram a conscientização do homem quanto 

à importância de sua proteção individual. Isso levou o europeu, principalmente a partir da 

Revolução Industrial, a dar mais prioridade para a questão preventiva. A Europa e os Estados 

Unidos fizeram um balanço das perdas das vidas humanas, tanto com as guerras, quanto com o 
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trabalho industrial, e constataram que o maior número de incapacitação ao trabalho ocorria no 

ambiente laboral, o que levou à busca de medidas que abrandassem esse quadro. 

A Inglaterra foi o berço da legislação trabalhista e lá surgiram os primeiros movimentos 

visando a proteção ao trabalhador. Aquele país também exportou esse conceito, assim como 

especialistas na área de Segurança Ocupacional para vários países, inclusive para o Brasil, 

principalmente com o auxílio do Barão de Mauá, para a construção da malha ferroviária nacional no 

tempo do Brasil-Império. 

O processo de industrialização no Brasil começou lento e gradativo. Durante o segundo 

reinado (1840-1889), o país ainda era essencialmente agrícola com vistas à exportação, 

principalmente de produtos como café e a borracha. Até então, as atividades industriais limitavam-

se às tecelagens, serrarias, fiações e fábricas de bebidas e conservas. Metalúrgicas e fundições eram 

raras. 

A crise de 1929 sobre a agricultura cafeeira e as mudanças geradas pela Revolução de 1930 

alteraram os rumos da política econômica. Em 1931, Getúlio Vargas anunciou a determinação de 

implantar uma "indústria de base", que levaria o país a produzir insumos e equipamentos industriais 

e a reduzir sua importação, estimulando a produção nacional de bens de consumo. As medidas 

concretas para a industrialização, contudo, foram tomadas durante o Estado Novo, em 1937. 

As dificuldades ao comércio mundial causadas pela Segunda Guerra Mundial favoreceram a 

estratégia de substituição de importações. Em 1943, foi fundada, no Rio de Janeiro, a Fábrica 

Nacional de Motores. Em 1946, começou a operar o primeiro auto-forno da CSN - Companhia 

Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda (RJ). A Petrobras, que até hoje detem o monopólio da 

pesquisa, extração e refino de petróleo, foi criada em outubro de 1953. Em 1956, início dos anos JK 

(Governo de Juscelino Kubitschek), consolidou-se a implantação de indústrias de bens duráveis, 

sobretudo de eletrodomésticos e veículos. O Brasil entrava, definitivamente, na era da 

industrialização. 

Todas essas alterações provocaram profundas mudanças na vida do trabalhador. De um lado, 

ele passou a se especializar em atividades que exigiam um maior aprimoramento técnico. Por outro, 

passou a correr maiores riscos, estando exposto a lesões e acidentes que colocavam em risco sua 

saúde e até mesmo sua vida. Esse novo cenário despertou o governo, empregadores e empregados 

para a necessidade de encarar a importância da prevenção de acidentes. Assim, o EPI começou a 

ganhar destaque como principal aliado em prol da preservação da vida do trabalhador e a evoluir 

notoriamente com o passar dos anos. 
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Luvas, calçados, óculos, aventais, protetores auditivos, máscaras respiratórias, capacetes, 

roupas de proteção, visores, cremes para a proteção da pele e cintos de segurança, entre outros 

equipamentos e produtos, são alguns dos EPIs mais utilizados na indústria. A falta de uso dos 

mesmos traz consequências sérias para a saúde do trabalhador. 

Utilizá-los é a única forma de resistir a esses malefícios e prevenir possíveis doenças ao 

longo dos anos. 

Porém, sem conscientização e, principalmente, a disponibilização do EPI correto para as 

atividades laborais, fica praticamente inviável a manutenção saudável do trabalhador. 

A utilização de EPIs começou a ser implantada no Brasil entre os anos 40 e 50, sendo sua 

maior parte importada da Europa. Além das dificuldades com a importação, foi necessária uma 

grande adaptação dos equipamentos ao trabalhador nacional. Entretanto, registros históricos 

mostram que, provavelmente, a segurança individual no Brasil começou a ser implantada já com o 

vaqueiro nordestino que, para enfrentar os desafios do sertão no Nordeste brasileiro, criou um traje 

composto por casaco de couro, calças, botas, luvas de couro, que são presas com uma tira na manga 

do casaco, e o chapéu de couro. 

A evolução do uso do EPI no Brasil também ocorreu em função do fato que, muitas 

empresas multinacionais, ao instalarem suas filiais no país, trouxeram, além do conhecimento, 

novas tecnologias e metodologias para utilização dos equipamentos. Por exemplo, a Duráveis 

Equipamentos de Segurança Ltda., que atua no mercado nacional há 49 anos, foi criada para atender 

às necessidades que o desenvolvimento industrial impôs ao mercado. Antecipar as tendências e 

fornecer produtos em consonâncias com as normas nacionais e internacionais do setor também são 

diferenciais de suma importância. A empresa atesta que uma maneira de se manter atualizada com o 

que há de novidade no mercado em nível mundial, possibilitando no mercado em nível mundial, 

possibilitando acompanhar a evolução do setor, é participando de feiras e eventos internacionais. 

A conscientização da necessidade do uso do EPI, tanto por parte dos empresários, quanto 

dos trabalhadores, impulsionou a evolução destes equipamentos. Hoje o trabalhador brasileiro 

frequenta as salas de aulas. Ele está em busca de novidades e quer aprender, o que demonstra o 

quanto está priorizando o seu papel no universo trabalhista. Por outro lado, o empresário está se 

conscientizando de que o EPI não é só mais um gasto e, sim, um investimento que impedirá que 

ocorram custos desnecessários com a ocorrência de acidentes em sua empresa e, sobretudo, 

problemas com impacto social e psicológico do acidente junto ao trabalhador. Estes fatores levaram 

o EPI a ocupar o lugar de destaque principalmente a partir dos anos 90, década que foi um marco 

importante para a história  da Segurança Ocupacional no país. 
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7. CRONOLOGIA HISTÓRICA DA SEGURANÇA DO TRABALHO  

 Século IV a.C. - Hipócrates reconhecimento e descrição de envenenamento por 

chumbo;  

 Século I - Plínio I e Galeno, em Roma, fizeram referência ao envenenamento 

decorrente do trabalho com enxofre, zinco e vapores ácidos;  

 1473 - Ulrich Ellenbog, na Alemanha, escreveu sobre a doença do ourives 

provocadas pelos gases usados no seu trabalho;  

 1556 - Georgios Agricola, na Alemanha já lidava com doenças dos mineiros;  

 1713 - Bernadino Ramazzini, Itália - surge o tratado de referência no campo da 

medicina ocupacional, do médico;  

 1775 - Percival Pott, na Inglaterra, descreve o câncer dos limpadores de chaminés;  

 1801 - Thomas Beddoe, descreve condições de higiene do trabalho;  

 1831 - Charlies T. Thackrah, descreve doenças relacionadas ao trabalho em geral;  

 1833 - promulgação do Ato das Fábricas, passou a considerar evitáveis as doenças 

tais como "cólica do pintor" (absorção de chumbo das tintas e que provocava cãimbras e dores 

abdominais);  

o "tísica" (mineiros que inalavam poeira de sílica e se enfraqueciam seriamente - 

silicose);  

o "tremedeira dos chapeleiros" (exposição a vapores de mercúrio do nitrato de 

mercúrio e usado na atividade dos chapaleiros);  

 1911 - começa-se a implementar com maior amplitude o tratamento médico 

industrial;  

 1943 - Criação da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT  
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 1944 - Oficialmente instituida a criação da CIPA - Comissão Interna Para Prevenção 

de Acidentes, no Brasil  

 1949 - criada a primeira CIPA, na área portuária, na Companhia Docas de Santos  

 1966 - Criada a FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 

e Medicina no Trabalho  

 1971 - Fundada a SOBES - Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança  

 1974 - Fundação da Associação Paranaense dos Engenheiros de Segurança – APES 

 1978 - Criação das Normas Regulamentadoras  

o Fundado o Grupo CIPA, editor da Revista Cipa  

 1984 - 26 de novembro Criada a ANEST - Associação Nacional de Engenharia de 

Segurança do Trabalho 

 1985 - Fundação da Associação Latino Americana de Engenharia de Segurança do 

Trabalho - ALAEST  

 1987 - Lançamento da Revista Proteção.  

 1988 - Promulgação da Constituição Federal de 1988, que estebelece direitos 

relativos a Segurança do Trabalho aos trabalhadores.  

 1992 - 10 de maio Criada a FENATEST - Federação Nacional dos Técnicos de 

Segurança do Trabalho.  

 2001 

o 8 de agosto Ratificação da Convenção OIT 174, que trata de Grandes Acidentes 

Industriais  

o Aparecem na Internet os primeiros grupos de discussão sobre Saúde e Segurança do 

Trabalho  
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o 12 de setembro Criação da AreaSeg  

 2002 - NR 30 - Segurança no Trabalho Aquaviário  

 2003 - Criação de novas normas e instruções normativas para o Perfil 

Profissiográfico Previdenciário (PPP)  

8. CONCLUSÕES 

Analisando os dados da figura 1, percebe-se que a curva correspondente ao número total de 

acidentes era ascendente na década de 70, e começa a declinar a partir deste momento, quando em 

1971 é fundada a SOBES. 

A partir de 1975, entra em declínio, com pequenas oscilações, especialmente em após o ano de 

1984, o qual coincide com o ano de criação da ANEST. 

Novamente ocorre a diminuição ano após ano do número de acidentes, até o ano de 1999.  

 

Figura 1: Gráfico Tendência dos Acidentes de Trabalho (1970-1999) 

No entanto, o início do século marca uma inversão da tendência anterior de redução do 

número de acidentes de trabalho em decorrência do desenvolvimento. A figura 2 ilustra esta 

realidade e aponta os índices de acordo com o ramo de trabalho, desde 2001 até o ano de 2007. 
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Figura 2: Total de acidentes registrados 2001-2007 

Em 2008, houve um aumento de 13,4% dos agravos em relação a 2007. O salto foi de 

659.523 para 747.663 casos de acidentes e doenças do trabalho. Em compensação, o número de 

mortes relacionadas ao trabalho diminuiu em 3,2% de 2007 para 2008. Enquanto que no ano de 

2007 foram registrados 2.845 óbitos, o ano de 2008 contabilizou 2.757 acidentes fatais entre os 

trabalhadores. É o que informa o Ministério da Previdência Social por meio de seu Anuário 

Estatístico da Previdência Social 2008, publicado no final de outubro. 
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