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Riscos Ocupacionais 

Riscos ambientais: 

• Agentes ergonômicos, físicos, químicos, 
biológicos 

 

Riscos Locais 

 

Riscos de Operação 
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Agentes Biológicos 

Os trabalhadores podem estar expostos a agentes 
biológicos com riscos para a sua saúde em muitas 
atividades. 
Os agentes biológicos com efeitos nocivos para a saúde, 
podem formar-se por diversos processos, seja por 
condições precárias de  higiene,  desorganização no 
armazenamento de  entulhos ou pessoas contaminadas. 

 



Esse tipo de contaminação pode ocorrer pelo contato com materiais 
contaminados e com pessoas portadoras de alguma doença contagiosa; 
por transmissão através de vetores (roedores, baratas, mosquitos e 
animais domésticos); por contato com roupas e objetos de pessoas 
doentes; através de contaminação em ambientes fechados; acidentes 
com objetos perfurocortantes, etc. 
 • EXEMPLOS : 
• Tuberculose   
• Carbúnculo  
• Brucelose   
• Leptospirose   
• Tétano (Do Adulto)   
• Dengue (Dengue Clássico)  
• Febre Amarela  
• Hepatite Viral  
• Dermatofitose e Outras Micoses   
• Candidíase da Pele e das Unhas   
• Paracoccidiodomicose (Blastomicose Sul Americana, 

Blastomicose Brasileira, Doença de Lutz  
• Malária (Relacionada com o Trabalho)  
• Leishmaniose Cutânea e Leishmaniose Cutâneo-Mucosa   

 



-Medidas de controle para agentes biológicos  
 

As medidas de controle devem obedecer a uma hierarquia, 
adotando-se primeiramente as mais eficientes, que são as que 
se referem à fonte, seguidas das medidas em relação ao 
percurso, no caso de as medidas relativas à fonte não forem 
suficientes. Por fim, se essas medidas ainda forem insuficientes, 
as relativas aos trabalhadores devem ser tomadas. 

1-Medidas preventivas na fonte 
 
Quanto às medidas preventivas aplicadas na fonte, a contaminação tem por objetivo 
evitar a presença de microorganismos, ou pelo menos evitar que passem para o meio 
ambiente: 
•Seleção dos equipamentos de trabalho; 

 
•Substituição icroorganismos; 
•Modificação do processo; 
•Encerramento do processo. 
 



2-Medidas preventivas no percurso 

Essas medidas objetivam evitar a proliferação dos contaminantes no meio ambiente. 
•Limpeza e desinfecção; 
•Ventilação; 
•Controle de vetores (roedores, insetos, etc); 
•Sinalização. 
 

3-Medidas preventivas adotadas para o trabalhador 
As medidas adotadas em relação ao trabalhador complementam as medidas relativas 
à fonte e à trajetória dos contaminantes. 
•Informação sobre os riscos; 
•Treinamentos nos métodos de trabalho aplicáveis; 
•Diminuição do número de pessoas expostas; 
•Roupa de trabalho feita de modo que não acumule resíduos, como por exemplo, 
roupas sem bolsos, sem dobras, costuras, etc. 
•Acompanhamento médico. 
 



 

A ergonomia é o estudo da 
adaptação do trabalho ao 
homem. Isso envolve não 
somente oambiente físico, 
mas também os aspectos 

organizacionais de 
como esse trabalho é 

programadoe controlado 
para produzir os resultados 

desejados 

Agentes Ergonômicos 



 Ergonomia 
organizacional :      
relacionada com a 
otimização dos sistemas 
socio-técnicos, incluindo 
sua estrutura 
organizacional, políticas e 
processos.  

• Ergonomia ambiental:       
fatores ambientais 
envolvem as características 
espaciais e dinâmicas da 
tarefa e dos agentes 
ambientais do local de 
trabalho 

De maneira geral, os domínios de especialização da ergonomia 
são: 
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• Ergonomia cognitiva:        
refere-se aos processos 
mentais, ou seja, 
cognitivos, do operador, 
tais como percepção, 
atenção, memória, 
raciocínio, resposta 
motora e como eles 
afetam as interações 
entre seres humanos e 
outros elementos de um 
sistema. 



• Ergonomia relacionada 
as fatores do 
trabalhador:  envolvem 
três aspectos sendo 
eles pessoais, 
psicossociais e 
biomecânicos 



• Os riscos ergonômicos 
mais freqüentes na 
construção civil são: 
levantamento e 
transporte manual de 
peso, postura, acidentes 
decorridos na jornada 
de trabalho, 
movimentos repetitivos, 
ruídos e vibrações. 



• Existem quatro tipos de intervenção da ergonomia 
na construção: 

• 1. Mudanças nos materiais de trabalho; 
2. Mudanças nas ferramentas e equipamentos; 
3. Mudanças nos métodos e organização do 
trabalho; 
4. Treinamento e programas de exercício. 



Agentes Químicos 

Classificação dos Agentes Químicos 

 
1. Gasosos: Gases/Vapores 

 

2. Líquidos: Névoas/Neblinas 

 

3. Sólidos: Poeiras/ Fumos 



Agentes Químicos 

Gases/Vapores 
 
•Irritantes 
•Asfixiantes 
•Anestésicos 

 
 

Ácido clorídrico (HCl) na limpeza do azulejo 



Agentes Químicos 

Névoas 
 
Neblinas 

Pintura utilizando revólver 



Agentes Químicos 

Poeiras 
 
• Minerais 
• Vegetais 
• Alcalinas 

Telha de amianto 



Agentes Químicos 

Solda com óxido de zinco 

Fumos 



Agentes Físicos 

Classificação dos Agentes Físicos 

 
1. Ruídos 

2. Vibrações 

3. Pressões Anormais 

4. Temperaturas extremas 

5. Radiações 

 



Agentes Físicos 

Bate Estacas 

Ruídos e 
Vibrações 



Agentes Físicos 

Caminhão de Areia 

Ruídos e 
Vibrações 



Agentes Físicos 

Caldeira 

Temperaturas 
extremas 



Agentes Físicos 

Tubulão a ar comprimido 

Pressões 
Anormais 



Agentes Físicos 

Sol 

Radiação 



Acidentes de  
Trabalho 



• Lei nº 6 514- “Tem como objetivo não apenas evitar 
acidentes, mas também garantir melhores condições de 
trabalho, incluindo obrigatoriedades para empresas e 

empregados.”  

 

Normas Regulamentadoras 

• NR 18- Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção,é exigível desde 1995. 
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Segurança  

 

Do 

 

trabalho 

Acidentes 

De 

trabalho 

Doenças 

ocupacionais 

Integridade 

Do 

trabalhador 



O que é um acidente? 

Evento negativo e indesejado do qual resulta 
uma lesão pessoal ou dano material.  

Lesão 

     

Imediata                                    Mediata 

(traumática)                  (doença profissional) 



Tipos  

De  

acidentes 

Típico 

(atividade  

profissional) 

Trajeto 

 

Profissional 

ou do 

Trabalho 

(doença) 



Causas 

 Ato inseguro: não usar ou usar de forma inadequada o 
equipamento de segurança. 

 -Negligência; 

 -Imprudência; 

 -Imperícia; 

 -Condição insegura. 

  

 Origem dos acidentes:inesistência de treinamento, método 
incorreto,desatenção, falta de uso dos EPI´s e improvisação de 
ferramentas. 



Consequências 

 Incapacidade 
temporária 

Incapacidade permanente 



 Óbito Auxílio acidente 



 
 

AVISO!!! 
 
 
 
 

TODA HORA 
É HORA DE 

SEGURANÇA 



Conclusão 

     Visto o que foi mostrado nesta apresentação, os 
riscos são extremamente perigosos e danosos a 
saúde do trabalhador, portanto é necessário fornecer 
pela empresa o treinamento e EPIs adequados, para 
prevenir todo e qualquer acidente de trabalho. 

     Além disso, o ambiente de trabalho, e também os 
equipamentos utilizados devem estar adequados de 
acordo com a norma vigente para assim a conclusão 
do trabalho ser satisfatória e com o mínimo de 
acidentes. 
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Até a próxima aula! 
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BOM ESTUDO ! 


