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O que buscamos em todas as atividades que 
desenvolvemos?

SEGURANÇA NO TRABALHO ------- SEGURANÇA DO TRABALHADOR

Integridade física e emocional seja
preservada.

Aumento de produtividade.
Saúde preservada.

 Bem-estar da organização por
meio de duas orientações:
treinamento e proteção.

 Legislação.
 Normas.
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❖No período da Revolução Industrial

O trabalhador era visto como forma de retorno de investimento para o
empregador e tinha todos os seus direitos desrespeitados e negligenciados.
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❖Condições de trabalho desrespeitadas
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FILMES E DOCUMENTÁRIOS QUE RETRATAM A SST:

FILMES
✓O retrato de uma coragem
✓ Incontrolável
✓Challenger – Um Vôo sem retorno
✓O Vôo
✓Obrigado por Fumar
✓ Fábrica de Loucuras
✓ Invasão à Casa Branca
✓Horizonte profundo
✓Os 33
✓O herói dório Hudson

DOCUMENTÁRIOS
✓Chernobyl
✓Carne e Osso
✓ Eternit
✓Caso Shell
✓Basf - O lucro acima de tudo
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LEGISLAÇÃO aplicada a SMS

Livro “Re De Metallica” (Natureza dos
materiais) publicado por Georg Bauer
em 1556 descrevia no seu texto a
doenças e acidentes relacionados à
mineração.
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• Em 1802, surge na Inglaterra a primeira lei de proteção ao
trabalhador acidentado no exercício de sua função.

• Em 1862, ocorre a regulamentação da Segurança e Higiene do
Trabalho na França;

• Alemanha (1865);
• EUA (1921).

• Primeira Lei relacionada a acidentes do trabalho (1919): Decreto
Legislativo nº 3.724 de 15 de Janeiro.

• Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943: CLT
• Artigo 163 (Lei nº 6.514 de 22/12/1977): torna obrigatória a

constituição de CIPAs.
• A Portaria 3.214 de 8/06/1978: aprova as Normas

Regulamentadoras.
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• Para melhor conhecermos a temática que envolve as condições de
trabalho, temos que conhecer a legislação que rege a matéria.

• É primordial o estudo:
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RESPONSABILIDADE PARA AS EMPRESAS

Fonte: http://www.sintcopepetrolina.org.br/noticia/sabe-o-que-e-acidente-de-trabalho-/497 10
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• O acidente do trabalho acontece por:
- Negligência
- Imprudência
- ou Imperícia.
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ACIDENTE DO TRABALHO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/acidentes-de-trabalho-matam-mais-do-que-guerras.htm
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❖Comunicação do Acidente do Trabalho

• A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o
1º dia útil seguinte ao da ocorrência

em caso de morte: avisar de imediato, à autoridade competente, sob pena de
multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de
contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada
pela Previdência Social.

(Art. 22 da Lei nº 8.213/91)
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❖Benefícios
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ÓRGÃOS OFICIAIS EXISTENTES RELACIONADOS A 
SEGURANÇA DO TRABALHO

➢ Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e seus
Órgãos Regionais do MTb.

(http://www.mte.gov.br/)
➢ Ministério da Previdência Social.
➢ Ministério da Saúde.
➢ Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST)
- Órgão de âmbito nacional competente para

coordenar, orientar, controlar e supervisionar as
atividades relacionadas com a segurança e medicina
do trabalho.
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➢ Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho (SSMT).

➢ Delegacias Regionais do Trabalho(DRT):

- Nos limites de sua jurisdição, órgão regional competente para executar as
atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho.

➢ Órgãos Federais, Estaduais e Municipais:

- Podem ainda ser delegadas a outros Órgãos Federais, estaduais e municipais,
mediante convênio autorizado pelo Ministro do Trabalho, atribuições de
fiscalização e/ou orientação às empresas, quanto ao cumprimento dos
preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

➢ Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST) - Órgão do MTE.

➢ Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Medicina e Segurança do
Trabalho) (http:// www.fundacentro.gov.br/)
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Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/290090/

SAT (Seguro de Acidente do 
Trabalho).
FAP (Fator Acidentário 
Previdenciário).
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