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O Abril Verde tem o objetivo de alertar 
colaboradores, empregadores, 
governos e sociedade civil para a 
importância de práticas que reduzam 
o número de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho, promovam 
um ambiente seguro e práticas 
saudáveis em todos os setores 
produtivos. 
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Acidente de trabalho é aquele que ocorre durante o 
serviço ou no trajeto entre a residência e o local de 
trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional, acarretando a perda ou redução da 
capacidade para o trabalho e, em último caso, a 
morte. Além disso, as doenças ocupacionais podem 
ser enquadradas nessa categoria. 
 
Os acidentes podem ser causados por fatores 
naturais ou por falta de medidas de proteção. 
Por isso, é fundamental o uso correto de 
equipamentos de segurança, a realização de 
exames médicos periódicos e a implantação 
do Plano de Prevenção de Riscos Ambientais, 
entre outros. 
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DOENÇAS 
RELACIONADAS AO 
TRABALHO 
 
• LER/Dort; 
• Transtornos mentais; 
• Perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR); 
• Dermatose ocupacional; 
• Pneumoconiose; 
• Câncer ocupacional. 
 
 
 
 
 

Os riscos podem ser 
classificados como: 
ambientais, ergonômicos 
e de acidentes. 
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RISCOS AMBIENTAIS 
 

FÍSICOS 
 
‘São representados por fatores ou agentes existentes 
no ambiente de trabalho que podem afetar a saúde 
dos trabalhadores, como: ruídos, vibrações, radiações, 
frio, calor, pressões anormais e umidade. 
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QUÍMICOS 
 
São identificados pelo 
grande número de 
substâncias que podem 
contaminar o ambiente 
de trabalho e provocar 
danos à integridade 
física e mental dos 
trabalhadores, a 
exemplo de poeiras, 
fumos, névoas, neblinas, 
gases, vapores, 
substâncias, compostos 
ou outros produtos 
químicos. 
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BIOLÓGICOS 
 
Estão associados ao contato do homem com vírus, 
bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos e 
outras espécies de microrganismos. 
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RISCOS 

ERGONÔMICOS  
 
Estão ligados à execução 
de tarefas, à organização 
e às relações de trabalho, 
ao esforço físico intenso, 
levantamento e 
transporte manual de 
peso, mobiliário 
inadequado, posturas 
incorretas, controle rígido 
de tempo para 
produtividade, imposição 
de ritmos excessivos, 
trabalho em turno e 
noturno, jornadas de 
trabalho prolongadas, 
monotonia,  
repetitividade e situações 
causadoras de estresse. 
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RISCOS DE 
ACIDENTES 
 
São muito diversificados e estão presentes no 
arranjo físico inadequado, pisos pouco 
resistentes ou irregulares, material ou matéria-
prima fora de especificação, utilização de 
máquinas e equipamentos sem proteção, 
ferramentas impróprias ou defeituosas, 
iluminação excessiva ou insuficiente,  
instalações elétricas  
defeituosas, probabilidade  
de incêndio ou explosão,  
armazenamento  
inadequado, animais  
peçonhentos e  
outras situações  
de risco que  
poderão  
contribuir  
para a  
ocorrência de  
acidentes. 
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PROTEÇÃO 
COLETIVA E 
INDIVIDUAL 
 
Para prevenir os acidentes e as doenças decorrentes 
do trabalho, a ciência e as tecnologias colocam à 
nossa disposição uma série de medidas e 
equipamentos de proteção coletiva e individual, 
visando, além de proteger muitos trabalhadores ao 
mesmo tempo, à otimização dos ambientes de 
trabalho, destacando-se por serem mais rentáveis e 
duráveis para a empresa. 
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EQUIPAMENTO 
DE PROTEÇÃO 

COLETIVA 
 

É toda medida ou 
dispositivo, sinal, imagem, 

som, instrumento ou 
equipamento destinado à 
proteção de uma ou mais 
pessoas. Ex.: escadas de 

emergência, extintor de 
incêndio. 
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EQUIPAMENTO  
DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL  
(EPI) 
 
É todo dispositivo de  
uso individual,  
destinado à  
proteção de uma  
pessoa. Ex.:  
botas, luvas,  
capacetes. 
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DICAS PARA 
PREVENIR ACIDENTES 
E GARANTIR A 
SEGURANÇA NO 
TRABALHO 
 
• Promover treinamentos, campanhas e debates 

sobre SST (Saúde e Segurança no Trabalho). 
• Possuir o controle das máquinas para garantir um 

ambiente livre de acidentes de trabalho. 
• Respeitar as Normas Regulamentadoras (NR) e 

regras de segurança contra incêndio. 
• Incentivar a formação 

da CIPA e mantenha em 
dia as documentações 
de SST. 

• Monitorar, identificar e 
sinalizar áreas sensíveis 
ou com riscos em 
potencial. 
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• Lembre-se que o conforto no ambiente de trabalho 
também é importante. 

• Fazer manutenções regulares nas instalações e 
ambientes de trabalho. 

• Não ter pressa nas rotinas de trabalho. 
• Fazer pesquisas ou colha feedback sobre 

melhorias em SST. 
• Usar EPIs de qualidade para evitar ou minimizar 

acidentes. 
• Manter kits de primeiros socorros sempre à 

disposição. 
• Não improvisar ou descuidar das ferramentas de 

trabalho. 
• Fornecer, manter e substituir os EPIs com 

frequência. 
• Informar sobre ocorrências ou incidentes 

imediatamente. 
• Utilizar equipamentos adequados às rotinas de 

trabalho. 
• Criar um manual prático com a política interna de 

SST. 
• Respeite a vida e os direitos dos trabalhadores. 

 
 
 
Referências: 
https://bvsms.saude.gov.br/27-7-dia-nacional-da-prevencao-de-acidentes-do-trabalho-4/ 
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