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APRESENTAÇÃO

O Serviço Social da Indústria (SESI), no intuito de apoiar as empre-
sas industriais na redução de acidentes e doenças do trabalho, está 
oferecendo a campanha Segurança e Saúde do Trabalho para a In-
dústria, objetivando levar ao empresário e também aos trabalha-
dores informações práticas para a promoção de uma cultura pre-
vencionista e para a adoção de medidas que tornem o ambiente de 
trabalho mais seguro e saudável.

Esta cartilha, voltada para o setor industrial da construção, é parte 
integrante da coletânea de materiais educativos disponíveis, gratui-
tamente, para as indústrias, composta por  folder para o empresá-
rio, cartilha para o trabalhador, baralho e filmes educativos sobre 
os temas: indústria em geral; alimentos; telecomunicações; cons-
trução; metalurgia básica; artigos de plástico; produtos de metal, 
máquinas e equipamentos; montagem de veículos e equipamentos 
de transporte; eletricidade e produção de álcool. 

Para o público jovem, de 16 a 18 anos, que está entrando no mer-
cado de trabalho, e para o de 18 a 24 anos, já trabalhando, está à 
disposição uma cartilha específica e um clip de hip hop educativo.

Espera-se que com esses materiais presentes no dia-a-dia da em-
presa o tema prevenção de acidentes e doenças do trabalho seja 
assunto de importância cotidiana, unindo empresários e trabalha-
dores no mesmo objetivo: melhorar as condições de trabalho em 
busca de uma indústria saudável que produza competitivamente e 
de forma sustentável.

Antonio Carlos Brito Maciel
Diretor-Superintendente do SESI/DN
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O construir é essencial para o 
desenvolvimento e o progresso, 
sendo difícil imaginar como seriam 
nossas vidas sem o conforto e as 
facilidades que hoje temos. 

Mas, tal como em outras atividades, o trabalho 
na construção tem seus perigos e riscos que 

podem causar muitos problemas para sua vida. 

Esta cartilha tem o objetivo de 
auxiliá-lo a ter mais segurança 
e saúde no seu trabalho. Leia 
com atenção, discuta com seus 
colegas de trabalho e tendo 
dúvidas não deixe de buscar 
esclarecimentos com sua chefia, 
com o pessoal da Segurança e 
Saúde do Trabalho e com a CIPA.
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As quedas de altura são os 
acidentes que mais matam e 
incapacitam trabalhadores da 
construção. Você deve estar 

preparado para evitar esse tipo 
de acidente.

É muito importante também proteger todos 
os vãos existentes com material resistente.

Para isso é preciso proteger todas 
as laterais abertas das obras com 
materiais resistentes que possam 

evitar a queda de pessoas.

Use sempre o cinto de segurança em 
trabalhos realizados acima de dois metros 

de altura, independentemente do tempo de 
duração do trabalho.

Para funcionar, o cinto deve estar preso em 
algum lugar que suporte seu peso e acima 

da sua cabeça.
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Para deslocamentos 
use sempre cinto de 
segurança com dois 
talabartes, mantendo 
sempre um preso.

Ao subir ou descer por 
andaimes, mantenha o 

cinto preso ao dispositivo 
trava-quedas.

Ao passar do andaime 
para outro local, faça 

uso do talabarte duplo. 
Jamais fique solto.

Não 
improvise 
objetos 
para realizar 
trabalhos 
em altura.

Ao usar escadas, 
amarre-as na parte 
superior, evitando 
que elas possam 

escorregar.*

*Faça e indique para seus colegas os cursos a distância em Segurança e Saúde do Trabalho, 
gratuitos, como por exemplo Segurança em Escadas e Espaços Confinados, disponíveis no 
site www.sesi.org.br/pro-sst
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Use andaimes 
seguros, que 

estejam montados 
sobre pisos 

nivelados e estáveis, 
com sapatas. Se 
o andaime tiver 

rodinhas, trave-as 
antes de subir.

O andaime deve 
ter guarda-corpo 
e rodapé. A área 
de trabalho deve 
ser feita com 
tábuas resistentes 
e totalmente 
travadas.

O andaime 
deve ter escada 

que garanta 
o acesso de 

forma segura.

O andaime 
jamais deve ser 
movimentado 
com pessoas 
sobre ele. 
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Os choques elétricos também estão entre 
as principais causas de acidentes graves na 

construção. Para evitá-los, devemos:

Garantir que o trabalho 
com eletricidade – 

mesmo que pequeno 
e rápido – seja feito 

apenas por eletricistas.

Não deixe painéis 
e cabos em locais 
que possam tomar 
chuva ou tenham 
contato com água.*

*Faça e indique para seus colegas 
os cursos a distância, gratuitos, 
como por exemplo Perigos 
Elétricos, disponíveis no site
www.sesi.org.br/pro-sst

Cuide para 
que todas as 
emendas de 

cabos estejam 
corretamente 

isoladas, e todos 
os equipamentos, 

aterrados.

Não realize trabalhos 
próximos a redes 
energizadas. Tenha 
cuidados especiais 
no deslocamento de 
peças, andaimes e 
outros objetos nas 
proximidades de redes 
de energia.
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Os soterramentos também estão 
entre as causas de acidentes graves na 

construção. Para evitá-los, devemos:

Depositar os materiais retirados de 
escavações a uma distância superior à 
metade da profundidade medida a partir da 
borda do talude.

Só acessar as escavações com taludes 
instáveis com altura superior a 1,25 m se estes 
estiverem corretamente escorados. Todos os 
taludes acima de 1,75 m devem ser escorados.

Nas escavações acima de 1,25 m devem 
existir escada ou rampa perto do local 
de trabalho para permitir – em caso 
de emergência – a saída rápida dos 
trabalhadores.

As escavações devem ser sinalizadas e 
isoladas para evitar quedas de pessoas e 
equipamentos. Nesses locais deve ser proibida 
a entrada de pessoas não autorizadas. 
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Máquinas, equipamentos e ferramentas 
também provocam muitos acidentes na 

construção. Esteja atento.

A operação de máquinas e 
equipamentos que exponha o 

operador ou outros trabalhadores 
a risco só pode ser feita por 

profissional qualificado. Se você 
não foi treinado ou não está 

autorizado, não opere máquinas.

Todas as partes móveis dos 
motores, transmissões e 
partes perigosas das máquinas 
localizadas ao alcance do 
trabalhador devem estar 
protegidas. Se você encontrar 
algum equipamento que tenha 
possibilidade de risco de acidente, 
avise sua chefia.

As máquinas e os equipamentos devem ter 
dispositivos de acionamento e parada que 
possam ser acionados ou desligados pelo 

operador no seu local de trabalho e possam ser 
desligados em caso de emergência por outra 

pessoa. É importante saber como desligar esses 
equipamentos para o caso de uma emergência.

Ferramentas jamais devem ser 
levadas nos bolsos da calça ou 
camisa. O porta-ferramentas é um 
equipamento de proteção. Coloque 
as ferramentas sempre nele. 
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Tenha sempre atenção especial 
com a serra circular.

A serra circular só pode ser operada 
por trabalhador qualificado. Se você não 
for treinado ou não estiver autorizado não 
opere a serra circular.

Nas operações de corte de madeira 
devem ser utilizados os dispositivos 
empurrador e guia de alinhamento.

A serra circular deve:

 � estar instalada em mesa estável, 
fechada na parte inferior (frente e 
atrás);

 � ter a carcaça do motor aterrada 
eletricamente;

 � o disco deve ser mantido afiado e 
travado, devendo ser substituído 
quando apresentar trincas, dentes 
quebrados ou empenamentos;

 � ter as transmissões de força 
mecânica protegidas por anteparos 
fixos e resistentes, não podendo 
ser removidos em hipótese alguma 
durante a execução dos trabalhos; 

 � ser provida de coifa protetora 
do disco e cutelo divisor, com 
identificação do fabricante e coletor 
de serragem.
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Outras situações causadoras 
de acidentes e doenças do 

trabalho na construção:

Nas obras são comuns as 
atividades barulhentas. Para 
se proteger e evitar perda de 

audição use  corretamente 
– e por todo tempo em que 

estiver exposto ao ruído – os 
protetores auditivos.

A poeira pode ser encontrada 
em muitos ambientes de obra 

por causa da movimentação de 
máquinas e veículos, além da 

ação do vento ou em operações 
como lixamento e demolição. 

Para se proteger use protetores 
respiratórios e óculos de 

segurança, evitando problemas 
nos pulmões.*

*Faça e indique para seus colegas os 
cursos a distância, gratuitos, como por 
exemplo Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI, disponíveis no site 
www.sesi.org.br/pro-sst
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Produtos químicos como 
tintas e solventes só devem 

ser usados por pessoas 
protegidas com óculos 
de segurança, luvas e 

protetores respiratórios.
Luvas devem ser usadas 

sempre que houver contato 
com cimento.

Quedas de objetos 
são comuns em 
áreas de obras. 
Para proteger-se 
você deve usar 
capacete e calçados 
de segurança com 
biqueira de aço.
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Para que os acidentes e as doenças não ocorram é preciso 
que alguns cuidados sejam adotados e mantidos, sempre 

supervisionados pelos responsáveis. Todas essas ações juntas 
formam a prevenção de acidentes e doenças do trabalho.

O trabalho com roupas molhadas  pode 
trazer problemas de saúde. Em dias 

chuvosos, quando for permitido o trabalho, 
use capa de chuva. 

Ao entrar em um novo emprego o trabalhador e 
a trabalhadora devem ser submetidos ao exame 
médico ocupacional admissional.
A finalidade desse exame é garantir que sua saúde 
seja compatível com a atividade a ser realizada.
O exame de saúde ocupacional é um direito do 
trabalhador, que tem o dever de prestar informações 
verdadeiras e corretas ao médico.

De tempos em tempos, conforme o tipo de trabalho 
realizado, estes exames serão repetidos – exames 
periódicos,  com objetivo de verificar sua condição 
de saúde, se você continua apto ao trabalho que 
desenvolve, assim como, identificar situações de 
doenças que possam ser prevenidas, preservando 
a sua saúde. Por isso você deve relatar sempre ao 
médico do trabalho os problemas que surgirem. 
Portanto, jamais oculte problemas.
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Para que você possa conhecer ou relembrar os principais 
PERIGOS e RISCOS da atividade que desenvolve, ao 

ser admitido em uma nova empresa deve participar do 
processo de INTEGRAÇÃO – orientações necessárias para o 

desenvolvimento seguro e saudável do seu trabalho.

Ao participar da integração, 
preste  bastante atenção.  Por mais 
experiente que você seja, cada 
ambiente de trabalho é diferente 
do outro, e assim também suas 
normas e condições de trabalho.
Se algum assunto causar dúvidas, 
não deixe de perguntar até que 
tudo fique esclarecido e você possa 
trabalhar de forma mais segura.

Dependendo da atividade que 
realiza, você recebe equipamentos 

de proteção individual (capacete, 
óculos de segurança, protetor 
auditivo, protetor respiratório, 
luvas, calçado de segurança e 

etc.). Nesse caso verifique se eles 
estão em condições de uso. Caso 

tenha dúvidas sobre a forma 
correta de usar, não deixe de pedir 

esclarecimentos à sua chefia, 
aos membros da CIPA ou ao 

pessoal da Segurança e Saúde do 
Trabalho.

cartilha construção2_alterado.indd   16 16/4/2012   19:29:28



ConstruçãoSegurança e saúde para trabalhadores da indústria

1716

A PARTICIPAÇÃO é uma forte aliada da prevenção. Se cada um 
contribuir um pouco, os ambientes de trabalho se tornarão 
mais SEGUROS e SAUDÁVEIS. Por isso jamais esqueça que 

PREVENÇÃO é responsabilidade de todos.

Colabore informando à sua chefia, 
aos colegas que estão na CIPA ou 
ao pessoal da Segurança e Saúde 
do Trabalho situações que possam 
causar acidentes e danos à saúde.
Da mesma forma oriente os demais 
colegas sobre práticas seguras e 
saudáveis no trabalho.

Sua AÇÃO também é essencial para a PREVENÇÃO. Por isso 
comece seu dia realizando uma INSPEÇÃO no seu local de trabalho 

e nos equipamentos que utiliza. Repita essa ação durante o dia, 
especialmente após os intervalos.

O local onde você trabalha pode 
ser o mesmo, mas novos perigos e 
riscos podem surgir a cada minuto.

Para sua segurança e a de todos 
esteja sempre atento e ensine aos 

demais a agir da mesma forma.
Faça da INSPEÇÃO DE 

SEGURANÇA um hábito, e caso 
encontre algo errado avise de 

imediato à sua chefia.

cartilha construção2_alterado.indd   17 16/4/2012   19:29:31



ConstruçãoSegurança e saúde para trabalhadores da indústria

1918

ARRUMAÇÃO, ordem e limpeza são companheiras inseparáveis da 
PREVENÇÃO. Muitos são os acidentes que acontecem por causa da 
DESORDEM nos locais de trabalho, além das dificuldades que isso 

causa para a realização de um bom trabalho.

Uma ferramenta deixada ou 
esquecida em lugar errado, o 

piso sujo ou molhado, materiais 
armazenados de qualquer 
forma e outras formas de 

desorganização podem causar 
acidentes graves.

A arrumação, a ordem e a 
limpeza contribuem muito para 

que os ambientes de trabalho 
sejam mais seguros e saudáveis.

Faça sua parte:

 � Mantenha o local de trabalho 
organizado e limpo. Lembre 
sempre que isso faz sua 
segurança ser melhor e a de 
todos que ali trabalham ou por 
ali passam.

 �  Ao final de cada jornada não 
deixe de verificar ordem, 
arrumação e limpeza. Também 
não esqueça de desligar 
máquinas e equipamentos, 
guardar as ferramentas, etc.
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Mantenha organizado e limpo seu 
armário no vestiário, separando roupa 
de trabalho de seus pertences pessoais. 
Isso é bom para você e bom para todos 
os colegas.

Antes das refeições, faça higiene 
pessoal lavando o rosto e as mãos. 
Quando a empresa fornecer uniforme, 
use-o sempre. Caso contrário, evite usar 
camisetas regata durante as refeições. 
Mantenha limpo o local para que todos 
possam usá-lo, inclusive você.

Tomar banho após o serviço é uma medida 
de prevenção, pois ajuda a tirar da pele 
produtos e a poeira, além de ser uma 
atitude básica para sua higiene pessoal. 
Não deixe o banho para depois.

cartilha construção2_alterado.indd   19 16/4/2012   19:29:40



Segurança e saúde para trabalhadores da indústria

20

Agora que você conheceu um pouco mais sobre 
os riscos do trabalho na Indústria da Construção é 

mais fácil garantir uma vida melhor para todos. Sem 
acidentes e doenças do trabalho a vida fica mais 

SEGURA, o FUTURO mais certo e a INDÚSTRIA MAIS 
SAUDÁVEL.

Você quer conhecer mais sobre segurança e saúde do trabalho? 

Visite o site www.sesi.org.br/pro-sst 

Lá você encontra um banco de perguntas  e respostas em SST, cursos 
a distância gratuitos, muita informação, notícias, etc. 

Venha nos visitar!

www.sesi.org.br
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