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Embora seja legalmente uma preocupação 

recente, é possível encontrar citações em relação a 

segurança do trabalho desde uma data anterior ao 

nascimento de Jesus Cristo. Essa alusão é possível 

de ser observada no capítulo 22, versículo 8 de 

Deuteronômio da bíblia:

INTRODUÇÃO “Quando construíres uma nova casa, farás uma balaustrada 

em volta do teto, para que não derrame sangue sobre tua 

casa, se viesse alguém a cair de lá de cima”

Percebe-se nesse trecho uma preocupação para que 

não ocorra acidentes durante as atividades laborais, 

especialmente no trabalho em altura. Entretanto, ainda 

essa apreensão ainda não tinha caráter científico.

https://kfmedicina.com.br/
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INTRODUÇÃO

O panorama começou a mudar no final do século XVII 

e início do Século XVIII, quando o médico italiano 

Bernardino Ramazzini publicou o livro “As doenças dos 

trabalhadores”. Nessa obra ele descreve uma série de 

doenças relacionadas a algumas profissões da época 

e começa o debate sobre a importância da criação de 

instrumentos para garantir a segurança no trabalho.

Nesse contexto, algumas décadas depois, veio o evento 

que mais transformou o mundo em toda a sua história: 

a revolução industrial. De forma resumida, esse marco 

alterou o modo de produção, que antes era feito de forma 

artesanal, em que o artesão fazia todas as etapas do 

ofício e, após, começou a ser feita de forma mecânica e o 

funcionário da fábrica fazia apenas uma parte do trabalho.

No primeiro momento, a mão de obra nas fábricas era 

de pessoas que fugiam da pobreza do campo europeu, 

guiados rumo às melhores condições de vida nas cidades 

e nas fábricas. Portanto, a maioria desse contingente era 

de famílias pobres (homens, mulheres e crianças), não 

importando a sua saúde, experiência, treinamento, entre 

outros pré-requisitos do tipo.

O empregador tinha total autonomia para estabelecer 

as condições de trabalho de acordo com as suas 

necessidades. Em um contexto de muita pobreza e muita 

mão de obra, essas condições, evidentemente, não eram 

as melhores possíveis. Devido a isso, muitos acidentes 

aconteciam nas fábricas, além de doenças relacionadas 

pelo comportamento inseguro nesse ambiente.

https://kfmedicina.com.br/


6

INTRODUÇÃO

Como agravante, nesse período, o empregado não 

recebia salário e nem havia leis que o amparasse 

caso ocorresse um acidente de trabalho que 

o incapacitasse. Devido a isso, foram surgindo 

várias regulamentações de proteção e segurança 

do, inicialmente nos países pioneiros na revolução 

industrial: Inglaterra, Alemanha, França e Itália.

No Brasil, as primeiras leis nesse âmbito 

surgiram ainda no final da década 1910 e foram 

amadurecendo até os dias atuais, cujo exemplo 

mais recente foi a reforma trabalhista de 2017.

Além da questão legal, a questão conceitual 

também evoluiu com o tempo e novas ideias 

foram aparecendo. Entre os conceitos, podemos 

abordar o comportamento seguro no ambiente 

de trabalho, que tem como principal objetivo 

evitar o comportamento de risco durante às 

atividades profissionais.

http://kfmedicina.com.br/quais-os-impactos-da-reforma-trabalhista-na-seguranca-do-trabalho/
https://kfmedicina.com.br/
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INTRODUÇÃO

Para abordar melhor sobre este 

conceito tão importante para a 

segurança do trabalho, fizemos  

este e-book especialmente para 

você. Abordaremos sobre a  

definição do conceito e como ele 

pode ser aplicado.

Posteriormente falaremos sobre o que 

pode ser considerado um comportamento 

de risco. Por fim, destacaremos como 

induzir que os colaboradores adotem 

um comportamento seguro no trabalho. 

Continue lendo o E-book e saiba tudo 

sobre o assunto!

https://kfmedicina.com.br/
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Os riscos estão presentes em qualquer atividade 

profissional e atividade de trabalho, embora esse 

grau de risco aumente ou diminua de acordo 

com cada atividade e com as medidas que a 

empresa e o colaborador adotam para mitigar esse 

problema. Entre essas ações, podemos destacar 

a distribuição e utilização de EPIs, instalação de 

placas de sinalização, interdição de ambientes 

inseguros, entre outros.

O QUE É 
COMPORTAMENTO 
SEGURO NO AMBIENTE 
DE TRABALHO?

Segundo a CLT, é obrigação do empregador disponibilizar 

os EPIs e garantir a sua utilização, contando com meios 

legais para tal. Muitas vezes os colaboradores só o 

utilizam com medo de punições e multas, e não porque 

conseguem trabalhar a consciência da necessidade e 

importância desses itens.

http://www.rockcontent.com
https://kfmedicina.com.br/
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O QUE É COMPORTAMENTO SEGURO NO AMBIENTE DE TRABALHO?

Não é raro que colaboradores aleguem que os EPIs causam desconforto, justificando a sua não utilização. Entre os equipamentos,  

alega-se incômodo principalmente dos óculos, luvas, capacetes e botas. O conforto é colocado em prioridade perante a segurança, pois 

não há compreensão da importância do uso deles na prática do trabalho seguro.

Por conta disso, é fundamental conscientizar os 

colaboradores sobre a importância do comportamento 

seguro. Essa prática consiste na valorização de todos 

os envolvidos com treinamentos e procedimentos que 

demonstrem ao profissional a importância de desempenhar 

a sua função de acordo com as recomendações 

de segurança do trabalho, evitando atos de risco e 

imprudência, causa da maioria dos acidentes laborais.

Seguindo essas recomendações, é alcançado o 

comportamento adequado que promove a saúde e 

bem-estar no ambiente de trabalho. Para chegar a 

esse comportamento, no entanto, é necessário criar 

mecanismos para mudar os maus hábitos, além de 

implementar medidas de valorização do ambiente no que 

diz respeito ao convívio.

http://www.rockcontent.com
https://kfmedicina.com.br/o-que-sao-os-epis/
https://kfmedicina.com.br/veja-a-importancia-do-oculos-de-seguranca-com-grau-para-prevencao-de-acidentes/
https://kfmedicina.com.br/
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O QUE É COMPORTAMENTO SEGURO NO AMBIENTE DE TRABALHO?

PRINCIPAIS EXEMPLOS DE 
COMPORTAMENTO SEGURO 
NO TRABALHO

Para evitar que o colaborador cause o próprio acidente, 

ou que adote condutas que levem os colegas a se 

acidentarem, o profissional deve implementar uma série 

de medidas para alcançar o comportamento seguro  

no trabalho.

Uma delas é a realizar pequenas pausas durante o 

expediente de trabalho, com o intuito de aliviar a tensão 

mental e física, prevenindo os acidentes causados por 

desatenção e cansaço mental.

Além de fazer as pausas para aliviar a tensão física 

e mental, é importante que, nesses intervalos, 

sejam feitos alguns exercícios de alongamento a fim 

de evitar problemas nos ligamentos musculares.

Outro ponto muito importante e que deve adotado no 

comportamento seguro é a utilização do Equipamento de 

Proteção individual (EPI). Esses itens variam de acordo 

com a função exercida pelo colaborador, que deve mantê-

lo bem conservado e utilizá-lo sempre que seja necessário, 

sendo responsabilidade do empregador e engenheiro de 

segurança fazer cumprir essa determinação.

Vale também ressaltar a importância da utilização do cinto 

de segurança sempre que for necessário, especialmente 

em trabalhos que envolvam o trabalho em altura, como em 

andaimes ou escadas.

É necessário também informar quando um item apresentar 

defeito, incluindo o cinto de segurança. Isso ajuda a evitar 

acidentes. Essa informação pode ser feita tanto de forma 

verbal quanto escrita, mas recomenda-se a sinalização com 

placas para cada equipamento com defeito.

http://www.rockcontent.com
https://kfmedicina.com.br/
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O QUE É COMPORTAMENTO SEGURO NO AMBIENTE DE TRABALHO?

Outra questão que devemos abordar sobre comportamento 

seguro é a postura do colaborador durante a execução da 

atividade. Ele deve manter a postura o mais correta possível, 

atentando para a região da coluna, especialmente quando 

realiza trabalhos por serviços prolongados de tempo.

É dever também do colaborador manter o ambiente 

de trabalho sempre limpo e organizado, evitando que 

escorregões, tropeços e outros tipos de acidentes oriundos 

da má gestão do espaço ocorram.

Também é preciso evitar a cultura do improviso, utilizando 

sempre os equipamentos adequados para fazer a atividade, 

recusando-se a realizá-la caso não as exigências mínimas 

necessárias de segurança não sejam atendidas. Também é 

importante conferir o estado dos itens antes de sua utilização.

Por fim, mas não menos importante, é necessário manter uma boa convivência com todos os agentes incluídos na logística da 

atividade, desde outros colaboradores até os supervisores. Essa prática melhora a comunicação, além de influenciar em um ambiente 

de trabalho positivo para todos os envolvidos.

http://www.rockcontent.com
https://kfmedicina.com.br/entenda-a-importancia-da-ergonomia-no-ambiente-de-trabalho/
https://kfmedicina.com.br/
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Pode-se definir comportamento de risco como 

condutas e ações imprudentes praticadas 

por colaborador durante o exercício de suas 

atividades profissionais cotidianas. Dessa forma, 

por se tratar de ações individuais, ela varia de 

acordo com cada pessoa.

O QUE É UM 
COMPORTAMENTO  
DE RISCO?

O comportamento de risco torna o profissional mais 

vulnerável ao acidente de trabalho, não importando a 

atividade que exerça ou o ambiente. Com isso, as chances 

de acidentes aumentam.

Muitos acidentes registrados têm como causa o 

comportamento de risco. Os profissionais de segurança do 

trabalho, como técnicos e engenheiros são os responsáveis 

por assegurar a integridade no ambiente laboral, 

identificando esses comportamentos e estudando medidas 

para solucioná-los e educar os profissionais da importância 

de corrigi-los. Listamos, a seguir, os principais deles:

http://www.rockcontent.com
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O QUE É UM COMPORTAMENTO DE RISCO?

 » desatenção: a desatenção é um dos principais 

causadores de acidentes de trabalho.  

É necessário manter o foco durante toda a 

execução da atividade laboral e não deixar que 

fatores externos atrapalhem;

 » estresse: pode ter várias causas, como noites 

mal dormidas, má alimentação ou problemas 

financeiros e familiares. O estresse leva 

ao comportamento de risco por conta da 

desatenção que ele proporciona durante  

a execução de atividades no ambiente  

de trabalho, além de prejudicar a saúde  

do trabalhador;

 » brincadeiras imprudentes: infelizmente, o 

ambiente de trabalho também está suscetível 

às brincadeiras de mau gosto. Essas práticas 

podem ser tanto físicas como psicológicas, 

como bullying, por exemplo;

http://www.rockcontent.com
https://kfmedicina.com.br/confira-4-dicas-para-reduzir-o-estresse-no-trabalho/
https://kfmedicina.com.br/como-a-sobrecarga-e-o-estresse-afetam-a-saude-do-trabalhador-entenda/
https://kfmedicina.com.br/como-a-sobrecarga-e-o-estresse-afetam-a-saude-do-trabalhador-entenda/
https://kfmedicina.com.br/
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O QUE É UM COMPORTAMENTO DE RISCO?

 » excesso de confiança: embora a confiança seja 

necessária até certo ponto, a fim de melhorar 

o desempenho do colaborador, ela em excesso 

pode fazer mal, pois leva o profissional a adotar 

comportamento de risco;

 » operar máquinas e equipamentos sem o devido 

treinamento: todo profissional que deseja operar 

uma máquina ou realizar determinada atividade, deve 

apresentar treinamento para tal, a fim de reduzir o 

risco de acidentes;

 » consumo de álcool e drogas e abuso de medicação: 

não é apenas no trabalho que o colaborador pode 

criar hábitos prejudiciais para a segurança no 

trabalho. O consumo de álcool, drogas e abuso 

de medicação podem levar à perda de reflexo e 

diminuição da capacidade cognitiva, o que gera erros 

e consequentes desastres no ambiente profissional;

http://www.rockcontent.com
https://kfmedicina.com.br/
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Agora que você já conhece o conceito de 

comportamento seguro, já sabe identificar quais 

são os comportamentos de riscos, deve aprender 

também sobre como estimular o comportamento 

seguro no trabalho. Aqui listaremos algumas ações 

que você deve praticar para amadurecer esse tipo 

de comportamento.

COMO INDUZIR OS 
COLABORADORES A 
UM COMPORTAMENTO 
SEGURO NO TRABALHO?

Em um primeiro momento é necessário conhecer 

as próprias determinações do comportamento 

seguro, assim como conceitos como insalubridade, 

periculosidade, trabalho em altura, entre outros.

Uma das formas de aumentar o grau de segurança 

nesses contextos é promovendo treinamentos entre os 

funcionários e gestores a fim de levar o conhecimento 

sobre os procedimentos corretos na realização da 

atividade e no manuseio de equipamentos.

https://kfmedicina.com.br/afinal-o-que-e-laudo-de-insalubridade-e-onde-ele-se-aplica/
https://kfmedicina.com.br/trabalho-em-altura-entenda-quais-sao-as-regras-de-saude-e-seguranca-no-trabalho/
https://kfmedicina.com.br/
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Outra ação que deve ser tomada pelos profissionais de 

segurança do trabalho é analisar o que é executado pelos 

colaboradores, pois de nada adianta os treinamentos e 

palestras feitos se eles não conseguem mudar os maus 

hábitos no ambiente profissional.

Dessa forma, chegamos a outro ponto que 

é fundamental para a implementação do 

comportamento seguro dentro do ambiente 

de trabalho: a comunicação. Isso porque, para 

se conscientizar e ter acesso às informações 

necessárias sobre os comportamentos seguros, os 

colaboradores precisam receber essas informações 

de forma clara e objetiva.

Além da cobrança e aplicação de instrumentos necessários 

para consolidação das medidas para o comportamento 

seguro no ambiente profissional, é necessário motivar 

os colaboradores quando eles acertam, seguindo os 

procedimentos adequados de segurança do trabalho.

https://kfmedicina.com.br/
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COMO INDUZIR OS COLABORADORES A UM COMPORTAMENTO SEGURO NO TRABALHO?

Isso pode ser feito por meio da promoção de 

pequenas recompensas para os colaboradores que 

realizam os procedimentos da forma adequada.

Outro ponto que devemos destacar é a análise 

individual de cada colaborador. Essa etapa é 

importante pois as atitudes dos profissionais fora 

do ambiente de trabalho também influenciam 

as suas atividades dentro do contexto laboral, 

podendo influenciar de forma positiva ou negativa 

os procedimentos que devem ser executados.

Devido a isso, é preciso analisar cada caso 

individualmente e estudar soluções, assim como 

utilizar os bons exemplos como parâmetro de 

aplicação para o restante do grupo.

Por fim, vale destacar que é importante realizar a verificação das atividades e dos procedimentos adotados, a fim de garantir que 

eles sejam executados da forma correta, acompanhando a sua evolução, mudando o planejamento quando necessário e adotando 

novas soluções ou mudando a abordagem e método.

https://kfmedicina.com.br/
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Ao longo deste texto, podemos destacar diversos 

pontos sobre o comportamento seguro, riscos, a 

importância de se preocupar com essas questões, 

além de indicar caminhos que a empresa e gestores 

devem adotar para estimular a postura adequada.

CONCLUSÃO

https://kfmedicina.com.br/
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CONCLUSÃO

Dessa forma, o processo de implementação deve ser 

integrado entre todos os agentes da empresa, desde 

os colaboradores, passando por gestores até chegando 

aos proprietários, configurando uma ação de política 

da empresa — o que contribui para uma visão moderna 

sobre o trabalho e abarca em uma série de vantagens, 

como humanização, aumento de produtividade, entre 

outros benefícios.

Além disso, devemos destacar a importância de aspectos 

como empatia durante a implementação desse conceito 

na segurança do trabalho. Em vez de julgar o colaborador 

como imprudente, entendê-lo quando ele afirma que 

o EPI incomoda ou presta outras queixas. Analisar os 

instrumentos de trabalho é essencial para entender o lado 

do profissional.

Sendo assim, como a implementação do conceito de 

comportamento seguro e prevenção de riscos é algo 

que ocorre de forma gradual, não deixe para começar o 

processo depois. Inicie agora para colher os frutos o mais 

rapidamente possível, tanto no que diz respeito à segurança 

do trabalho quanto na produtividade da empresa.

Busque por empresas e profissionais especializados  

na gestão de riscos e insira o seu negócio nessa 

importante rota, utilizando este guia completo para 

nortear as suas decisões e modernizar as relações de 

trabalhos agora mesmo!

https://kfmedicina.com.br/como-contratar-uma-empresa-de-seguranca-do-trabalho/
https://kfmedicina.com.br/aprenda-a-fazer-uma-gestao-eficiente-de-prevencao-de-acidentes-de-trabalho/
https://kfmedicina.com.br/
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INTRODUÇÃO

SOBRE SUA 
EMPRESA

A KF Medicina, sediada em Belo Horizonte/MG, possui filiais 

localizadas nos municípios de Contagem/MG e Vespasiano/MG (a 

12km do Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Aeroporto de 

Confins). Atuando no segmento da Medicina Ocupacional, Engenharia 

de Segurança e Meio Ambiente, temos como principal objetivo, 

promover e proteger a saúde do trabalhador por meio dos programas 

exigidos pelo Ministério do Trabalho.

Oferecemos ações eficazes em Saúde e em Segurança do Trabalho, 

com avaliações dos riscos ocupacionais a que os colaboradores estão 

expostos, nos diversos setores produtivos e de serviços do mercado.

http://http://pitchfork.com/features/lists-and-guides/10075-loveeeeeee-songs-rihannas-52-singles-ranked/
https://www.facebook.com/kfmedicinadotrabalho/
https://www.linkedin.com/in/kf-medicina-do-trabalho/
https://www.instagram.com/kfmedicina/
https://kfmedicina.com.br/

