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INTRODUÇÃO

O trabalho é uma atividade essencialmente 

humana. Isso significa que é por meio do trabalho 

que as pessoas colocam o seu propósito no 

mundo e se inserem na sociedade. No entanto, 

se o trabalho pode ser extremamente potente por 

um lado, ele também pode oferecer uma série de 

riscos à saúde e até mesmo à vida do trabalhador 

de forma geral. 

https://kfmedicina.com.br/
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INTRODUÇÃO

Implementar a segurança do trabalho 

gera, portanto, mais eficiência para a 

organização. Além disso, evita prejuízos 

devido a multas e punições dos órgãos 

regulamentadores, melhorando a 

imagem do negócio perante a sociedade 

como um todo. 

Você sabe como implementar esse 

conceito na sua empresa? Entende 

quais são as vantagens de investir 

em segurança do trabalho e quais são 

as melhores estratégias para isso? Se 

não, está na hora de descobrir.

Leia este guia completo e entenda tudo 

sobre segurança do trabalho para grandes 

e médias empresas!

É aí que entra o conceito de segurança do trabalho. 

Ela é uma ciência que busca formas de proteger o 

trabalhador enquanto ele exerce suas atividades, 

evitando acidentes e riscos, promovendo a saúde 

dentro e fora do ambiente ocupacional. 

Ela é importante para empresas de todos os 

portes, de micro a grandes multinacionais, visto 

que é dever de qualquer empregador garantir 

que os seus funcionários consigam realizar as suas 

atividades de forma mais segura o possível, tanto 

no quesito legal quanto ético. 

No entanto, a importância da segurança do 

trabalho vai além disso. Esse conceito promove 

um ambiente organizacional de boa qualidade 

e melhora o clima da organização, uma vez que 

os trabalhadores realizam as suas atividades mais 

tranquilamente. O reflexo disso é uma melhoria na 

motivação e até mesmo na produtividade do time. 

https://kfmedicina.com.br/
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COMO IMPLEMENTAR A 
SEGURANÇA DO TRABALHO?

Você já descobriu o que é segurança do trabalho 

e qual é a importância de implementar esse 

conceito na sua empresa. Agora, sabe como isso 

funciona na prática? 

Entenda quais são as principais estratégias e os pontos 

de atenção para implementar a segurança do trabalho na 

sua empresa! 

ENTENDA AS NRs

É impossível falar em segurança do trabalho sem 

mencionar as normas regulamentadoras — as famosas 

NRs. Elas consistem em um conjunto de 37 documentos 

criados pelo Governo Federal, nos quais estão explicitadas 

todas as obrigações das empresas em relação à saúde e 

segurança dos seus colaboradores. 

As normas regulamentadoras são uma ótima diretriz 

sobre quais são os principais elementos que você deve 

levar em consideração na hora de investir em segurança 

do trabalho. Isso acontece porque elas foram criadas com 

base em estudos científicos relacionados aos principais 

acidentes ocorridos no ambiente organizacional e as 

melhores formas de preveni-los. 

https://kfmedicina.com.br/
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COMO IMPLEMENTAR A SEGURANÇA DO TRABALHO?

Para entender mais sobre isso, é importante que você realize 

um diagnóstico de riscos, ou seja, conte com um profissional 

especializado no assunto para avaliar todas as atividades 

e o ambiente da sua organização de forma a apontar os 

riscos relacionados ao trabalho e as melhores formas de 

eliminá-los ou neutralizá-los. 

Para garantir a segurança do trabalho dentro da sua 

empresa, é essencial que você entenda quais são as 

normas regulamentadoras que se relacionam com as 

atividades realizadas na sua empresa. A partir disso, 

crie estratégias eficientes para proteger a sua equipe.

FAÇA UM DIAGNÓSTICO DE RISCOS

Cada empresa realiza atividades específicas, 

utilizando diversos tipos de equipamentos ou 

instrumentos para gerar produtos ou serviços para o 

mercado. Dessa forma, os riscos ocupacionais também 

são diferentes de organização para organização. 

Para investir em segurança do trabalho não basta 

fazer o mesmo que as outras empresas fazem.  

Afinal, os riscos que elas oferecem são diferentes dos 

seus, o que significa que é essencial que você adote 

estratégias específicas para a realidade da  

sua empresa. 

https://kfmedicina.com.br/
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COMO IMPLEMENTAR A SEGURANÇA DO TRABALHO?

Dessa forma, é essencial que você inclua a equipe em todo 

o processo. Em primeiro lugar, é importante entender quais 

são os principais riscos percebidos por eles e as maneiras de 

evitá-los. Além disso, eles também precisam ter espaço para 

falar sobre as dificuldades que encontram na hora de colocar 

as estratégias em prática, de forma a buscar as melhores 

soluções conjuntamente. 

Além de tudo isso, é essencial que você capacite a sua 

equipe para garantir a saúde e a segurança do trabalho. 

Os profissionais precisam entender todos os riscos das 

atividades, o conceito e a importância da segurança do 

trabalho, bem como a melhor forma de colocar isso  

em prática. 

Você pode investir também em capacitações de salvamento ou 

treinamentos técnicos para as atividades específicas que eles 

realizam. Dessa forma, além de realizar as suas tarefas com 

mais destreza e com segurança, os colaboradores também 

aprendem a atuar corretamente no caso de acidentes. 

CAPACITE A SUA EQUIPE 

Os colaboradores são os seus maiores aliados 

na hora de colocar a segurança do trabalho em 

prática dentro da sua empresa, afinal, são eles que 

efetivamente adotam atitudes seguras na hora de 

realizar suas atividades. 

https://kfmedicina.com.br/
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COMO IMPLEMENTAR A SEGURANÇA DO TRABALHO?

ANALISE A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Você já se questionou sobre como o trabalho é organizado dentro da sua empresa? Entende como as formas de gestão e as metas 

implementadas para os colaboradores podem colaborar com a segurança do trabalho? Pois saiba que a organização e a segurança do 

trabalho são dois conceitos intimamente relacionados. 

A organização do trabalho se refere à forma como ele acontece na prática, 

ou seja, é como a gestão das atividades realizada dentro da empresa é feita e 

como os trabalhadores efetivamente geram resultados para o negócio. 

Agora pense sobre uma questão: os acidentes de trabalho ocorrem no 

momento de realização das atividades, correto? Portanto, é nessa hora que a 

segurança do trabalho também deve atuar. As melhores pessoas para auxiliar 

nesse processo são os próprios atores dele, ou seja, os colaboradores. 

Portanto, analise com a equipe a forma como as tarefas são realizadas 

e como elas poderiam ser organizadas para que se tornem mais seguras. 

Aproveite para avaliar também as práticas de gestão que podem promover 

acidentes, como metas extremamente altas, pressões para produtividade, 

assédio, estresse, entre outros elementos. 

https://kfmedicina.com.br/
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COMO IMPLEMENTAR A SEGURANÇA DO TRABALHO?

Ela é uma subárea da saúde e segurança do 

trabalho que se refere à análise da melhor 

forma de interação entre os seres humanos e os 

seus instrumentos de trabalho, com o objetivo 

de proteger a integridade física e a saúde dos 

colaboradores. 

Portanto, um colaborador que trabalha em uma 

máquina precisa estar em uma posição confortável, 

evitando qualquer tipo de lesão física devido à 

realização das suas atividades. O mesmo acontece 

com o profissional que trabalha em frente ao 

computador. Ele precisa ter acesso a uma cadeira 

confortável e necessita que o equipamento seja 

posicionado a uma distância adequada dos olhos 

para evitar lesões. 

Se você quer implementar a segurança do trabalho 

dentro da empresa de forma efetiva, é essencial 

investir também na ergonomia. 

IMPLEMENTE A ERGONOMIA

Todo trabalhador precisa utilizar instrumentos para a realização 

das suas atividades. Pode ser que ele utilize grandes máquinas, 

trabalhe em uma esteira ou passe toda a jornada de trabalho em 

frente a um computador. Em todas essas situações é possível 

aplicar a ergonomia.

https://kfmedicina.com.br/
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COMO IMPLEMENTAR A SEGURANÇA DO TRABALHO?

Cada tipo de atividade exige determinado EPI para garantir que os 

colaboradores se protejam. Dessa forma, é essencial que você avalie 

quais são aqueles mais indicados para a realidade da sua empresa. 

Segundo a NR nº 6, os EPIs devem ser fornecidos pelo empregador, 

sendo sua responsabilidade disponibilizá-los a todos os colaboradores. 

Além disso, é essencial atentar-se à qualidade dos produtos. Todos 

precisam ter sido aprovados por órgãos reguladores, assegurando que 

efetivamente vão proteger os colaboradores.

FORNEÇA EPIS ADEQUADOS 

Os equipamentos de proteção individual 

— chamados de EPIs — são elementos 

utilizados pelos colaboradores para 

proteção no caso de acidentes. São 

exemplos de EPIs: 

 » capacetes; 

 » abafadores de ruídos; 

 » máscaras;

 » luvas;

 » botas; 

 » cintos de segurança. 

https://kfmedicina.com.br/
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6.htm
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS 
PARA AS GRANDES E  
MÉDIAS EMPRESAS?

Existem várias vantagens em investir em 

segurança do trabalho, independentemente do 

porte da empresa. Descubra agora quais são elas! 

REDUZ O NÚMERO DE 
ACIDENTES E LESÕES

A primeira grande vantagem de investir em saúde e 

segurança do trabalho dentro da sua empresa é a redução 

no número de acidentes e lesões entre os colaboradores.

Esse tipo de problema causa uma série de transtornos, 

não apenas para a empresa mas para os colaboradores de 

forma geral. Portanto, estratégias para reduzi-los são 

ótimos investimentos para a equipe e para o negócio 

como um todo.

https://kfmedicina.com.br/
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS PARA AS GRANDES E MÉDIAS EMPRESAS?

MELHORA A QUALIDADE DE VIDA DOS COLABORADORES

Como você já sabe, o trabalho ocupa uma grande parte da vida das pessoas. Quando não estão na empresa, podem estar se 

preparando para o trabalho, se deslocando ou até mesmo refletido sobre o trabalho nos seus momentos de lazer. Portanto, o que 

ocorre no ambiente organizacional impacta diretamente a saúde dos trabalhadores, em todas as esferas da vida. 

Quando você investe em segurança do 

trabalho, cria um ambiente propício para a 

realização das atividades dentro da empresa. 

Os colaboradores trabalham mais tranquilos 

quando se sentem seguros. Além disso, ao 

evitar acidentes e lesões, você também evita 

problemas de saúde para a equipe. 

Ao investir em segurança do trabalho, você 

é capaz de melhorar a qualidade de vida dos 

colaboradores. Há redução nos índices de 

estresse e ansiedade, além da prevenção 

de uma série de problemas e doenças 

ocupacionais. 

https://kfmedicina.com.br/
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS PARA AS GRANDES E MÉDIAS EMPRESAS?

REDUZ OS CUSTOS DO NEGÓCIO

Um ambiente não seguro gera prejuízos, visto que pode gerar multas quando 

há fiscalização e ainda corre-se o risco de ser processado pelos trabalhadores 

acidentados, tendo que pagar indenizações. 

O déficit ainda vai além. Quando há muitos riscos no ambiente ocupacional, a 

rotatividade do time pode ficar muito alta. Os colaboradores que permanecem 

podem faltar ao trabalho por medo das atividades a serem realizadas e ainda há 

grandes índices de afastamentos, o que também compromete as finanças da empresa. 

Ao investir em segurança do trabalho, você reduz os custos uma vez que também 

diminui todos esses problemas. Dessa forma, é possível potencializar os seus 

lucros de uma maneira geral.

AUMENTA A 
MOTIVAÇÃO E A 
PRODUTIVIDADE 
DO TIME 

Trabalhadores seguros são mais 

produtivos e motivados. Isso 

acontece porque eles são capazes 

de realizar suas atividades com 

tranquilidade e da melhor forma 

possível. Além disso, percebem o 

investimento e a valorização da 

empresa na saúde e na segurança, 

se tornando mais satisfeitos  

e motivados. 

A segurança do trabalho ainda 

pode atuar como uma forma 

de aumentar os ganhos e a 

eficiência do seu negócio. 

https://kfmedicina.com.br/
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QUAIS SÃO OS TIPOS DE 
ACIDENTES DE TRABALHO?

O principal objetivo da segurança do trabalho  

e evitar acidentes, por isso, é essencial que  

você conheça os principais tipos para entender 

mais sobre como a sua empresa pode atuar de 

forma segura.

QUEDAS

Os trabalhadores podem cair quando realizam atividades 

em altura. Para evitar esse tipo de acidente, é recomendado 

entender mais sobre a NR nº 35 e observar quais são os 

principais equipamentos de proteção nesses casos. 

https://kfmedicina.com.br/
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr35.htm
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QUAIS SÃO OS TIPOS DE ACIDENTES DE TRABALHO?

CORTES

Qualquer colaborador que trabalhe com 

objetos cortantes ou perfurantes está 

sujeito a esse tipo de acidente. A melhor 

forma de evitá-los consiste no uso de luvas 

ou outros EPIs de proteção, de acordo com 

as partes do corpo expostas. 

ACIDENTE ATÍPICO

Alguns profissionais trabalham em condições 

não seguras por muitos anos e acabam 

desenvolvendo algum tipo de doença 

ocupacional. A mais famosa delas é a LER 

(Lesão por Esforço Repetitivo) ou DORT 

(Distúrbios Osteomusculares Relacionados 

ao Trabalho). Essas doenças, assim como 

outras desenvolvidas devido à atividade de 

trabalho, são os chamados acidentes atípicos.

ACIDENTES DE TRAJETO

Alguns acidentes podem ser considerados como acidentes de trabalho 

mas não ocorrer dentro do ambiente empresarial. Os acidentes de 

trajeto, que ocorrem quando o colaborador realiza o caminho de casa 

para o trabalho ou vice-versa são exemplos disso.

https://kfmedicina.com.br/
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CONCLUSÃO

Como você pôde perceber, investir na segurança 

do trabalho não é apenas uma obrigação legal, mas 

um compromisso ético com os seus colaboradores. 

A melhor notícia é que esse processo gera uma 

série de benefícios para a sua empresa, como o 

aumento da produtividade, a redução de custos e a 

melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. 

O que você está esperando? Comece agora mesmo a 

investir na segurança do trabalho e proteja o seu time!

https://kfmedicina.com.br/


rockcontent.com

INTRODUÇÃO

SOBRE A KF 
MEDICINA

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.
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