
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como Evitar Acidentes e 

Problemas de Saúde na Sua 

Empresa  
 

 
 

Olá, 

 

Aqui é da Equipe da Clínica Espaço Saúde Belém. 

 

Seja muito bem-vindo a este e-book, que vai te ajudar a 

identificar os principais fatores que favorecem acidentes dentro 

das empresas e acabam prejudicando a saúde dos funcionários… 

e como evitá-los. 

 

Se você é empresário, gestor de RH ou mesmo tem alguém 

trabalhando para você em regime CLT (Consolidações das Leis do 

Trabalho), esse é ebook é para você. 

 

Vou abordar aqui como superar os 5 MAIORES ERROS QUE 

MUITOS EMPRESÁRIOS ESTÃO COMETENDO, E FAZENDO 

DE SUA EMPRESA UM AMBIENTE MUITO PERIGOSO. 



 

É muito comum os empresários colocarem sua atenção em certas 

áreas do seu negócio como: vendas, marketing e manutenção do 

espaço, etc. (que são muito importantes). Contudo, acabam 

negligenciando outras áreas como: 

 

• Segurança (que envolve as atividades praticadas e o 

ambiente de trabalho); 

• Assim como, a saúde física e mental dos seus funcionários... 

 

Eles consideram essas áreas de menor importância, porque não 

conseguem ver relacionamento direto entre segurança e saúde 

com seu faturamento e lucro mensal. 

 

Isso é um erro! 

 

Acidentes e problemas relacionados a saúde de funcionários 

dentro de empresas é um dos grandes causadores de processos 

contra empresas, como: indenizações, multas e falta de 

funcionários no trabalho. 

 

Isso significa, que não se preocupar com essas áreas dentro do 

seu negócio pode te dar muito prejuízo. 
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Mas não se preocupe, este ebook foi escrito para te ajudar a 

evitar esses problemas. Aqui vou te mostrar os erros mais 

comuns e te apresentar as soluções mais práticas para que você 

possa aplicá-las na sua própria empresa.  

 

É aqui que entram os...  

 

5 GRANDES erros que podem estar causando ou 

poderão causar grandes acidentes na sua 

empresa e problemas de saúde nos seus 

funcionários… 

 

...Junto com dicas práticas para você aplicar na sua empresa. 

 

 

 

 

 

É muito comum ver que várias empresas que não se preocupam 

com esse primeiro item e não respeitam as leis criadas para 

assegurar a saúde e segurança do funcionário. 

 

ERRO nº 1 - FALTA DE EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL E/OU COLETIVO (EPI e EPC) 
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Não investir nestes equipamentos é negligenciar a segurança 

dos funcionários da empresa e descumprir as normas 

estabelecidas por lei. 

 

Muitos acidentes poderiam ser evitados pelo uso do 

equipamento de segurança. A ausência deles acaba resultando 

em afastamento dos empregados e às vezes podem ser fatais. 

 

Isso pode ocorrer porque alguns empresários não entendem a 

necessidade da utilização dos equipamentos de proteção para a 

segurança dos trabalhadores e acabam negligenciando sua 

aquisição. 

 

O alto custo de alguns equipamentos pode até assustar, porém 

deve-se levar em conta o seu custo benefício, lembrando que a 

segurança e saúde do trabalhador devem ser colocadas sempre 

em primeiro lugar. 

 

Empresas que não fazem o uso de equipamentos de segurança 

acabam recebendo multas da justiça do trabalho pela falta de 

cumprimento da NR-06 (Norma Reguladora). 
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De acordo com a NR-06, é fundamental e indispensável em uma 

empresa a implementação e o uso dos EPC’s (equipamentos de 

proteção coletiva) e EPI’s (equipamentos de proteção individual). 

 

A empresa deve disponibilizar o EPI adequado ao risco existente 

em determinada atividade, orientar e treinar o trabalhador sobre 

o uso adequado, guarda e conservação do mesmo. 

 

Então, garanta que cada empregado tenha o equipamento de 

proteção necessário. 

 

 

 

 

 

Esse segundo item está totalmente interligado ao primeiro, visto 

que não adianta a empresa apenas disponibilizar os 

equipamentos de segurança, se os funcionários não se utilizam 

dos seus benefícios. 

 

E um dos motivos é: que não foi criado um hábito de uso dos EPI’s 

e EPC’s na empresa, ou, muitas vezes os funcionários não usam 

esses equipamentos porque não sabem a função exata de cada 

um e nem como utilizá-los.  

ERRO nº 2 - NÃO OFERECE TREINAMENTO AOS SEUS 

FUNCIONÁRIOS 
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A melhor forma de resolver esse problema é investindo em 

treinamentos para toda a equipe. Invista em treinamentos sobre 

o uso dos equipamentos, sobre primeiros socorros, etc. 

 

Os funcionários devem aprender sobre a função de cada 

equipamento, bem como, quando e onde fazer uso de cada um 

deles ou de vários simultaneamente. Assim como agir em uma 

situação de risco ou de acidente no ambiente de trabalho. 

 

Além disso, os treinamentos ajudam a criar hábitos de uso destes 

equipamentos e, por conseguinte, uma cultura de segurança 

entre os funcionários. 

 

 

 

 

 

Podemos observar diariamente diversos casos de funcionários 

que se acidentaram no local de trabalho durante a execução de 

tarefas que não eram de sua competência. 

 

Isso ocorre porque às vezes surgem tarefas que precisam ser 

realizadas com urgência e o funcionário que não está 

ERRO nº 3 - EXPÕE SEUS FUNCIONÁRIOS À RISCOS 

DESNECESSÁRIOS 
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devidamente capacitado para a sua execução acaba sendo 

impulsionado a resolver o problema, sendo exposto a uma 

situação de risco que poderia ser evitada. 

 

Evite colocar seu empregado ou mesmo você para a realização 

de tarefas que oferecem riscos desnecessário, assim você vai 

evitar muita dor de cabeça com afastamentos ou até mesmo 

coisas mais graves. 

 

 

 

 

 

O ambiente de trabalho inadequado para o desempenho da 

rotina de trabalho pode ser gerador de diversos acidentes e, até 

mesmo, um estimulante direto do desenvolvimento de algumas 

doenças. 

 

A desorganização e a falta de higiene no ambiente de trabalho, 

são fatores que colaboram para a criação de um ambiente 

insalubre. 

 

ERRO nº 4 – NÃO MANTÊM A SALUBRIDADE DOS 

AMBIENTES COMO ORIENTADO PELA NR-15 

(Atividades e Operações Insalubres) 
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Outras causas importantes são: a falta de controle dos limites de 

tolerância e a exposição desnecessária a agentes de risco, como 

elementos radioativos ou químicos. 

 

A limpeza e a organização do ambiente devem ser realizadas 

frequentemente e os limites de tolerância e exposição a agentes 

nocivos à saúde devem ser controladas e monitoradas. 

 

 

 

 

O ambiente de trabalho pode se tornar um local perigoso se seus 

equipamentos não forem organizados e distribuídos conforme as 

normas de segurança pré-estabelecidas.  

 

Um ambiente de trabalho que não segue os padrões de 

segurança, pode ser o principal responsável por desenvolver 

doenças ocupacionais, ou até mesmo causar acidentes graves. 

 

A exposição inapropriada a riscos físicos, químicos, biológicos e 

ergonômicos inerentes ao ambiente de trabalho, pode ser muito 

prejudicial, sendo estes, os principais agentes causadores de 

danos à saúde do trabalhador. 

 

ERRO nº 5 - NÃO TEM UM SERVIÇO DE MEDICINA 

OCUPACIONAL QUE ATENDA SUA EMPRESA 
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A melhor forma de cuidado com a saúde é sempre a prevenção.  

 

Pensando nisso, as pequenas, médias e grandes empresas devem 

sempre investir em medidas que visem eliminar ou reduzir esses 

riscos, organizando o ambiente de trabalho de acordo com as 

normas de segurança, após avaliação dos riscos aos quais estão 

expostos. 

 

Os empregados devem sempre realizar exames periódicos para 

acompanhamento, auxiliando no diagnóstico precoce de doenças 

ligadas às atividades que exercem. Quanto mais cedo for 

realizado o diagnóstico, maiores serão as chances de 

tratamento e mais rápida será a recuperação. 

 

A elaboração de relatórios que declaram os riscos e os fatores de 

insalubridade de uma profissão devem ser realizadas, garantindo 

maior seguridade do ambiente. 

 

O órgão responsável pela fiscalização é o Ministério do Trabalho. 

E as clínicas de Medicina do Trabalho, compostas por 

profissionais especializados, realizam em conjunto com a gestão 

da empresa o acompanhamento e devidos cuidados com a saúde 

dos funcionários.  
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Um ambiente de trabalho que segue as normas de segurança vai 

reduzir o risco de acidentes e cuidar da segurança, saúde, bem-

estar físico e mental dos seus empregados, melhorando a 

qualidade de vida e o desempenho na execução das tarefas 

diárias. 

 

Se você considerar estes 5 erros e decidir evitá-los, você vai 

conseguir eliminar uma grande parte do que pode causar 

acidentes na sua empresa, assim como vai cuidar da saúde dos 

seus funcionários. E o RESULTADO será: 

 

• Empresa segura 

• Funcionários contentes e mais motivados 

• Redução de acidentes 

• Zero problemas com a justiça do trabalho 

• Redução de custos com indenizações, multas e 

absenteísmo de funcionários. 

 

Agora, você provavelmente está se perguntando, “isso parece 

ótimo, mas como posso fazer isso sozinho? ” 

 

Aqui está um segredo: VOCÊ NÃO PRECISA FAZER SOZINHO! 

 

Nós queremos ajudar você.  
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Por isso, quero que você faça o seguinte: 

 

Clique no botão abaixo, que vou te mostrar exatamente o que 

podemos fazer por você e como podemos ajudar você a 

economizar tempo e dinheiro através dos nossos serviços de 

Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU QUERO SABER MAIS SOBRE O 
PROGRAMA OCUPACIONAL EMPRESARIAL 
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SOBRE NÓS: 

 

A Clínica ESPAÇO SAÚDE, é um centro de atendimento médico 

ambulatorial, que além de serviços direcionados para a Saúde Ocupacional 

e Segurança do Trabalho, disponibiliza de consultas, exames e 

procedimentos em várias especialidades clínicas. 

 

Somos uma comunidade de médicos e engenheiros que ajuda empresários 

e gestores de RH de empresas de todos os tamanhos (pequenas, médias e 

grandes) a cuidarem dos seus funcionários com segurança e saúde no 

ambiente de trabalho e ainda ajuda na redução de custos com esses 

serviços.  

 

Temos ajudado dezenas de empresas nas mais diversas áreas de atuação a 

conseguirem manter o cuidado dos seus funcionários e a criar um 

ambiente seguro para o desenvolvimento da empresa segundo é 

determinado por lei.  

 

 

 
 

CLÍNICA ESPAÇO SAÚDE BELÉM 
Endereço: Av. José Bonifácio, Nº 1035 - São Brás – Belém – Pará 

Horário de atendimento: 7h às 18h 
Contatos: (91)3223-2060 / (91) 3038-3008 / (91) 3225-6528 

(91) 98055-0200 / (91) 3038-2604 
Site: www.espacosaudebelem.com.br  

http://www.espacosaudebelem.com.br/

