
TRABALHO COM SÍLICA 
 
A sílica está presente na 
maioria das rochas, entre elas, 
mármore e granito, e é 
encontrada em diversos 
processos industriais. É 
responsável pela silicose, 
doença incurável causada pelo 
acúmulo de poeira de sílicas 
nos pulmões. Confira medidas 
preventivas para evitar a 
doença: 
 

- Mudança da matéria-prima; 
- Umidificação de matéria-

prima, equipamentos ou 
operações; 

- Enclausuramento e/ou 
isolamento das fontes 
geradoras; 

- Limpeza periódica do 
ambiente; 

- Seguir os procedimentos; 
- Utilizar os EPIs. 

www.revistaprotecao.com.br 

ATUALIZAÇÃO NR 04 
 

A Portaria Nº 2.018 de 23 de 
dezembro de 2014, altera a 
Norma Regulamentadora 04 - 
SESMT -Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho, e dá 
outras providências. 
 

A referida Norma alterar a 
redação do item 4.4.1.1 e da 
alínea ‘i’ do item 4.12 da NR-4 
que trata do registro mensal 
dos dados atualizados  de 
acidentes do trabalho, doenças 
ocupacionais e agentes de 
insalubridade. 
 

E Concede o prazo de quatro 
anos para que os Médicos do 
Trabalho integrantes do SESMT 
atendam aos requisitos de 
formação e registro profissional 
exigidos na regulamentação da 
profissão. 

www.portal.mte.gov.br 

ATUALIZAÇÃO NR 24 
 

Até o último dia 09 de fevereiro 
ficou disponibilizada para 
Consulta Pública a Portaria SIT 
Nº 458, de 10 de dezembro de 
2014, esta Portaria  trata-se da 
proposta de texto para criação 
do Anexo I (Condições 
Sanitárias e de Conforto 
Aplicáveis a Trabalhadores do 
Transporte Rodoviário em 
Atividade Externa) da Norma 
Regulamentadora Nº 24 
(Condições Sanitárias e de 
Conforto nos Locais de 
Trabalho). 
 

O texto trata sobre instalações 
sanitárias, vestiários, ambientes 
para refeições, alojamento, 
água potável para os 
trabalhadores do transporte em 
atividade externa. 
 

 
www.portal.mte.gov.br 

ATUALIZAÇÃO NA CBO 
 
O Ministério do Trabalho e 
Emprego incluiu no Cadastro 
Brasileiro de Ocupações (CBO) 
14 novas ocupações, com 
destaque para a inclusão dos 
profissionais Condutores de 
Turismo de Aventura e 
Condutores de Turismo de 
Pesca, realizada em parceira 
com o Ministério do Turismo e 
Ministério da Pesca. 
 

Segue algumas profissões que 
serão incluídas ou alteradas na 
CBO: Fiscal de atividades 
urbanas; Condutor de 
máquinas (bombeador e 
mecânico); Marinheiro (Auxiliar 
de Convés e Máquinas); 
Cerimonialista; Higienista 
Ocupacional; Mototaxista; 
Natrólogo; Técnico em higiene 
ocupacional. 

www.abho.org.br 
 

ENTRE NÓS 
 

O mês de fevereiro é voltado 
para o carnaval, neste período, 
o Ministério da Saúde foca nas 
campanhas combinadas de 
prevenção contra á Aids e DSTs. 
 

A mensagem geral da 
campanha de carnaval deste 
ano é informar o jovem para se 
prevenir contra o vírus da aids, 
usar preservativo, fazer o teste 
e, se der positivo, começar logo 
o tratamento, reforçando o 
conceito “preservativo + teste + 
medicamento” de prevenção 
combinada. 
 

A divulgação foi realizada à 
todos segmentados para a 
população jovem, travesti e 
jovem gay, pesquisas mostram 
que as campanhas devem ser 
focadas nessas três dimensões. 
 

www.blog.saude.gov.br 
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SAÚDE EM DIA... 
 

No último dia 2 de fevereiro foi 
comemorado o Dia Nacional da 
Mamografia. A data foi 
instituída há quatro anos para 
sensibilizar a população sobre a 
importância de realizar o 
exame para a detecção precoce 
de um dos tipos de câncer que 
mais matam no mundo, o 
câncer de mama. 
 

Para entender a importância da 
mamografia neste cenário, 
basta ter em mente que quanto 
mais cedo um tumor é 
descoberto, menos agressivo e 
dispendioso é o tratamento e 
maiores são as chances de 
cura. Para se detectar um 
tumor com poucos milímetros 
de diâmetro, antes mesmo que 
ele seja perceptível pelo toque, 
a mamografia é a melhor 
alternativa disponível. 

www.sissaude.com.br  

CURSO DO MÊS 
 
 A SEGVIDA disponibilizará 
turma abertas para cursos de 
NR 05 CIPA – Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes e 
NR 07 Primeiros Socorros. 
 

NR 05 CIPA: 
Desenvolver e aprimorar as 
habilidades dos membros da 
CIPA para relatarem e propor 
medidas preventivas mediante 
ao seu processo para reduzir 
até eliminar os riscos existentes 
e/ou neutralizar os mesmos. 
 

NR 07 Primeiros Socorros: 
Proporcionar noções básicas de 
primeiros socorros com 
objetivo de tratameto imediato 
e provisório em caso de 
acidentes ou mau súbito. 
 

Contato: (31) 3848-3127 
comercial@segvidamg.com.br. 
 
 

DICAS DO SURICATA 
 

A atividade de descarga de 
produtos perigosos por 
caminhões, é uma das etapas 
do transporte que requer a 
atenção de todos.  
 

Esses produtos perigosos 
podem se dividir em materiais 
radioativos, explosivos, líquidos 
inflamáveis, gases, substâncias 
corrosivas e substâncias 
perigosas diversas.  
 

Veja os cuidados que se deve 
tomar: 
- Conheça os riscos do 

produto; 
- Isole e sinalize a área; 
- O operador deve ser treinado 

e autorizado; 
- Utilize todos os EPIs exigidos; 
- Tenha um plano de 

emergência; 
- Verifique normas do local. 

www.protecao.com.br 
 

MEIO AMBIENTE 
 
No dia 08 de dezembro de 
2014, foi publicada no DOU a 
Resolução do CONAMA Nº 465 
que dispõe sobre os requisitos 
e critérios técnicos mínimos 
necessários para o 
licenciamento ambiental de 
estabelecimentos destinados 
ao recebimento de embalagens 
de agrotóxicos e afins, vazias ou 
contendo resíduos.  
 

A destinação inadequada 
desses resíduos podem causar 
danos ao meio ambiente e à 
saúde humana. Na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, 
Lei nº 12.305 de 2010, 
estabelece a responsabilidade 
compartilhada pelos resíduos 
de produtos agrotóxicos, 
obrigando o consumidor a 
devolver as embalagens. 

www.mma.gov.br 

EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO 
 
Em setembro de 1987, na 
cidade de Goiânia/GO, ocorria 
aquele que é considerado o 
"maior acidente radiológico em 
área urbana do mundo“. 
 

A exposição à radiação emitida 
pelo Césio-137, ocorreu devido 
ao manuseio e à violação de 
um aparelho de radioterapia, 
que se encontrava abandonado 
em um terreno onde havia 
funcionado o IGR (Instituto 
Goiano de Radioterapia). Na 
fonte com radioatividade havia 
componentes com grande valor 
comercial. 
 

Foi realizado estudo sobre 
fatores causais, consequências 
e ações de resposta no 
acidente, aquilo que foi 
denominado como "Operação 
Césio-137”.. 
www.revistaemergencia.com.br 

Inforvida 

Fevereiro/2015 

Disseminando com Responsabilidade 


