
NR 15 
 
Há 20 anos o Acordo Nacional 
do Benzeno abriu caminho para 
regulamentar o controle da 
exposição ocupacional à 
substância. Mas os perigos 
desse agente cancerígeno para 
a saúde demandam o 
aprimoramento constante dos 
mecanismos de prevenção. O 
setor de postos de 
combustíveis, por exemplo, 
ainda carece de legislação 
específica. 
 

Resultado de negociações no 
âmbito do chamado GTT-Bz 
(Grupo de Trabalho Tripartite 
sobre Benzeno), o texto passou 
a ser um importante 
instrumento legal para balizar 
ações e mitigar riscos de 
contaminação por benzeno nas 
empresas. 

www.protecao.com.br 

REVOGAÇÃO DA NR 12 
 

O presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), recebeu, 
no dia 1º de setembro de 2015, 
representantes do Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho (Sinaet). O objetivo 
da visita é solicitar apoio para 
que não seja revogada a - 
Norma Regulamentadora 12 
(NR 12) que dispõe sobre 
segurança no trabalho em 
máquinas e equipamentos.  
 

Foi colocado que por semana, 
cerca de 257 trabalhadores são 
feridos em acidentes com 
máquinas e, com a revogação 
esse numero pode aumentar.  
 

Segundo o Sinaet entre 2011 e 
2013, ocorreram 221.843 
acidentes com máquinas (o que 
representa 17% dos acidentes 
de trabalho típicos ocorridos no 
período). 

www.reistaprotecao.com.br 

ISO 45001 
 

A Organização Internacional de 
Normalização (ISO) anunciou, 
em 11/06/2015, que o segundo 
projeto da norma ISO 45001: 
Sistemas de Gestão da 
Segurança e Saúde no Trabalho 
– Requisitos, foi aprovado pelos 
membros que participaram no 
seu desenvolvimento. 
 

 A ISO 45001 é uma norma 
internacional destinada a 
ajudar as organizações a 
melhorar o seu desempenho 
em Segurança e Saúde no 
Trabalho.  
 

De acordo com a organização 
internacional, o padrão foi 
projetado para ser integrado 
em sistemas de gestão 
existentes e irá complementar 
aspectos relacionados à 
segurança, saúde e bem-estar 
dos trabalhadores. 

www.abho.org.br 

PREVENÇÃO 
 

Foi publicado pelo MPT 
(Ministério Público do Trabalho) 
em parceria com o Conselho 
Regional de Odontologia um 
material com procedimentos de 
biossegurança para os 
profissionais de saúde bucal. 
 

O material tem como objetivo 
levar informações importantes 
para prevenção de doenças e 
acidentes no segmento. 
 

No folder, há informações sobre 
o uso de equipamentos de 
proteção individual - EPIs, 
vestimentas de trabalho e 
procedimentos seguros para 
manuseio dos instrumentais e 
descarte de materiais. O 
material foi elaborado por 
analistas periciais do MPT com 
colaboração CRO. 
 

www.revistacipa.com.br 
 

ENTRE NÓS 
 

Cresce a cobrança do Ministério 
Público do Trabalho e do 
Ministério do Trabalho e 
Emprego pelo cumprimento 
das normas de Saúde e 
Segurança em atividades sob o 
sol. 
 

 O principal objetivo é evitar o 
estresse térmico e as 
consequências da exposição 
excessiva dos trabalhadores aos 
raios ultravioletas. Ao mesmo 
tempo, está em debate a 
atualização da legislação 
brasileira sobre o tema. 
 

Esse movimento também 
abrange o reconhecimento à 
insalubridade para quem labora 
a céu aberto. 

www.protecao.com.br 
 

Boa leitura! 
 

 
 

Inforvida 

Setembro/2015 

Disseminando com Responsabilidade 



SAÚDE EM DIA... 
 

São inúmeras as profissões que 
exigem de seus benfeitores 
permanecerem por muitas 
horas em pé, o comércio, por 
exemplo, está no topo da lista! 
 

Se você se enquadra nessa 
descrição fique atendo aos 
cuidados que o ortopedista Pil 
Sun Choi do Hospital São José 
da Beneficência Portuguesa – 
SP indica para que se tenha 
uma coluna saudável, a 
primeira dica: “A prática regular 
de atividade física e cuidados 
com a postura devem ser 
prioridade. O sedentarismo, 
consequência da vida urbana 
moderna, interfere no 
metabolismo do disco 
invertebral, que precisa de 
movimento para manter o 
equilíbrio vital das células” 
ressalta. 

www.sissaude.com.br 

CURSO DO MÊS 
 

- Cursos Gratuitos: 
A SEGVIDA disponibilizará neste 
mês de setembro treinamentos 
mandatórios, de forma gratuita, 
para empresas de diversos 
ramos de atividades. 
 

Principais temas abordados: 
Programa de Proteção 
Protetora (PPR); Programa de 
Proteção Auditiva (PCA); 
Equipamento de Proteção 
Individual (EPI); Ordem de 
Serviço (OS). 
 

- Outros Cursos: 
Será disponibilizados também 
turmas abertas para os cursos: 
 

 - NR 10 Reciclagem; 
 - NR 35 Trabalho em Altura. 
 

Fique atento à nossa 
programação, mensalmente, 
iremos disseminar datas 
referente aos treinamentos. 

DICAS DO SURICATA 
 

Radiações ionizantes estão 
presentes em muitos 
ambientes laborais como 
hospitais, serviços de 
radiodiagnóstico, de medicina 
nuclear, consultório 
odontológico entre outros, 
essas radiações podem 
provocar danos à saúde do 
trabalhador exposto. Um dos 
efeitos mais diagnosticados é o 
câncer. Confira as medidas 
preventivas conforme NR 32: 
 

- Permanecer o menor tempo 
possível nas áreas em que 
existam fontes de radiação 

- Ter conhecimento dos riscos 
radiológicos associados ao 
seu trabalho; 

- Estar capacitado; 
- Utilizar EPIs; 
- Monitoramento de doses 

individual de radiação; 
- Registro individual. 

MEIO AMBIENTE 
 
Não é mais com total 
estranhamento que vemos 
notícias de acidentes com 
produtos químicos em 
indústrias brasileiras.  
 

A frequência destas ocorrências 
tem sido devido resultado da 
proliferação de processos 
industriais, desenvolvimentos 
tecnológicos, novas fontes de 
energia, produtos combustíveis 
e a alta concentração 
populacional em centros 
urbanos.  
 

No entanto, os grandes 
vazamentos que têm surgido 
estão trazendo prejuízos 
irreparáveis a pessoas e, 
principalmente, ao meio 
ambiente.  
 
www.revistaemergencia.com.br 

APH 
 

Foi comemorado no dia 
29/08/2015 o Dia Nacional da 
Reanimação Cardiopulmona, as 
comemorações ocorreram em 
13 estados, envolvendo 22 
cidades e 40 Ligas Acadêmicas 
da área da saúde.  
 

A iniciativa tem por objetivo 
ensinar a leigos a reanimação 
cardiopulmonar, técnica 
utilizada em casos de parada 
cardiorrespiratória.  
 

Possibilitando as pessoas 
reconhecer os sinais de uma 
parada cardiorrespiratória 
e, além disso, disseminar como 
atuar frente a essa condição 
inesperada pode até triplicar as 
chances de sobrevivência da 
vítima. Daí a necessidade de 
difundir esse conhecimento. 
 

www.revistaemergencia.com.br 
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