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RESUMO 

Os sistemas de gestão vêm auxiliando empreendimentos e organizações do mundo todo 

a adotarem padrões de qualidade de excelência e reconhecimento internacional. Com a 

saúde e a segurança do trabalho não é diferente e, conforme a sociedade evolui, atenta-

se e discute-se mais este assunto. Nesse contexto, o presente trabalho realizou um 

estudo de caso da viabilidade de implementação de um sistema de gestão de segurança e 

saúde do trabalho em uma unidade de ensino de química, no caso, o Instituto de 

Química da Universidade Federal Fluminense, avaliando as conformidades e não-

conformidades do espaço levando-se em conta uma avaliação do espaço físico, de uma 

consulta com alunos e servidores e de perguntas à Comissão de Segurança do Instituto 

de Química. Foi possível observar que o Instituto ainda carece de melhorias de 

sinalização e comunicação interna, além de maior conscientização e treinamento por 

parte do corpo docente, discente e dos servidores. 

Palavras-chave: Instituto de Química, OHSAS 18001, Saúde e Segurança no Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The management systems have been assisting enterprises and organizations of the 

whole world to adopt quality standards of excellence and international recognition. 

With occupational health and safety this is not different and, as society evolves, we note 

and discuss more this matter. In this context, the present work realized a case study of 

the viability of implementation of an occupational health and safety management 

system in a unit of chemistry teaching, in this case, the Chemistry Institute of the 

Universidade Federal Fluminense, evaluating the conformity and non-conformity of the 

space taking into account an evaluation of the physical space, a consultation with the 

students and workers and questions to the Safety Committee of Chemistry Institute. It 

was possible to attempt that the Institute still need a better signalization and internal 

communication, addition to increased awareness and training on the part of faculty, 

students and servers. 

Key-Words: Chemistry Institute, OHSAS 18001, Occupational Health and Safety 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde os tempos antigos, é sabido que o trabalho é fonte de lesões, de acidentes, 

de doenças e perigos. Em suas considerações históricas Chagas, Salim e Servo apontam, 

por exemplo, a descrição de Hipócrates, este considerado o Pai da Medicina e que viveu 

cerca de mais de dois mil anos antes de nossa era, sobre uma intoxicação por chumbo 

encontrada em um trabalhador mineiro. 

Também em 1700, o médico italiano Bernardino Ramazzini, publicou o seu livro 

De Morbis Artificum Diatriba, onde descreve doenças relacionadas ao trabalho em mais 

de cinquenta atividades profissionais de sua época (CHAGAS, SALIM, SERVO, 2012). 

Embora muitos países já discutissem Saúde e Segurança no Trabalho (SST) nos 

séculos XVIII e XIX, por conta da Revolução Industrial, como por exemplo a 

Inglaterra, país que, em 1802 criou a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) apenas foi criada em 1919, após o fim da 

Primeira Guerra Mundial. Atualmente, a OIT é uma das maiores referências 

internacionais no que diz respeito à proteção à saúde e segurança do trabalho 

(CHAGAS, SALIM, SERVO, 2012). 

No Brasil, este fenômeno ocorreu de maneira mais tardia. Durante o período 

colonial e imperial o trabalho era escravo e majoritariamente braçal, sendo que a 

preocupação com a SST era pequena e essencialmente privada. Apenas com a 

industrialização, durante a República Velha (1889-1930), foi que o país começou a 

discutir o desenvolvimento de uma legislação de proteção aos trabalhadores. 

Inicialmente esparsas, as leis trabalhistas se tornaram mais amplas durante o Governo 

Vargas (1930-1945) e, com isto, surgiu a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

baseada na Carta del Lavoro, elaborada em 1927 pelo regime fascista italiano 

(CHAGAS, SALIM, SERVO, 2012). 

Atualmente, com o cenário extremamente competitivo e com o avanço da 

legislação trabalhista em relação à SST, as empresas buscam a modernização de seus 

processos e novas ferramentas que possam trazer reais vantagens competitivas. Os 

Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho (SGSST) surgem como 

ferramentas importantes para o êxito financeiro, operacional e social destas 

organizações (DE OLIVEIRA, DE OLIVEIRA, 2008). 
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Segundo De Oliveira e De Oliveira, o bom desempenho de SST é decisivo para a 

rentabilidade da empresa, uma vez que reduz os riscos de acidentes, promove a saúde e 

a satisfação dos trabalhadores, melhora os resultados operacionais e a imagem da 

organização perante a sociedade, além de criar novas oportunidades de crescimento. 

A aplicação de um SGSST baseia-se em critérios relevantes de SST e objetiva 

proporcionar um método de avaliar e de melhorar comportamentos relativos à 

prevenção de incidentes e acidentes de trabalho, por meio da gestão efetiva de riscos e 

perigos no local de trabalho. É um método lógico e gradual de decidir o que é 

necessário fazer, como fazer melhor, de acompanhar os progressos no sentido dos 

objetivos estabelecidos, de avaliar a forma como é feito e de identificar áreas e 

aperfeiçoamentos (OIT, 2011). 

A norma OHSAS 18001 especifica os requisitos necessários para um SGSST, 

proporcionando que as organizações possam integrá-los com outros sistemas de gestão, 

como de qualidade e meio ambiente, além de ajudar as organizações a alcançar os 

objetivos de SST e econômicos (OHSAS 18002). 

A OHSAS 18001 é de origem britânica, de criação recente (1999), mas que foi 

adotada rapidamente a nível internacional. Foi desenvolvida inicialmente como o 

resultado do consenso entre várias consultorias e organizações de certificação 

internacional. A SST foi preocupação nos locais de trabalho por décadas e países e 

empresas desenvolviam seus regulamentos individualmente. Entretanto, havia a clara 

necessidade de uma norma que pudesse ser sistematicamente implementada e avaliada 

(JR CONSULTANTS, 2014). 

Apesar de ter sido atualizada em 2007 para melhorar a integração com as normas 

ISO 9001 e ISO 14001, além de ter sido considerada agora uma norma britânica pelo 

British Standards Institution (BSI), a norma OHSAS 18001 ainda não é utilizada pela 

Organização Internacional de Normalização (ISO, do inglês International Organization 

for Standardization). Contudo, esta é reconhecida internacionalmente e adotada por 

mais de cinquenta mil empreendimentos ao redor do mundo (JR CONSULTANTS, 

2014). 

Já a BSI (2014) afirma que uma norma ISO está sendo elaborada para substituir 

a OHSAS 18001. A nova norma será a ISO 45001 e será voltada para sistemas de 

gestão de segurança e saúde ocupacional. A expectativa é de que a mesma seja 
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publicada em 2016, com a intenção de integração com as normas ISO 9001 e ISO 

14001, as quais também passam por revisão para novas publicações. 

No Brasil a certificação deste sistema fica a cargo da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), membro fundador da ISO, da Comissão Panamericana de 

Normas Técnicas (COPANT) e da Associação Mercosul de Normalização (AMN). 

Neste presente trabalho, será feito um estudo de caso sobre a viabilidade de 

implantação de um SGSST no Instituto de Química da UFF, baseando-se na OHSAS 

18001. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste estudo é propor um Sistema de Gestão de Saúde e 

Segurança no Trabalho no Instituto de Química da UFF, baseando-se na norma OHSAS 

18001. 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Este estudo tem como objetivos específicos: 

- Analisar o espaço do IQ e verificar a sua adequação aos requisitos da norma 

OHSAS 18001 e, quando possível, apontar medidas para um melhor desempenho 

daquele espaço quanto à SST. 

- Realização de pesquisa de percepção de segurança por parte dos alunos, 

servidores e presidente da Comissão de Segurança do Instituto de Química da UFF. 

2.3.JUSTIFICATIVA 

Trazer maiores benefícios de SST para aqueles que frequentam o prédio do IQ, 

fazendo com que a conscientização e a aceitação deste tema se tornem maiores por 

todos aqueles que frequentam e utilizam a unidade, por meio de medidas que tragam 

melhorias substanciais em relação à segurança, além de incentivar a prática de atos que 

minimizem os acidentes. 

2.4.LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Por envolver uma pesquisa de participação, os resultados desta são totalmente 

dependentes da quantidade de participação dos alunos e servidores. Apesar da 

publicidade dada à pesquisa, não há como obter-se uma participação maior se não com 

o incentivo. 

Por questões de tempo, não houve a possibilidade de se fazer uma avaliação 

completa e detalhada do interior dos laboratórios que estão no prédio do Instituto de 

Química. Esta avaliação mais complexa seria de extrema importância para o presente 

trabalho, uma vez que são nestes espaços que estão os principais perigos, como 

reagentes, equipamentos elétricos, sistemas de refrigeração, onde há manipulação de 

produtos químicos etc., os quais podem ocasionar sérios riscos ao prédio e às pessoas. 
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3. GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

3.1. CONCEITOS BÁSICOS 

 Neste item do trabalho são descritos e discutidos alguns conceitos básicos, 

porém essenciais, para a compreensão de SGSSTs. Tais conceitos são continuamente 

abordados ao longo deste documento. 

 A maioria destes conceitos são trazidos diretamente da norma OHSAS 18001, 

visto que esta dedica um capítulo para definições de termos. 

3.1.1. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 A SST é definida como o grupo de condições ou fatores que afetam, ou 

poderiam afetar, a saúde e a segurança de empregados ou de outros trabalhadores (como 

trabalhadores temporários, estagiários, contratados, etc), além de visitantes ou qualquer 

outra pessoa no local de trabalho (OHSAS 18001, 2007). 

 Com isto, é possível perceber que a organização pode estar sujeita a requisitos 

legais relativos à saúde e à segurança de qualquer pessoa que esteja dentro do local onde 

ocorrem as atividades relacionadas com o trabalho, seja esta pessoa pertencente ao seu 

quadro permanente de funcionários ou não. 

 Além disto, este conceito não se refere apenas do local de trabalho imediato, mas 

também em locais onde as pessoas estão exercendo quaisquer atividades relacionadas 

com a organização, como trabalhos externos ou de campo, por exemplo (OHSAS 

18002, 2008). 

3.1.2. PERIGO E RISCO 

 Os conceitos de perigo e risco possuem semelhanças e, por muitas vezes, 

acabam por ser confundidos.  

 Dicionários como o Priberam (2014) e o Michaelis (2014) apontam ambas 

palavras como sinônimos ou termos relacionados. Definem, ambos, perigo como sendo 

uma “situação em que está ameaçada a existência de uma pessoa ou de uma coisa; 

risco”. O dicionário Michaelis acaba por definir risco como sendo a “possibilidade de 

perigo, incerto mas previsível, que ameaça dano a pessoa ou a coisa”. 
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 A nível de comparação, a norma OHSAS 18001 define perigo como sendo uma 

fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos em termos de ferimentos ou 

doença, ou uma combinação deste e risco como combinação da probabilidade de 

ocorrência de um evento ou exposição(ões) com a gravidade da lesão ou doença que 

pode ser causada pelo evento ou exposição(ões). 

 De forma simples podemos considerar que as definições dos dicionários em 

questão e da norma são convergentes em alguns pontos, principalmente no que diz que 

risco é uma possibilidade de ocorrência. De fato. Entretanto, podemos entender que o 

perigo é inerente, é intrínseco, ou seja, jamais deixará de existir. Já o risco mensura, em 

termos de probabilidade, o quão exposto se está a essa característica natural da fonte, 

situação ou ato potencial. 

 Assim sendo, a probabilidade de ocorrência de uma situação de risco depende do 

controle do perigo. Por exemplo, uma substância como o ácido sulfúrico concentrado 

pode causar grandes danos à saúde humana, por ser altamente corrosivo. Podemos 

concluir que por estas características naturais, o ácido sulfúrico apresenta perigo e assim 

é classificado, um produto perigoso. Entretanto, se este for devidamente acondicionado 

e manuseado, não oferecerá altos riscos à saúde humana, ou seja, a probabilidade da 

ocorrência do evento que gera graves lesões ou doenças pode ser minimizada. 

 Esta diferenciação também é utilizada por Magnanelli (2012), que, além disso, 

define que risco é dependente do perigo e da exposição, sendo que o primeiro fator é 

incontrolável, diferentemente do segundo. Diz ainda que o controle dos riscos é 

essencial para controlar o dano e isto pode ser feito na fonte, na trajetória e no 

trabalhador. 

3.1.3. INCIDENTE E ACIDENTE 

 A relação que existe entre incidente e acidente é que o conceito de incidente é 

mais geral, ou seja, o conceito de acidente é um tipo de incidente. A OHSAS 18001 

(2007) define incidente como sendo evento(os) relacionado(os) com o trabalho no qual 

ocorre ou poderia haver ocorrido um dano, ou doença (independente da gravidade), ou 

uma fatalidade. Quando deste evento ocorre de fato um dano, ou doença, ou uma 

fatalidade, há o acidente. Do contrário, também existe o que se chama de quase-

acidente. 
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 Desta forma, podemos dizer que um incidente é a ocorrência de um acidente ou 

um quase-acidente em eventos relacionados com o trabalho. 

 O que também deve ser destacado é que a ideia cotidiana de que acidentes 

ocorrem por acaso deve ser questionada. É verdade que acidentes, à primeira vista, 

podem ser considerados casuais, ou seja, sem causas bem definidas, até mesmo 

ignoradas. Entretanto, o acidente acaba por ser uma consequência e cabe o SGSST 

identificar estas causas e trabalhar com uma visão prevencionista, estando, portanto, de 

acordo com a melhoria contínua do sistema, minimizando problemas no local de 

trabalho (BENITE, 2004). 

 Além disso, acidentes não possuem, necessariamente, consequências imediatas. 

Alguns eventos necessitam de um determinado tempo para que as consequências se 

tornem evidentes, como, por exemplo, um trabalho da área de radiologia, que fica 

constantemente expostos a materiais radioativos, podendo desenvolver, ao longo de sua 

vida profissional, um câncer (OHSAS 18002, 2008). 

3.2. SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 A própria norma OHSAS 18001 (2007) define o sistema de gestão como um 

conjunto de elementos interrelacionados utilizados para estabelecer a política e os 

objetivos e para atingir tais objetivos. Ou seja, falando-se em termo de um sistema de 

gestão de segurança, este é uma parte do sistema de gestão de uma organização utilizada 

para definir e implementar sua política de saúde e segurança, visando a atender 

objetivos para gerenciar seus riscos. 

 De modo simples, a implementação de um SGSST visa a eliminação ou 

minimização dos riscos, aos empregados e partes interessadas no ambiente de trabalho, 

à exposição de perigos relacionados às atividades. 

 Além disso, como ocorre em outros sistemas de gestão, por exemplo a ISO 9001 

ou a ISO 14001, a OHSAS 18001 se baseia na metodologia conhecida como PDCA: 

Planejar-Fazer-Verificar-Agir (do Inglês Plain-Do-Check-Act). Este método auxilia em 

outro ponto essencial do SGSST, que é a melhoria contínua, conforme evidenciado na 

Figura 1. 
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Figura 1: O Ciclo PDCA e a Melhoria Contínua (OIT, 2011). 

 Entende-se que: 

 Planejar: é estabelecer objetivos e processos para atingir os resultados 

concordantes com a política do SGSST 

 Fazer: é implementar os processos 

 Verificar: é monitorar e medir os processos em relação à política e aos objetivos 

do SGSST, aos requisitos legais e outros, relatando os devidos resultados 

 Agir: é executar ações para melhorar continuamente o SGSST 

De certo modo, para que um SGSST se mantenha e evolua, este deve ser fiel à 

sua política, ter objetivos e metas bem estabelecidos e realizar auto-avaliações 

(auditorias internas, por exemplo) para que se tenha noção dos pontos a melhorar. 

Sendo que para tudo isto ocorra, deve haver comprometimento da alta direção, 

principalmente para envolver o quadro de funcionários. 
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Além disso, o sucesso na implementação de SGSST depende da habilidade dos 

agentes responsáveis pelas mudanças em controlar situações complexas e imprevisíveis. 

(DE OLIVEIRA, DE OLIVEIRA, 2008) 

Os requisitos dos SGSST estabelecidos pela norma OHSAS são divididos 

justamente em categorias que fazem referência às letras do PDCA, conforme 

apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Itens e títulos da norma OHSAS 18001:2007, agrupados pelas etapas 

do ciclo PDCA 

ETAPA ITEM TÍTULO 

PLANEJAR (P) 

4.1 Requisitos gerais 

4.2 Política de SST 

4.3 Planejamento 

4.3.1 Identificação de perigos, 

avaliação de riscos e 

determinação de controles 

4.3.2 Requisitos legais e outros 

4.3.3 Objetivos e programa(s) 

FAZER (F) 

4.4 Implementação e operação 

4.4.1 Recursos, funções, 

responsabilidades, prestações 

de contas e autoridades 

4.4.2 Competência, treinamento e 

conscientização 

4.4.3 Comunicação 

4.4.3.1 Comunicação 

4.4.3.2 Participação e consulta 

4.4.4 Documentação 

4.4.5 Controle de documentos 

4.4.6 Controle operacional 

4.4.7 Preparação e resposta a 

emergências 

VERIFICAR (V) 

4.5 Verificação 

4.5.1 Monitoramento e medição de 

desempenho 

4.5.2 Avaliação do atendimento a 

requisitos legais e outros 

4.5.3 Investigação de incidente, 

não-conformidade, ação 

corretiva e ação preventiva 

4.5.3.1 Investigação de incidente 

4.5.3.2 Não-conformidade, ação 

corretiva e ação preventiva 

4.5.4 Controle de registros 

4.5.5 Auditoria interna 

AGIR (A) 4.6 Análise crítica pela direção 
Fonte: Norma OHSAS 18001 (2007) 



 

24 
 

3.3. PRINCIPAIS ELEMENTOS DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO 

 Para entender melhor como é a estrutura de um SGSST a IOHA (1998) descreve 

os principais elementos de um SGSST no fluxograma apresentando abaixo. A tradução 

foi feita por LIMA (2002, p.22): 

 

Figura 2. Elementos principais de um SGSST (IOHA, 1998). 

 Por isso, a seguir serão descritos os principais elementos de um SGSST 

baseando-se nas definições da IOHA (1998) e da OHSAS 18001:2007 que, além disso, 

será utilizada como principal referência técnica, assim como as recomendações e 

diretrizes apresentadas pela norma OHSAS 18002:2008. 

3.3.1. REQUISITOS GERAIS 

 A OHSAS 18001 (2007) diz que os requisitos gerais para serem seguidos são 

estabelecer, documentar, implementar, manter e melhorar continuamente o seu SGSST 

de acordo com essa, além de determinar como cumprir esses requisitos. Além do mais, 

a organização deve definir e documentar o alcance do seu sistema de gestão. 
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 O que deve ser entendido é que “estabelecer” significa um nível de permanência, 

ou seja, não se deve considerar um SGSST estabelecido se todos os elementos deste não 

estiverem implementados de maneira significativa. Assim como se deve entender como 

“manter” a situação de seguimento do funcionamento do sistema. Muitos sistemas 

acabam por começar bem, mas acabam por terminar devido à ausência de cuidados com 

a manutenção (OHSAS 18002, 2008). 

 Para uma organização que deseja cumprir os requisitos da OHSAS 18001:2007, 

essa deve considerar sua posição atual com relação aos riscos de SST por meio de uma 

revisão inicial. A partir disso, deve-se determinar a maneira com que os fatores que 

afetam ou poderiam afetar a segurança e a saúde das pessoas, as políticas de SST que 

necessita e como irá gerenciar seus riscos. 

 Por isso, é essencial que se entenda que a OHSAS 18001:2007 traz elementos 

voltados para assegurar o funcionamento do SGSST, mas não de forma restritiva, assim 

como ocorre em outras normas de implementação de outros tipos de sistemas de gestão. 

Ou seja, não há uma determinação específica para o tamanho ou a complexidade do 

SGSST, assim como o quanto de recursos será investido para tal. Isto é totalmente 

dependente da natureza da organização, tal como suas atividades. 

 Essencialmente, a unidade em questão deve realizar uma revisão inicial em nível 

de comparação da sua situação atual com a norma, a fim de determinar o número de 

diretrizes que estão sendo cumpridas. A revisão inicial também tem como propósito um 

mapeamento de todos os riscos e perigos relacionados com a saúde e a segurança do 

trabalhador. Assim sendo, é esperado que esta busque verificar: 

 Requisitos Legais; 

 Identificação de perigos e avaliação de riscos; 

 Avaliações da saúde e segurança do trabalhador; 

 Avaliações dos sistemas, práticas, processos e procedimentos realizados; e 

 Recursos disponíveis para um sistema de gestão 

Os tópicos mencionados não são os únicos, ou seja, a empresa não deve limitar 

sua verificação apenas ao que foi citado. 

Também é necessário que seja definido o alcance do sistema de gestão. É 

possível que um sistema de gestão seja feito apenas em uma parte da unidade, não nela 
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completamente. Por isso, antes de se começar, o local de trabalho deve ser bem 

definido, para que as etapas iniciais da implementação sejam feitas. Entretanto, é 

entendível que não devem ser excluídas localidades de trabalho que ponham em risco a 

saúde e a segurança do trabalhador. 

3.3.2. ESTRUTURA GERENCIAL E RECURSOS 

 A implementação de um sistema de gestão de segurança e saúde do trabalho 

exige um compromisso de todas as pessoas sob o controle da organização, entretanto, 

este compromisso deve começar pela alta direção (OHSAS 18002, 2008). 

 A OHSAS 18001 (2007, item 4.4.1) diz que a alta administração deve 

demonstrar seu comprometimento: 

a) Garantindo a disponibilidade de recursos essenciais para estabelecer, 

implementar, manter e melhorar o sistema de gestão da SST; 

b) Definindo funções, alocando responsabilidades e prestações de contas e 

delegando autoridades, a fim de facilitar a gestão eficaz da SST. Funções, 

responsabilidades, prestações de contas e autoridades devem ser documentadas 

e comunicadas. 

Onde a organização deve indicar representante(s) da alta administração com 

responsabilidade específica pela SST, independentemente de outras responsabilidades, 

e com funções e autoridade definidas para: 

a) Assegurar que o sistema de gestão da SST seja estabelecido, implementado e 

mantido em conformidade com a norma OHSAS; 

b) Assegurar que os relatos sobre o desempenho do sistema de gestão da SST 

sejam apresentados à alta administração para análise crítica e sejam utilizados 

como base para a melhoria do SGSST. 

A norma OHSAS 18002 (2008) afirma que os recursos devem ser revistos 

periodicamente pela alta direção, para assegurar que são eficientes para executar 

programas e atividades de SST, como o desempenho de medidas. E, além disso, a alta 

direção deveria determinar e colocar à disposição, de maneira eficiente e oportuna, 

todos os recursos necessários para prevenir danos e doenças no local de trabalho. 

Quanto à estrutura gerencial, a norma aponta que a alta direção deve assegurar 

que os membros da direção com responsabilidades na SST tenham autoridade 
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necessária para cumprir suas funções, assim como assegurar que as responsabilidades 

estejam claras entre as diferentes funções (OHSAS 18002, 2008). 

A OHSAS 18001 (2007) requer que o gestor do SGSST seja um membro da alta 

direção, entretanto, este pode receber apoio de outras pessoas que tenham sido 

incumbidos de responsabilidades para realizar operações gerais das funções do SGSST 

(OHSAS 18002, 2008). 

3.3.3. TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA 

 Quando um SGSST está estabelecido ou em planejamento, a organização deve 

criar maneiras para que seus trabalhadores estejam conscientes (OHSAS 18001, 2007): 

a) Das consequências para a SST, reais ou potenciais, de suas atividades de 

trabalho, de seu comportamento, e dos benefícios para a SST resultantes da 

melhoria do seu desempenho pessoal; 

b) De suas funções e responsabilidades e da importância em atingir a 

conformidade com a política e procedimentos da SST, e com os requisitos do 

sistema de gestão da SST, incluindo os requisitos de preparação e resposta de 

emergências; 

c) Das potenciais consequências a inobservância de procedimentos especificados. 

De certa forma, no que tange à participação dos trabalhadores, deve-se atentar 

para a competência, a formação e treinamento e a conscientização destes. 

Uma organização pode e deve determinar os requisitos de competência para uma 

tarefa qualquer, entretanto esta deve assegurar que todo o pessoal, incluindo a alta 

direção, é competente para desempenhar tarefas que podem ter impacto na SST. O 

trabalhador tem que ter consciência dos riscos de SST que aquela atividade pode 

ocasionar, assim como de suas funções e responsabilidades. Por isso, a organização 

deve atentar para as capacidades individuais de quem exercerá aquele trabalho, levando 

em consideração o grau de alfabetização, o domínio do idioma etc (OHSAS 18002, 

2008). 

A organização também deve ter total noção das funções, responsabilidades e 

autoridades que possam afetar a SST e o SGSST para determinar treinamentos e melhor 

formação para todos aqueles que trabalham sob seu controle. Uma melhor formação 
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pode enfocar no cumprimento de requisitos específicos ou até mesmo em uma maior 

conscientização por parte do trabalhador (OHSAS 18002, 2008) 

Seminários, workshops, palestras etc. são algumas alternativas propostas para 

que determinadas necessidades sejam repassadas de maneira clara, simples e fácil. 

De Oliveira e De Oliveira (2008) apresentam, em seu estudo de caso, que a falta 

de comprometimento da média gerência e o baixo índice de conscientização dos 

funcionários, além do baixo envolvimento dos demais setores da organização, são 

algumas das principais dificuldades encontradas durante a implantação do SGSST. 

Sendo assim, para se ter certeza de que os trabalhadores exercem suas atividades 

de maneira segura, a organização deve permitir que as pessoas que trabalhem para ela 

tenham conhecimento sobre (OHSAS 18002): 

 os procedimentos de emergência; 

 as consequências de suas ações e comportamento em relação aos riscos da SST; 

 as possíveis consequências de não seguirem os procedimentos; 

 a necessidade de se ajustarem às políticas e procedimentos do SGSST; e 

 a qualquer outro aspecto que pode ter impactos na SST. 

A conscientização deve ser para todos, sejam contratados, trabalhadores 

temporários, visitantes etc. de acordo com os riscos que estão expostos. 

De Oliveira e De Oliveira (2008) apontam que o investimento em treinamentos 

técnicos e comportamentais é uma diretriz essencial para a implementação do SGSST. 

Dizem ainda que o treinamento é um meio estratégico para desenvolver competências, 

tornando os funcionários mais produtivos, criativos, inovadores e possibilitando-os 

assim de contribuírem ainda mais para os objetivos organizacionais. 

Em relação à ajuda de conscientização e de envolvimento do trabalhador, o 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estabelece, por meio da Norma 

Regulamentadora (NR) 5, a criação de uma Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA). A CIPA tem como objetivo principal a prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o 

trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador (BRASIL, 

1978). 
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A CIPA é uma das principais formas de comunicação e consulta aos 

trabalhadores, de forma que sua atuação resulte em contínuas e efetivas melhorias nos 

ambientes de trabalho (BENITE, 2004). 

3.3.4. POLÍTICA DE SST 

 A definição da política do SGSST é, sem dúvidas, um dos pontos mais 

importantes onde a alta direção tem participação. É papel da alta direção demonstrar 

liderança e compromisso para que haja êxito no SGSST.  

 Benite (2004) afirma que a política de SST “é uma carta de intenções, devendo 

ser composta por pontos que efetivamente sejam cumpridos pela empresa e que possam 

ser evidenciados de maneira clara”. 

 Hammer (1985 apud Benite, 2004) afirma que “o estabelecimento e a 

disseminação de uma política de segurança é uma das maneiras de uma administração 

obter um programa efetivo de segurança”. 

 A norma OHSAS 18001 (2007) é bem explícita quanto às diretrizes de definição 

da política. Diz que esta: 

a) Seja apropriada à natureza e escala dos riscos da SST da organização; 

b) Inclua um comprometimento com a prevenção de lesões e doenças e com a 

melhoria contínua da gestão da SST e do desempenho da SST; 

c) Inclua um comprometimento em atender, pelo menos, aos requisitos legais 

aplicáveis e a outros requisitos subscritos  

d) Forneça o arcabouço para o estabelecimento e análise de crítica dos objetivos 

da SST; 

e) Seja comunicada a todas as pessoas que trabalhem sob o controle da 

organização, com o intuito de que elas tenham ciência de suas obrigações 

individuais em relação à SST; 

f) Esteja disponível às partes interessadas; 

g) Seja analisada criticamente de forma periódica para assegurar que permanece 

pertinente e apropriada à organização. 

Deste modo, é possível perceber que a política, acima de tudo, tem que ser 

coerente com o cotidiano da empresa, tratando os riscos de maneira realista, sem 

supervalorizá-los ou subestimá-los. Não à toa esta deve ser constantemente revisada 
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para que sempre esteja adequada à unidade. A OHSAS 18002 (2008) estabelece que 

uma organização deveria considerar: 

 sua missão, visão, valores fundamentais e crenças; 

 a coordenação com outras políticas (corporativa, integrada, etc.); 

 as necessidades das pessoas que trabalham sob o controle da organização; 

 os perigos de SST da organização 

 os requisitos legais e outros requisitos que a organização compromete-se, 

relacionados com os perigos de SST; 

 o desempenho histórico e atual de SST da organização; 

 as oportunidades e necessidades da melhoria contínua e da prevenção de danos e 

doenças; 

 a opinião das partes interessadas; 

 o que é necessário para estabelecer objetivos realistas e alcançáveis. 

Entretanto, a OHSAS 18002 (2008) ainda vai além e diz que a política, requer, 

no mínimo, declarações do compromisso da organização com a prevenção de danos e 

doenças, a melhoria contínua da gestão e do desempenho do SGSST e o cumprimento 

de requisitos legais e demais requisitos que a organização se compromete. 

É essencial, ainda, que a política seja comunicada à empresa, pois assim se 

demonstra o compromisso da alta direção com a saúde e segurança do trabalhador. A 

conscientização da política é um fator determinante, pois justifica o estabelecimento e a 

manutenção de um SGSST. Essa comunicação pode ser feita de diversas maneiras 

alternativas à própria declaração da política, como sugere OHSAS 18002 (2008), por 

meio de regras, diretivas, procedimentos, cartazes etc., tomando-se o devido cuidado 

com a diversidade do local de trabalho em questão e levando-se em conta o nível de 

alfabetização, o domínio do idioma e afins. 

Sua política também deve estar à disposição das partes interessadas e isso pode 

ser feito de maneiras simples, como o envio da mesma por e-mail via solicitação, ou 

simplesmente disponibilizá-la na página da empresa da internet, ou imprimindo e 

enviando cópias para seus clientes. 

A International Business Machines do Brasil (IBM Brasil), por exemplo, expõe 

sua Política de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional (2014) em seu site na 
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internet, assinada pelo Gerente Geral da IBM Brasil. Nela, a empresa explicita que a 

importância que atribuem a esta iniciativa é o resultado do comprometimento da 

empresa em manter um estilo de vida saudável de seus profissionais, clientes e 

comunidade nas quais operam. Em sua política também consta os seguintes objetivos: 

 atender aos requisitos legais e corporativos de uma política corporativa interna; 

 comprometer-se com o Bem Estar, Segurança e Saúde do Trabalho dos 

funcionários; 

 incentiva a participação de todos os colaboradores, parceiros, fornecedores e 

clientes nos Programas de Bem Estar, Segurança do Trabalho e Saúde 

Ocupacional da IBM Brasil; 

 gerenciar os custos, riscos e qualidade de saúde e segurança no ambiente de 

trabalho; 

 assegurar melhoria contínua e excelência e execução das atividades relativas a 

Bem Estar, Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional da IBM Brasil. 

3.3.5. PLANEJAMENTO 

  O item 4.3 da OHSAS 18001:2007 traz informações básicas sobre o 

planejamento. Divide-se em três seções: 

 4.3.1. Identificação de perigos, avaliação e determinação controles; 

 4.3.2. Requisitos legais e outros; 

 4.3.3. Objetivos e Programa(s). 

É a última etapa antes de se iniciar a implementação do SGSST. 

3.3.5.1. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS, AVALIAÇÃO DE RISCOS E 

DETERMINAÇÃO DE CONTROLES 

 A OHSAS 18001 (2007) é clara ao dizer que a organização deve “estabelecer, 

implementar e manter procedimento(s) para a identificação contínua de perigos, a 

avaliação de riscos e a determinação de controles necessários”. Os procedimentos para a 

identificação de perigos e avaliação de riscos deve levar em conta, segundo a OHSAS 

18001:2007 

a) atividades rotineiras e não-rotineiras; 
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b) atividades de todas as pessoas que tenham acesso ao local de trabalho 

(incluindo terceirizados e visitantes); 

c) comportamento humano, capacidades e outros fatores humanos; 

d) perigos identificados de origem externa ao local de trabalho, capazes de afetar 

adversamente a segurança e a saúde das pessoas sob o controle da organização 

do local de trabalho; 

e) perigos criados na vizinhança do local de trabalho por atividades relacionadas 

ao trabalho sob o controle da organização; 

f) infra-estrutura, equipamentos e materiais no local de trabalho, sejam eles 

fornecidos pela organização ou por outros; 

g) mudanças ou propostas de mudança na organização, em suas atividades ou 

materiais; 

h) modificações no sistema de gestão da SST, incluindo mudanças temporárias, 

bem como seus impactos nas operações, processos e atividades; 

i) qualquer obrigação legal aplicável relacionada à avaliação de riscos e à 

implementação dos controles necessários; 

j) o desenho das áreas de trabalho, processos, instalações, máquinas, 

equipamentos, procedimentos operacionais e organização do trabalho, 

incluindo sua adaptação às capacidades humanas. 

 Deste modo, a norma sugere que a organização deve desenvolver uma 

metodologia para o cumprimento desses critérios e que esta deve: 

a) ser definida em relação ao seu escopo, natureza e momento oportuno para agir, 

para assegurar que ela seja pró-ativa em vez de reativa; 

b) fornecer subsídios para a identificação, priorização e documentação de riscos 

bem como a aplicação dos controles, conforme apropriado. 

Sugere-se ainda que no caso de quaisquer mudanças na organização, esta deve 

identificar os perigos de SST, assim como os riscos associados à estas mudanças antes 

da introdução das mesmas. 

E, que, ao determinar controles ou considerar mudanças nos controles existentes, 

deve-se considerar a redução dos riscos de acordo com a seguinte hierarquia (OHSAS 

18001, 2007): 

a) eliminação; 
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b) substituição; 

c) controles de engenharia; 

d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos; 

e) equipamentos de proteção individual (EPIs). 

Um exemplo de como esse nível de hierarquia age: 

a) eliminação: Utilização de uma máquina para realizar determinada atividade para 

evitar o contato manual; 

b) substituição: Utilização de uma substância menos nociva à saúde humana em um 

processo químico; 

c) controles de engenharia: Alteração nos sistemas de ventilação e exaustão ou um 

sistema de controle de temperatura do ambiente mais eficaz; 

d) sinalização/alertas e ou controles administrativos: Marcações de áreas perigosas, 

sinalizações indicando os perigos de manuseio de um determinado equipamento; 

e) equipamentos de proteção individual (EPIs): Óculos de proteção, jalecos, botas, 

luvas, etc. 

A norma conclui que a organização deve documentar e manter atualizados os 

resultados da identificação de perigos, da avaliação de riscos e dos controles 

determinados (OHSAS 18001, 2007). 

Nas diretrizes da OHSAS 18002 (2008) há a informação de que perigos podem 

potencialmente causar danos ou doenças às pessoas e, portanto, é necessário a 

identificação dos perigos antes que haja a avaliação dos riscos associados. E que se não 

existem controles para a identificação de perigos ou estes são inadequados, deve-se 

implementar controles eficazes de acordo com a hierarquia apresentada nos itens de a) 

até e) do item 4.3.1 da OHSAS 18001:2007. A norma estabelece ainda que os 

propósitos da avaliação de riscos são conhecer e entender os perigos que podem surgir 

ao longo das atividades da unidade e se assegurar de que os riscos às pessoas que 

possam surgir sejam avaliados, priorizados e controlados a um nível aceitável. 

A Figura 3 foi retirada da norma OHSAS 18002:2008 e apresenta, de maneira 

simplificada e geral, um exemplo da perspectiva de um processo para a identificação de 

perigos e avaliação de riscos. 
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Figura 3 – Processo de identificação de perigos e avaliação de riscos (OHSAS 18002, 2008). 

Este processo também funciona baseado em um ciclo semelhante ao PDCA. Há 

uma etapa de planejamento, em que há o Desenvolvimento da Metodologia, ou seja, de 

que maneira serão identificados os perigos e avaliados os riscos das atividades. 

Obviamente que isso varia de organização para organização. O que ditará qual 

metodologia será utilizada ou mais apropriada serão fatores como o cotidiano da 

unidade e da unidade de trabalho, os recursos disponíveis, o tempo disponível, o 

enfoque que cada área deve receber, dentre outros. 

Por exemplo, há uma grande diferença no desenvolvimento de uma metodologia 

para a determinação de controles de riscos para uma planta de processos químicos, onde 

se está preocupado com a exposição às substâncias a curto e a longo prazo, por 

exemplo, e uma escola ou universidade. Como citado pela norma OHSAS 18002 

(2008), muitos países possuem uma legislação específica de SST para um determinado 

setor. No Brasil isto é feito pelo MTE, através das NRs. 

Além dos requisitos legais e fazendo-se uma correlação com outro elemento 

essencial citado anterior, a participação do trabalhador, estas avaliações devem ser 

realizadas com o auxílio dos empregados, por meio de consultas (OHSAS 18002). 

Entra-se então em um ciclo de ações, que são a identificação de perigos, a 

avaliação de riscos, a determinação de controles e a implementação de controles. 

Entretanto, os controles cabíveis são determinados a partir dos resultados das ações 
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anteriores. Isto é mais um motivo para explicitar o porquê de cada unidade desenvolver 

seu método específico de avaliação de riscos e identificação de perigos. Não há como 

um único controle ser geral para todos os setores da organização, pois um setor onde um 

determinado controle possa ser aceitável, em outro pode ser defasado, dispendioso ou 

até mesmo excessivamente complexo. 

A determinação de controles a serem tomados foi exemplificada na hierarquia 

apresentada neste item (Eliminação, Substituição, Controles de Engenharia, 

Sinalização/alertas e ou controles administrativos, EPIs). Quando estes controles forem 

determinados, a unidade deve verificar as prioridades para então implementá-los. Em 

termos de prioridade, deve-se dar preferências às atividades de alto risco e controles que 

tragam diminuição substancial nestes riscos devem ter preferência em relação àqueles 

que tragam reduções limitadas ao risco (OHSAS 18002, 2008). 

A verificação fica por parte da constante revisão do desenrolar da metodologia 

no cotidiano da organização. Isto tem que ser feito por meio de uma gestão de mudanças 

nas atividades. Como um ciclo semelhante ao PDCA, a busca por uma melhoria 

contínua é um objetivo a ser alcançado para ações mais eficientes de identificação de 

perigos e avaliação de riscos. Por isso, cabe à unidade se questionar se aquela 

metodologia ainda é plausível para a atividade em que ela está sendo aplicada. 

Por exemplo, uma alteração do software ou práticas laboratoriais, nos 

equipamentos de controle de segurança, nas matérias-primas ou até mesmo alterações 

significativas na estrutura e no quadro de funcionários podem necessitar de alterações e 

revisões na metodologia a ser aplicadas (OHSAS 18002, 2008). 

Com isso, a fim de se terminar a etapa de verificação e realizar ações para que 

uma nova metodologia, mais concisa e eficaz, seja implementada, cabe a organização 

fazer algumas perguntas, como está descrito na OHSAS 18002 (2008): 

 Novos perigos foram criados? 

 Quais os riscos associados aos novos perigos? 

 Os riscos de outros perigos foram alterados? 

 Essas mudanças podem afetar negativamente os controles de riscos existentes? 

 Foram escolhidos os controles mais apropriados, tendo-se em conta a 

praticidade, aceitabilidade e os custos imediatos ou à longo prazo? 
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Como muito explicitado e enfatizado na norma, todo este processo deve ser 

documentado. 

Ações desse gênero foram estudadas por De Oliveira e De Oliveira (2008). No 

estudo de caso em questão, a organização utilizava Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA) baseando-se nas NRs específicas do setor do MTE. Outras ações 

também foram postas em prática, como a elaboração de um Mapa de Riscos por parte da 

CIPA da organização, com a consultoria e supervisão de técnicos de segurança do 

trabalho. Em termos de participação dos trabalhadores, a empresa executa um chamado 

Diálogo Semanal de Segurança (DDS), onde são relatados acidentes ocorridos na 

semana e as ações corretivas tomadas por conta destes. 

Ainda neste estudo, De Oliveira e De Oliveira (2008) mostraram que 

aproximadamente 44% dos acidentes ocorridos nesta organização no ano de 2006 foram 

gerados por novos contratados, o que fez a empresa criar um programa de integração 

com os novos funcionários, dando-lhes informações essenciais de SST. Esses 

funcionários, então, foram acompanhados por seis meses de trabalho com maior rigor 

que em relação à média, fazendo-se as devidas avaliações e intervenções, se necessário. 

3.3.5.2. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS 

 Outra conformidade com a OHSAS 18001:2007 que uma organização deve 

atingir é o cumprimento com requisitos legais e outros requisitos específicos. Diz a 

norma que a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para 

identificar e ter acesso à legislação e outros requisitos de SST que lhe são aplicáveis. 

Afirma ainda que estes requisitos devem ser levados em consideração no 

estabelecimento, implementação e manutenção de seu sistema de gestão de SST. 

 No Brasil, o MTE é o principal responsável pelos requisitos legais aplicáveis à 

SST. Mas, por exemplo, o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho 

(PLANSAT) foi realizado pela Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho 

(CTSST), em conjunto com órgãos do governo, como (além do MTE) Ministério da 

Saúde e Ministério da Previdência Social, empregadores e trabalhadores, e faz parte da 

Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST, Decreto nº 7.602, 7 de 

novembro de 2011). 
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 Segundo a cartilha, a SST é um direito social básico (assim como o artigo 6º da 

Constituição Federal, 1988) e a PNSST (2011) objetiva “a promoção da saúde e a 

melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à 

saúde advindos, relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da 

eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho”. 

 Outro instrumento legal e regulador por parte do governo federal brasileiro são 

as NRs, elaboradas pelo MTE. A NR 1 (BRASIL, 1978) traz as disposições gerais das 

mesmas, afirmando que “são de observância obrigatória pelas empresas privadas e 

públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos 

órgãos dos Poderes Legislativos e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. As NRs objetivam sobre SST em diversos 

setores e atividades de trabalho. Atualmente existem 36 NRs, as quais estão disponíveis 

para livre consulta no site do MTE. Estas são elaboradas e disciplinadas pela Portaria 

1.127 de 02 de outubro de 2013, do MTE, através da adoção do sistema de tripartite 

como princípio básico, que, como destacado por Spindler (2013) promove a cooperação 

entre as organizações de empregadores, trabalhadores e governos para a realização da 

justiça social. 

 Além de garantir que a SST é um direito social, a Constituição Federal Brasileira 

garante aos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança (CF, art. 7º, XXII). Oliveira (2007 apud Spindler, 

2013) e Carvalho (2011 apud Spindler, 2013) versam que as condições mínimas de 

trabalho foram elevadas ao nível de direito fundamental, articulado ao princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, artº 1, III). 

 Quanto aos outros requisitos, a norma OHSAS 18002 (2008) define alguns 

exemplos, como, por exemplo: 

 Condições contratuais; 

 Acordos com os empregados; 

 Acordos com as partes interessadas; 

 Acordos com as autoridades sanitárias; 

 Diretrizes não regulamentárias; 

 Estatutos e códigos; 

 Compromissos públicos da organização com a organização matriz; e 
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 Requisitos corporativos ou da companhia. 

Como mostrado anteriormente, a Política da IBM Brasil mostra o 

comprometimento da empresa com requisitos legais e com políticas internas. 

3.3.5.3. OBJETIVOS E PROGRAMA(S) 

 A organização deve estabelecer, implementar e manter objetivos de SST 

documentados em níveis e funções pertinentes dentro da organização. Os objetivos 

devem ser coerentes com a Política de SST, incluindo os compromissos de prevenção 

dos danos e doenças, do cumprimento com os requisitos legais e aplicáveis e outros 

requisitos que a organização se comprometa e de melhoria contínua (OHSAS 18001, 

2007). 

 A fixação de objetivos é um processo essencial para o SGSST. É um mecanismo 

para que a organização melhore o desempenho do sistema de gestão e alcance a 

melhoria contínua. 

 A OHSAS 18002 (2008) apresenta alguns exemplos de objetivos: 

 Relacionados a uma redução percentual em algum processo: reduzir incidentes 

de manuseio de cargas em 20%; 

 Introduzir controles ou eliminar perigos: reduzir o ruído no local de trabalho; 

 Introduzir materiais menos perigosos em um determinado produto; 

 Aumentar a satisfação dos empregados com respeito ao SST: reduzir o estresse 

no local de trabalho; 

 Reduzir a exposição às substâncias, equipamentos ou processos perigosos; e 

 Incrementar a conscientização ou a competência no desempenho de atividades 

laboratoriais de maneira mais segura; 

Para que estes objetivos sejam alcançados, é necessário o estabelecimento de 

programas. Para tanto, a organização deve levar em conta os recursos disponíveis 

(sejam humanos, financeiros, de insfraestrutura) e as tarefas a desempenhar. Esses 

programas devem ser constantemente revisados e modificados quando for necessário 

(OHSAS 18002, 2008). 
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3.3.6. MONITORAMENTO E MEDIDAS DE DESEMPENHO 

Segundo a OHSAS 18001 (2007) a organização deve estabelecer, implementar e 

manter procedimento(s) para monitorar e medir regularmente o desempenho da SST. 

Esse(s) procedimento(s) deve(m) fornecer: 

a) Tanto medidas qualitativas como medidas quantitativas apropriadas às 

necessidades da organização; 

b) Monitoramento do grau de atendimento aos objetivos de SST da organização; 

c) Monitoramento da eficácia dos controles (tanto para a saúde quanto para a 

segurança); 

d) Medidas pró-ativas de desempenho que monitorem a conformidade com o(s) 

programa(s) de gestão da SST, e com controles e critérios operacionais; 

e) Medidas reativas de desempenho que monitorem doenças ocupacionais, 

incidentes (incluindo acidentes, quase-acidentes, etc) e outras evidências 

históricas de deficiências no desempenho da SST; 

f) Registro de dados e resultados do monitoramento e medição, suficientes para 

facilitar a subsequente análise de ações corretivas e ações preventivas. 

Benite (2004) conclui que uma organização deve identificar os elementos chave 

para o desempenho do SST (processos, programas, objetivos e procedimentos etc.). 

Estes elementos devem ser medidos e monitorados, estabelecendo os procedimentos 

para coleta, processamento de dados e para avaliação das informações de modo que 

permita a tomada de decisões e a intervenção. 

Para alcançar esses propósitos de medição e monitoramento, uma organização 

deve elaborar uma planificação, definição do local, o que será medido e monitorando, a 

metodologia necessária e os requisitos de competências de pessoas que realizarão tal 

processo. Os resultados devem ser analisados para a indicação de êxitos (indicadores 

pró-ativos) e áreas que necessitem de correções ou melhorias (indicadores reativos) 

(OHSAS 18002, 2008). 

Lima (2002) afirma que os indicadores pró-ativos estão relacionados ao quanto o 

sistema é preventivo, ou seja, à avaliação da aplicação dos elementos previstos do 

SGSST. E verifica: 
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a) Se os elementos estão sendo aplicados de acordo com o planejado, ou seja, 

aquilo que foi previsto está realmente acontecendo na prática; 

b) Se os elementos foram desenvolvidos utilizando-se as melhores técnicas e 

métodos disponíveis; 

c) Se existem entendimento e aplicação da política do SST por todos da 

organização; 

d) A existência de métodos de estabelecimento de prioridades para previsão de 

recursos financeiros; 

e) O grau de comprometimento da alta administração com o sistema; 

f) O quanto de entendimento há sobre os perigos e controle dos riscos por parte da 

alta administração; 

g) O número de cursos de formação e informação em SST fornecidos; 

h) As técnicas utilizadas para participação, envolvimento e informação dos 

trabalhadores; 

i) O grau de participação, envolvimento e informação dos trabalhadores; 

j) A frequência e resultados das auditorias que visam à verificação de 

cumprimento de procedimentos preestabelecidos; 

k) A capacidade de aprendizagem organizacional baseando-se na análise das falhas 

encontradas no sistema, dos incidentes, dos acidentes e das doenças; 

l) A qualidade e quantidade de cursos de capacitação para os vários níveis de 

competência; e 

m) As técnicas e métodos utilizados para avaliação e controle de riscos. 

Lima (2002) ainda complementa que os indicadores reativos estão relacionados 

aos resultados da eliminação e redução dos riscos existentes. A norma OHSAS 

18002:2008 traz alguns exemplos de indicadores reativos: 

a) Indicativos de doenças; 

b) Ocorrências e taxas de incidentes; 

c) Taxas de tempo perdido em incidentes, taxas de tempo perdido com doenças; e 

d) Ações adotadas em consequência de comentários realizados pelas partes 

interessadas. 

Benite (2004) ressalta que todas as medições e monitoramentos devem ser 

estabelecidos sobre elementos controláveis ou gerenciáveis, ou seja, aqueles os quais as 
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pessoas envolvidas têm responsabilidades e podem atuar na correção de desvios para a 

melhoria de resultados. 

Wisner (1987 apud Lima, 2002) afirma que por menores que sejam os riscos, os 

problemas relacionados ao trabalho são de natureza probabilística. Ou seja, não há a 

possibilidade de não ocorrência de acidentes ou doenças ocupacionais, mas sim de 

ocorrências em graus e dimensões diferentes de acordo com a eficiência do SGSST 

implementado. 

3.3.7. INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES, NÃO-CONFORMIDADE, AÇÃO 

CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA. 

 Lima (2002) define que a investigação de acidentes, como item de um sistema, 

leva às avaliações que determinam as causas originais de acidentes e incidentes, assim 

como falhas do SGSST, fazendo com que se determinem as condições necessárias para 

que o evento não se repita. 

 OHSAS 18001 (2007) apresenta a não-conformidade simplesmente como o não 

atendimento a um requisito da norma. O acúmulo de não-conformidades no SGSST 

demonstra as falhas do mesmo. Tanto Lima (2002) como Benite (2004) atentam para o 

fato de que a ação preventiva deve ser tomada para a prevenção de uma ocorrência e a 

ação corretiva para evitar a repetição de uma não-conformidade. 

Segundo a OHSAS 18001 (2007), a organização deve estabelecer, implementar 

e manter procedimento(s) para registrar, investigar e analisar incidentes a fim de: 

a) Determinar deficiências de SST subjacentes e outros fatores que possam estar 

causando ou contribuindo para a ocorrência de incidentes; 

b) Identificar a necessidade de ações corretivas; 

c) Identificar oportunidades para ações preventivas; 

d) Identificar oportunidades para a melhoria contínua; 

e) Comunicar os resultados de tais investigações. 

E, além disso, a organização deve estabelecer, implementar, manter 

procedimento(s) para tratar as não-conformidades reais e potenciais, e para executar 

ações corretivas e ações preventivas. Sendo que o(s) procedimento(s) deve(m) definir 

requisitos para (OHSAS 18001, 2007): 
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a) Identificar e corrigir não-conformidade(s) e executar ações para mitigar suas 

consequências no SST; 

b) Investigar não-conformidade(s), determinar sua(s) causa(s) e executar ações 

para evitar repetições; 

c) Avaliar a necessidade de ação(ões) para prevenir não-conformidade(s) e 

implementar ações apropriadas, desenhadas para evitar sua ocorrência; 

d) Registrar e comunicar os resultados da(s) ação(ões) corretiva(s) e ação(ões) 

preventiva(s) executada(s); 

e) Analisar criticamente a eficácia da(s) ação(ões) corretiva(s) e ação(ões) 

preventiva(s) executada(s). 

A OHSAS 18002 (2008) afirma que a investigação de incidentes é ferramenta 

essencial para prevenir a repetição destes e para identificar oportunidades de melhora. A 

norma define que, ao desenvolver tais procedimentos, a organização deve considerar: 

 A necessidade de um entendimento e aceitação comuns do que constitui um 

incidente e os benefícios que se pode obter de sua investigação; 

 Que se deve captar todos os tipos de incidentes, como acidentes maiores e 

menores, emergências, quase-acidentes, doenças e incidentes que ocorrem por 

um período de tempo (exposições, por exemplo); 

 A necessidade de se cumprir qualquer requisito legal relacionado com a 

investigação de incidentes, como por exemplo, a manutenção de um registro de 

acidentes; 

 Definição de responsabilidades e autoridades para o informe de incidentes e de 

investigações subsequentes; 

 A necessidade de ação imediata para lidar com um risco iminente; 

 A necessidade de que a investigação seja imparcial e objetiva; 

 A necessidade de se concentrar em determinados fatos causais; 

 Os benefícios de se envolver aqueles com conhecimento do incidente; 

 Definir os requisitos para dirigir e registrar as distintas fases do processo de 

investigação, como: 

o Reunir feitos e evidências; 

o Analisar os resultados; e 

o Comunicar a necessidade de qualquer ação corretiva ou preventiva; 
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Benite (2004) traz em seu trabalho uma interrelação entre os tipos de incidentes 

e como estes podem ser resolvidos. 

 

Figura 4. Interrelação de tipos de incidentes (BENITE, 2004, p. 113). 

 Existem metodologias para a identificação das causas de incidentes. Benite 

(2004) aponta três Métodos de Análise e Solução de Problemas (MASP) consagrados: 

 Análise de Árvore de Falhas (AAF); 

 Diagrama de Causa-Efeito; 

 Brainstorming; 

3.3.7.1. ANÁLISE DE ÁRVORE DE FALHAS (AAF) 

A AAF consiste na construção de um diagrama lógico, através de um processo 

dedutivo que, partindo de um evento indesejado pré-definido, busca as possíveis causas 

de tal evento. O processo segue investigando as sucessivas combinações de falhas 

componentes até atingir falhas básicas, as quais constituem o limite de resolução de 

análise. O evento indesejado é comumente chamado de evento topo da árvore (FILHO, 

2006). 

A simbologia utilizada nas AAF é exposta por Filho (2006) e estão explícitas nas 

Tabela 2 e 3. 
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Tabela 1. Simbologia de eventos de uma Análise de Árvore de Falhas (AAF) baseado 

nas definições de Filho (2006). 

EVENTOS SIMBOLOGIA CONCEITUAÇÃO 

Primário 

 

Evento Básico: círculo que descreve um evento 

básico de falha inicial, cujo limite apropriado de 

resolução tem sido alcançado. Corresponde 

tipicamente a um evento de falha de um 

componente ou erro humano. Forma a base da 

AAF, por representar o final do processo de 

análise dedutivo. 

 

Evento Condicionante: Elipse que registra 

qualquer restrição a qualquer porta lógica. 

Normalmente é usado com as portas Inibidora e 

E Prioridade. 

 

Evento Não Desenvolvido: Losango que 

descreve um evento específico de falha que não 

foi desenvolvido (o evento é de consequência 

insuficiente ou informação relevante não é 

disponível). 

 

Evento Externo: Significa um evento que é 

normalmente esperado ocorrer como, por 

exemplo uma mudança de fase num sistema 

dinâmico; portanto, o símbolo mostra eventos 

que não são falhas. 

Intermediário 

 

Evento Intermediário: Ocorrem porque uma ou 

mais causas antecedentes agem através das 

portas lógicas e são representados por um 

retângulo. 

Transferência 

 

Transferência para dentro: Indica que a análise 

do evento em questão continua em outra parte da 

árvore, neste caso, posteriormente no símbolo de 

Transferência para fora. 
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Transferência para fora: Símbolo indicando 

que esta parte da árvore deverá ser anexada ao 

correspondente símbolo de Transferência para 

dentro. 

Tabela 2. Simbologia de portões lógicos de uma Análise de Árvore de Falhas (AAF) 

baseado nas definições de Filho (2006). 

PORTÕES LÓGICOS CONCEITUAÇÃO 

 

Porta OU: O evento de saída ocorre somente se um ou mais 

dos eventos de entrada ocorrem. 

 

Porta OU EXCLUSIVO: É uma porta OU especial onde o 

evento de saída ocorre somente se exatamente um dos 

eventos de entrada ocorre. 

 

Porta E: O evento de saída ocorre somente se todos os 

eventos de entrada ocorrem; quaisquer dependências entre os 

eventos de entrada devem ser incorporadas nas definições 

dos eventos se as dependências afetam a lógica do sistema; 

dependências geralmente existem quando a falha altera o 

sistema. 

 

Porta E PRIORIDADE: É uma porta E especial na qual o 

evento de saída ocorre somente se todos os eventos de 

entrada ocorrem numa sequência ordenada específica, que 

normalmente é mostrada dentro de uma elipse desenhada do 

lado direito da porta. 

 

Porta k de n: É uma porta cuja saída ocorre se de n entradas 

pelo menos k ocorrem; caso 1 de n se torna um OU e n de n 

se torna um E.  

 

Porta Inibidora: Representada por um hexágono, a saída 

ocorre quando uma entrada única atende a alguma condição 

(entrada condicional) que é colocada numa elipse do lado 

direito da porta inibidora. 

 



 

46 
 

Lima, Naghettini e Espósito (2013) trazem um exemplo de uma AAF da 

comporta Cajuru
1
 na Figura 5, levando em consideração hipóteses de falhas e 

informações técnica reunidas pela Companhia Energética de Minas Gerais. 

 

 

                                                           
1
 Cajuru é uma hidrelétrica localizada no Rio Pará, na região centro-sul de Minas Gerais 
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Figura 5. AAF da Comporta de Cajuru (LIMA, NAGHETTINI, ESPÓSITO, 2013). 

3.3.7.2. DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO 

 O Diagrama de Causa e Efeito, também conhecido como o Diagrama de 

Ishikawa, em alusão ao seu criador, ou Diagrama Espinha de Peixe, em alusão à forma, 

foi criado por Kaoru Ishikawa na década de 60. É utilizado amplamente na indústria 

para a localização de causas e dispersão da qualidade no produto e no processo de 

produção (BENITE, 2004). 

 Benite (2004) ainda informa que o diagrama explora as causas reais ou 

potenciais (entradas) que resultam em um evento indesejável (saída). As causas são 

dispostas de acordo com o nível de importância ou detalhe. As causas principais podem 

ser agrupadas em seis categorias: Método, Mão-de-Obra, Materiais, Meio Ambiente, 

Medições e Máquinas (os chamados “6 Ms”). 
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Figura 6. Diagrama de Causa e Efeito para um evento indesejável (Descolamento de azulejos na cozinha) 

(BENITE, 2004). 

3.3.7.3. BRAINSTORMING 

 O Brainstorming (“Tempestade de Ideias”) trata-se, basicamente, de uma 

reunião criativa organizada para a criação de conceitos, produtos e soluções diferentes. 

Foi inventada pelo publicitário norte-americano Alex Osborn. (SEBRAE, 2012). 

 Benite (2004) informa que o processo é simples e rápido e os passos para sua 

execução são os seguintes: 

1) Definir claramente o problema; 

2) Fazer com que cada participante ofereça ideias sobre o assunto, enquanto os 

demais não fazem qualquer comentário; 

3) Designar uma pessoa para anotar todas as ideias no papel; 

4) Continuar o processo até que a equipe sinta ter esgotado suas ideias sobre o 

assunto; 

5) Discutir e esclarecer uma a uma as ideias constantes da lista. 

Com base nos resultados do processo de investigação das causas, deve ser 

estabelecido o planejamento das ações necessárias para superá-las, e a forma de se 

acompanhar a sua aplicação e eficácia (BENITE, 2004). 
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3.3.8. COMUNICAÇÃO 

 De Oliveira e De Oliveira (2008) apontam que uma das dificuldades marcantes 

para a implementação do SGSST é a falta de comunicação interna, o que acaba por 

gerar uma baixa conscientização e envolvimento dos funcionários. Afirmam que é 

necessário o investimento da organização neste fator, levando-se em consideração o 

nível cultural dos seus funcionários. 

 A comunicação é requisito da norma OHSAS 18001 (2007) que aponta que a 

organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para: 

a) Comunicação interna entre os vários níveis e funções da organização; 

b) Comunicação com terceirizados e outros visitantes ao local de trabalho; e 

c) Recebimento, documentação e resposta a comunicações pertinentes oriundas de 

partes interessadas externas. 

A organização, com os procedimentos de comunicação, deveria fomentar a 

participação em boas práticas de SST e o apoio às políticas e objetivos de SST daqueles 

que são afetados por suas atividades ou interesses no SGSST (OHSAS 18002, 2008). 

Benite (2004) aponta que não é possível estudar todos os casos que envolvem 

comportamentos inadequados das pessoas envolvidas com o trabalho, assim como as 

necessidades das mais diversas partes interessadas. O que acaba tornando a eficácia das 

comunicações um elemento essencial para o bom funcionamento do SGSST, pois a 

ausência de informações dificulta as funções da alta gerência e do trabalhador. 

A Figura 7 ilustra os fluxos de comunicação necessários na organização, que 

envolvem a gerência e o trabalhador e entre a empresa e todas as partes interessadas. 

A norma OHSAS 18002 (2008) mostra que existem algumas maneiras destas 

questões serem comunicadas a todos, por meio de, por exemplo: 

a) Reuniões e sessões informativas de SST, palestras de orientação/iniciação etc.; e 

b) Boletins de notícias, pôsteres, correio eletrônico, cartas e sugestões, página na 

internet e painéis de anúncios que contenham informações de SST. 
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Figura 7. Fluxo de comunicação de um SGSST (BENITE, 2004). 

3.3.9. PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS 

 OHSAS 18001 (2007) tem como requisito que uma organização deve 

estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para: 

a) Identificar o potencial para situações de emergência; e 

b) Responder a tais situações de emergência. 

Onde a organização deve responder às situações reais de emergência, e 

prevenir ou mitigar as consequências adversas associadas à SST. 

Ao planejar sua resposta a emergências, a organização deve levar em 

consideração as necessidades das partes interessadas pertinentes, tais como serviços de 

emergência e a vizinhança. 

A organização deve também testar periodicamente seu(s) procedimento(s) para 

responder a situações de emergência, quando exequível, envolvendo as partes 

interessadas pertinentes, conforme apropriado. 

A organização deve periodicamente analisar criticamente e, onde necessário, 

revisar seu(s) procedimento(s) de preparação e resposta a emergências, em particular 

após o teste periódico e após a ocorrência de situações de emergência. 

Lima (2002) define que estes procedimentos de atendimento às emergências 

devem contemplar desde os pequenos e individuais eventos até os acidentes maiores, 

envolvendo inclusive a comunidade. 
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Benite (2004) ressalta que acidentes não ocorrem a todo o tempo e, por isso, as 

pessoas raramente se preparam para as emergências e no caso de uma situação real, 

acabam por não pensar de maneira clara e surge a incerteza de como se proceder. 

Conclui que a chave para lidar com emergências é saber o que se deve fazer, pois a 

possibilidade de acidente é sempre real, independente da segurança das operações. 

A OHSAS 18002 (2008) afirma que os procedimentos para identificar situações 

de emergências potenciais que poderiam ter um impacto na SST deveriam ter em conta 

as emergências que podem se associar com as atividades, equipamentos ou lugares de 

trabalho específicos. Apresenta ainda diversos exemplos de possíveis emergências, com 

escalas de gravidade diferentes: 

a) Incidentes que levam a danos graves e doenças; 

b) Incêndios e explosões; 

c) Liberação de material/gases perigosos; 

d) Desastres naturais, condições meteorológicas ruins; 

e) Cortes nos fornecimentos de insumos ou energias (como, por exemplo, 

fornecimento elétrico); 

f) Pandemias, epidemias ou doenças infectocontagiosas; 

g) Distúrbios, terrorismo, sabotagem, violência no local de trabalho; 

h) Falha de equipamentos técnicos; e 

i) Acidentes de tráfego. 

Benite (2004) afirma que as hipóteses de emergência devem ser identificadas. 

Estas identificações devem ser contínuas e integradas com o processo de identificação 

de perigos e riscos (Item 3.3.5.1), possibilitando a consideração de novos perigos que 

possam surgir e suas decorrentes hipóteses de emergência. Para cada hipótese 

identificada deve ser desenvolvido um Plano de Emergência. 

Cardella (1999 apud Ferreira, 2007) define que um Plano de Emergência é um 

documento que possibilita a organização desenvolver ações de preparação e prevenção, 

tendo em conta o eventual envolvimento numa situação de emergência. 

Benite (2004) aponta os principais elementos de um Plano de Emergência: 

 Objetivo: qual o objetivo básico do plano, considerando a hipótese de 

emergência; 



 

52 
 

 Preparação: estabelecimento dos recursos necessários que devem estar 

disponíveis para uma eventual situação de emergência; 

 Atendimento: como a empresa deve se mobilizar para atuar em uma situação de 

emergência, ou seja, como é feita a detecção, comunicação, avaliação e 

mobilização dos recursos disponibilizados para controlar a emergência. 

A Figura 8 ilustra os itens apresentados. 

 

Figura 8. Itens de um Plano de Emergência (BENITE, 2004, p. 102). 

Os procedimentos de emergência devem ser claros e concisos para facilitar seu 

uso em situações de emergência. Devem estar facilmente disponíveis para que sejam 

utilizados pelos serviços de emergência. Também é essencial que existam cópias em 

papel para os dispositivos armazenados em mídias eletrônicas, em caso de cortes de 

energia elétrica. (OHSAS 18002, 2008) 

Simulações e treinamentos periódicos dos procedimentos de emergência devem 

ser realizados para assegurar que a organização e os serviços de emergência externos 

podem responder apropriadamente a uma situação de emergência e prevenir ou mitigar 

as consequências de SST associadas. (OHSAS 18002, 2008). 
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A OHSAS 18002 (2008) traz ainda informações de que os procedimentos de 

emergência devem ser revisados e modificados periodicamente. Alguns exemplos de 

quando isso pode ocorrer são: 

 Segundo um calendário definido pela organização; 

 Durante as revisões por parte da direção; 

 Depois de mudanças organizacionais; 

 Como resultado de uma gestão de mudanças, ação corretiva ou preventiva; 

 Depois de um evento que tenha ativado os procedimentos de respostas de 

emergências; 

 Depois de simulações ou provas de que tenham sido identificadas deficiências 

nas respostas às emergências; 

 Depois de alterações nos requisitos legais e outros; e 

 Depois de alterações externas que impactem nas respostas às emergências. 

3.3.10. AUDITORIA INTERNA 

 Segundo a OHSAS 18001 (2007) a organização deve assegurar que as 

auditorias internas do SGSST sejam conduzidas em intervalos planejados para: 

a) Determinar se o SGSST: 

a. Está em conformidade com os arranjos planejados para a gestão da 

SST, incluindo-se os requisitos desta norma OHSAS; 

b. Foi adequadamente implementado e é mantido; e 

c. É eficaz no atendimento à política e aos objetivos da organização. 

b) Fornecer informações à administração sobre os resultados das auditorias. 

Programa(s) de auditoria deve(m) ser planejado(s), estabelecido(s), 

implementado(s) e mantido(s) pela organização com base nos resultados das 

avaliações de riscos das atividades da organização e nos resultados de auditorias 

anteriores. 

Procedimento(s) de auditoria deve(m) ser estabelecido(s), implementado(s) e 

mantido(s) para tratar: 

a) Das responsabilidades, competências e requisitos para se planejar e conduzir as 

auditorias, para relatar os resultados e reter os registros associados; e 

b) Da determinação dos critérios de auditoria, escopo, frequência e métodos. 
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A seleção de auditores e a condução das auditorias devem assegurar 

objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. 

Segundo a OIT (2011) um dos interesses fundamentais do SGSST é a 

capacidade de medir a eficácia do sistema e de sua melhoria ao longo do tempo. Essas 

medidas serão totalmente dependentes do mecanismo de auditoria utilizado, além da 

capacidade dos auditores. Descreve ainda que, de modo geral, a auditoria é a 

monitorização de um processo por uma pessoa ou equipe competentes que não estejam 

ligadas ao processo em questão. 

Já a OHSAS 18001 (2007) descreve que a auditoria é um processo sistemático, 

documentado e independente, para obter “evidência da auditoria”
2
 e avalia 

objetivamente para determinar a extensão na qual “os critérios de auditoria”
3
 são 

atendidos. 

As auditorias devem ser periódicas para determinar se o SGSST e os seus 

elementos estão bem implementados, se são adequados e eficazes na proteção da 

segurança e saúde dos trabalhadores e na prevenção de acidentes de trabalho. Fornecem, 

igualmente, os meios para avaliar a eficácia do sistema ao longo do tempo (OIT, 2011). 

Para que os resultados de uma auditoria sejam esperados é necessário montar um 

processo que pode variar de acordo com as necessidades do sistema de gestão, com 

determinados indicadores de desempenho e com o tamanho e a natureza da organização. 

Ou seja, existem vários sistemas de auditorias e, inclusive, cada organização pode 

montar o seu próprio sistema de auditoria (LIMA, 2002). 

A Tabela 3 foi criada para resumir as principais etapas de uma auditoria interna. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Evidência de Auditoria: registros, apresentação de fatos ou outras informações, pertinentes aos 

“critérios de auditoria”. Pode ser qualitativa ou quantitativa. (ISO 19011, 2011, p. 2) 
3
 Critério de Auditoria: conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos. São usados como referência 

contra a qual a “evidência de auditoria” é comparada. (ISO 19011, 2011, p. 1) 
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Tabela 3. Principais etapas de uma auditoria interna em um SGSST (OHSAS 18002, 

2008). 

ETAPA ATIVIDADE 

Início 

Definir os objetivos, alcance e critérios 

da auditoria. 

Selecionar a equipe de auditores 

Determinar a metodologia da auditoria 

Confirmar com o auditado os 

preparativos da auditoria. 

Revisão da documentação 

Realização 

Comunicação durante a auditoria 

Reunir e verificar informação 

Gerar resultados de auditoria e 

conclusões 

Conclusão 

 

Elaboração do relatório final 

Revisão dos resultados 

Realização de ações corretivas 

 

 Quando se for escolher a equipe que irá realizar a auditoria deve-se priorizar 

pela imparcialidade, independência, objetividade. Assim sendo, para garantir sua 

autonomia é essencial que os auditores não auditem suas próprias atividades. (OHSAS 

18002, 2008). 

 A OHSAS 18002 (2008) também informa que os documentos a serem revisados 

podem incluir: 

 Informações sobre as funções, responsabilidades e autoridades; 

 A política do SGSST; 

 Os objetivos e programas do SGSST; 

 Os procedimentos de auditoria do SGSST; 

 Os procedimentos de trabalho do SGSST; 

 Os resultados da identificação de perigos, da avaliação de riscos e o controle de 

mudanças; 

 Os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis; e 
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 Os informes de incidentes, não-conformidades e ações corretivas. 

Já o relatório final, os quais serão informados à alta direção, deve ser claro, 

preciso e completo, sendo feito pelo auditor-chefe. Deve conter os seguintes elementos: 

(OHSAS 18002, 2008) 

 Os objetivos e alcances da auditoria; 

 Informações sobre os planos da auditoria (identificação dos membros da equipe 

de auditoria, do auditado, datas da auditoria, identificação das áreas auditadas, 

etc.); 

 A identificação dos documentos de referência e outros critérios de auditoria 

usados para realizar a auditoria; 

 Detalhes das não-conformidades identificadas; e 

 Qualquer observação pertinente sobre o grau em que o SGSST: 

o Está concordante com as disposições planejadas; 

o Se está implementado e mantido adequadamente; e 

o Alcança a política e os objetivos de SST estabelecidos. 

3.3.11. ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 

 A alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão da SST da 

organização, em intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, 

pertinência e eficácia. As análises críticas devem incluir a avaliação de oportunidades 

para a melhoria e a necessidade de alterações no sistema de gestão da SST, inclusive 

da política de SST e dos objetivos de SST. Os registros de análises críticas pela direção 

devem ser retidos. As entradas para as análises críticas pela direção devem incluir: 

(OHSAS 18001, 2007) 

a) Resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento 

(compliance) aos requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos 

pela organização; 

b) Resultados da participação e consulta; 

c) Comunicação(ões) pertinente(s) proveniente(s) das partes interessadas 

externas, incluindo reclamações; 

d) O desempenho da SST da organização; 

e) Extensão na qual foram atendidos os objetivos; 
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f) Situação das investigações de acidentes, das ações corretivas e das ações 

preventivas; 

g) Ações de acompanhamento das análises críticas pela direção anteriores; 

h) Mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimento de requisitos legais e 

outros relacionados à SST; e 

i) Recomendações para melhorias. 

A revisão da gestão de SST é um processo de avaliação formal do sistema para a 

melhoria contínua por meio da modificação e atualização do próprio sistema. (LIMA, 

2002).  

As revisões pela direção devem se concentrar no desempenho global do SGSST, 

com respeito a: (OHSAS 18002, 2008) 

 Idoneidade: O sistema é apropriado para a organização, tomando-se em conta o 

seu tamanho e a natureza dos riscos? 

 Adequação: Está tratando o sistema por completo, os objetivos e a política de 

SST da organização? 

 Eficácia: Os resultados desejados estão sendo alcançados? 

Deve-se manter as revisões de maneira regular, como trimestral, semestral ou 

anual, e podem ser feitas através de reuniões ou outros meios de comunicação. (OHSAS 

18002, 2008) 

Os resultados da análise crítica devem gerar adequações e ações corretivas sobre 

o SGSST, garantindo sua adequação à realidade da empresa e buscando a melhoria 

contínua do desempenho. (BENITE, 2004) 
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4. METODOLOGIA 

 Para estudar a implementação de um SGSST no IQ da UFF, este trabalho foi 

realizado em três etapas diferentes: 

a. Análise do espaço físico do IQ; 

b. Questionário com o tema de Saúde e Segurança no Trabalho desenvolvido para 

alunos e servidores do prédio; 

c. Questionário entregue e respondido pelo Prof. Felipe Semaan, presidente da 

Comissão de Seguraça do IQ. 

4.1. ANÁLISE DO ESPAÇO FÍSICO DO INSTITUTO DE QUÍMICA 

 A metodologia empregada para a análise consistiu na retirada de fotos de locais-

chave do prédio, para a análise de parâmetros de SST. Todos os aspectos considerados 

importantes para debate foram registrados e discutidos no item 5 do presente trabalho, 

independentes de serem aspectos negativos ou positivos. 

4.2. ELABORAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 Os questionários foram baseados nas instruções apontadas por Bandeira (2003). 

Tentou-se a Interação Pergunta-Resposta, fazendo a redução do custo para a resposta, 

como proposto pela autora. Procurou-se ao máximo fazer com que a tarefa parecesse 

breve, de pouca probabilidade de embaraços e sem qualquer implicação de 

subordinação. 

 Objetivou-se também reforçar, em ambos os casos, os benefícios da pesquisa ao 

fim dos questionários, a fim do respondente se sentir importante e ver sua opinião 

valorizada após o término do processo. 

 Em termos de estrutura, se adotou uma série de perguntas que foram se 

direcionando de um assunto mais geral e menos sensível, para um mais específico. 

 O questionário para alunos e servidores foi desenvolvido na plataforma online 

Google Drive e deveria ser preenchida, também, online. Os resultados foram exportados 

para uma planilha em Microsoft Excel, os quais foram computados e otimizados em 

gráficos. 

 O formulário estará exposto na íntegra, no Anexo I. 
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Já o questionário ao Prof. Felipe Semaan foi elaborado em Microsoft Word, 

também com as indicações apresentadas por Bandeira (2003), sendo o mesmo enviado 

para o e-mail do professor. A entrevista será discutida no item 5 do presente trabalho, 

mas as respostas na íntegra estarão disponíveis no Anexo II. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. ANÁLISE DO ESPAÇO FÍSICO DO INSTITUTO DE QUÍMICA 

 O Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense (Figura 9) se 

localiza no Campus do Valonguinho, no Centro da cidade de Niterói. Possui 2 saídas, 

sendo uma frontal e outra lateral, com 5 andares. É um prédio misto, ou seja, possui 

salas administrativas (coordenações, departamentos, direção, professores e diretório 

acadêmico), salas de aula e laboratórios de pesquisa. As salas administrativas se 

distribuem por todos os andares, mas com maior concentração no primeiro e no quinto 

andar. Já as salas de aula estão majoritariamente dispersas no segundo e terceiro 

andares. Apesar de existirem laboratórios no primeiro e segundo andar, no quarto andar 

se concentram em maior número. 

 

Figura 9. Prédio do IQ, vista geral. 

 Já do lado de fora é perceptível um problema para o funcionamento de resposta a 

uma emergência. O atendimento às situações de emergências é requisito da OHSAS 

18001 (2007), cujo item é 4.4.7. As vias do Campus do Valonguinho são estreitas, além 

de servirem de estacionamento para os funcionários do mesmo (Figura 10). Portanto, 
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não há a viabilidade da chegada de serviços de emergência ao prédio se ocorrer alguma 

situação deste caso. Ou seja, no caso de um incêndio, por exemplo, não há como o 

caminhão do corpo de bombeiros chegar ao prédio e conseguir operar da devida 

maneira em tempo hábil. Seria necessário, pelo menos, a retirada de todos os carros 

estacionados na rua de acesso. 

 

Figura 10. As estreitas ruas do Campus do Valonguinho mais os carros estacionados dificultam o acesso e 

operação de serviços de emergência. 

 Entretanto, em termos de vias de saída, a unidade dispõe de melhores condições 

no andar térreo. Possui duas portas largas que estão postas na parte frontal e lateral do 

térreo (Figura 11). Em uma possível situação de emergência, a saída de pessoas de 

dentro do prédio seria mais tranquila e acelerada, o que é essencial. 

Em termos de facilidade de saída, a porta lateral aparenta ser de mais fácil 

escoamento, mas por alguns motivos: 

 Mais próxima às escadas; 

 É colada na área do hall sendo que a porta frontal, para ser atingida, necessita da 

passagem por um corredor, que é mais estreito; 
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 Saída ao nível do chão, uma vez que a porta frontal necessita ser acessada por 

escadas ou por uma rampa de acessibilidade para portadores de necessidades 

especiais. 

   

Figura 11. Entrada frontal (esquerda) e lateral (direita) do IQ-UFF. 

 Entretanto, para os andares superiores só há uma saída, que são as escadas. 

Qualquer bloqueio nas escadas impedem a evacuação das pessoas presentes nestes 

andares. 

As escadas também são amplas. As mesmas se localizam no centro do prédio, 

sendo na forma de um “U” (Figura 12). Esta forma de escada auxilia a evacuação de 

pessoas da unidade, uma vez que, quem quer que esteja tentando sair, já consegue ver 

logo ao lado o lance de escada para atingir o andar inferior. 

 Apesar de um pouco desgastadas, as escadas possuem fitas de aderência, as 

quais são antiderrapantes. Entretanto, por ser um prédio misto, por vezes, há o fluxo de 

pessoas com vidrarias e solventes pelas escadas do Instituto, uma vez que só há um 

pequeno elevador no prédio, o qual não tem capacidade para muita carga. 
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Figura 12. Escadas em “U” no centro do IQ. Facilidade na evacuação de pessoas. 

 Ainda comentando sobre as respostas às situações de emergências, um fator 

negativo ocorre devido à acomodação de equipamentos, geladeiras, freezers, caixas e 

etc. ao longo dos corredores de alguns andares do Instituto, sendo mais agravante no 

quarto andar (Figura 13). Estes impedimentos diminuem a área disponível para evasão, 

aumentando o tempo necessário para um esvaziamento do prédio em caso de 

emergência. 
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Figura 13. Geladeiras, freezers, caixas e equipamentos alocados em um corredor do quarto andar do IQ. 

 Os equipamentos e móveis que estreitam os corredores também dificultam e 

impedem a remoção de acidentados imobilizados em macas. 

 Apesar de conter um bom número de extintores de incêndio, alguns foram 

identificados com o prazo de validade vencido, onde a última vistoria havia sido em 

março de 2012, há mais de 2 anos. (Figura 14) 
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Figura 14. Extintores de incêndio em diversas áreas do IQ com o selo de vistoria datando de março de 

2012. 

Um ponto positivo está no fato do Instituto possuir um grande número de murais 

(Figura 15). Os murais são essenciais para o cumprimento do requisito 4.4.3.1 da norma 

OHSAS 18001 (2007), que aborda a comunicação. 

 Praticamente todas as salas administrativas possuem um mural à sua disposição. 

A Coordenação dos Cursos de Química, por exemplo, utiliza o seu quadro de avisos 

para repassar seus informes aos alunos, assim como os departamentos utilizam os seus 

murais para expor quadros de horário de aulas e divulgação de notas de alunos em 

disciplinas. Os murais também estão presentes entre um lance de escadas e outro, o que 

possui uma excelente visualização. 
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Figura 15. Murais dispersos em diferentes áreas do IQ. 

 Desta maneira, seria importante que, havendo a possibilidade de um SGSST 

funcionar dentro do IQ que estes murais sejam utilizados para expor pontos importantes, 

como a política e os objetivos, além de incentivar o cumprimento destes e de boas 

maneiras de SST. Toda a parte interessada deve estar conscientizada e informada. A 

ausência de informações dificulta o bom desempenho do SGSST. 

 Outro ponto que favorece a comunicação interna é o fato de que todos os 

funcionários, os departamentos, a coordenação, a direção e o diretório acadêmico 

possuem um e-mail institucional da universidade. 

 O IQ conta com a presença de um segurança patrimonial, que fica à frente das 

escadas, no hall de entrada do prédio (Figura 16). Todos os alunos possuem a carteira 

de identificação universitária, enquanto professores e servidores possuem o seu crachá. 

Entretanto, apesar de haver a sinalização de que todos devem se identificar, este 

procedimento não é feito. Os visitantes deveriam ser identificados como tal para aceder 

às instalações do IQ. A identificação é essencial para diminuir os riscos de danos 

patrimoniais ao prédio, além de aumentar a segurança dos transeuntes, sendo condizente 

com o item 4.3.1 da OHSAS 18001 (2007), “Identificação de perigos, avaliação de 

riscos e determinação de controles”. Além disso, outro risco é o fato de pessoas sem 

treinamento acessarem áreas com equipamentos e reagentes, havendo risco de acidentes. 
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Figura 16. Mesa do segurança patrimonial do IQ com a sinalização para a identificação. 

 Ainda comentando sobre este ponto, a identificação de perigos e avaliação de 

riscos deve levar à determinação de controles. Estes controles estão dispostos em níveis 

de hierarquia como exposto no item 3.3.5.1 deste trabalho. Um destes controles é a 

sinalização e o IQ é muito carente neste item. Há, em alguns andares, a indicação de que 

é proibido se sentar nas escadas (Figura 17), o que é um ponto positivo, uma vez que a 

escada é uma via de saída e algumas pessoas, inclusive, carregam materiais por meio 

delas. Mas alguns extintores não tem o seu acesso desobstruído e não possuem mais a 

área demarcada abaixo, sendo algumas destas, inclusive, utilizadas para a colocação de 

caixas e outros utensílios. (Figura 18). 
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Figura 17. Aviso colocado nas escadas do IQ indicando que é proibido se sentar nas mesmas. 

 As sinalizações também são importantes para respostas às situações de 

emergências. Dentro da necessidade da evacuação da unidade, as sinalizações de rotas 

de fuga são essenciais para guiar as pessoas de maneira mais rápida e clara às saídas. 

Ainda em termos de sinalização, os laboratórios deveriam afixar em seus murais a 

obrigatoriedade de utilização de EPIs por parte de usuários (professores, pesquisadores, 

técnicos e alunos) e visitantes dentro daquele local. 
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Figura 18. Extintores do IQ com a ausência de demarcação da área no chão e com objetos obstruindo 

acesso. 

 Esta análise se prendeu ao prédio administrativo, excluindo-se o prédio de 

laboratórios, o qual fica logo ao lado. Entretanto, neste espaço a situação é ainda mais 

crítica, pois, da mesma forma, carece de saídas de emergência e ainda possui os 

laboratórios de Química Orgânica alocados no térreo, onde há a manipulação de 

solventes inflamáveis em maior quantidade. 

5.2. ANÁLISE DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO POR PARTE DOS 

ALUNOS E SERVIDORES DO INSTITUTO DE QUÍMICA 

 O questionário teve por objetivo obter um panorama das demandas de SST por 

parte dos alunos e servidores (técnico-administrativos), além de entender como eles já 
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foram afetados pela estrutura de segurança do IQ. Basicamente o questionário avaliou 

alguns pontos do desempenho da Comissão de Segurança do Instituto de Química da 

UFF (COSEIQ), visto que é uma iniciativa em termos de gestão de segurança e 

prevenção de acidentes na unidade. Também visou à avaliação de alguns indicadores de 

desempenho, como entender como os alunos se sentem preparados para situações de 

emergência e se os mesmos conseguiram perceber melhoras em termos de SST ao longo 

do período que estiveram na universidade. 

 O questionário ficou disponibilizado online e, para os alunos, foi divulgado no 

grupo do Diretório Acadêmico de Química no Facebook, que possui 629 membros, para 

o preenchimento voluntário. 22 alunos responderam ao questionário, as respostas foram 

colocadas em gráficos para análise. 

 Já para os técnicos o questionário também foi de preenchimento online e foi 

repassado através do e-mail institucional da UFF. 13 servidores responderam ao 

questionário e as respostas também foram colocadas em gráfico para análise. Estão 

lotados no IQ 45 servidores. 
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Figura 19. Tempo de estadia na UFF dos participantes da pesquisa. 

 O gráfico acima mostra que mais de 50% da pesquisa foi composta por alunos 

quase concluintes do curso de graduação. Sendo que de todas as categorias, a menos 

representativa é de alunos recém-ingressados. 

Para os servidores, este padrão de participação quase que se repetiu. A maior 

participação também foi por parte daqueles que estão no Instituto há mais de 15 anos, 

mas não houve a participação dos que estão entre 6 e 15 anos de trabalho. 

Este resultado foi satisfatório porque a pesquisa abrangeu em maior proporção 

os alunos e funcionários com mais tempo de convívio no IQ e, consequentemente, com 

mais conhecimento. 
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Figura 20. Percentual de participação em eventos de SST dos participantes da pesquisa. 

 Em termos de participação em eventos com o tema de Saúde e Segurança no 

Trabalho, o grupo de alunos ficou praticamente dividido, com uma porcentagem maior 

para a não participação nestes eventos. Já para os técnicos foi constatada a maior 

participação nestes eventos. Entende-se como eventos qualquer atividade relacionada 

com o tema, sejam palestras, treinamentos, workshops, etc. 

Mesmo que a maioria dos servidores participantes tenha participado de algum 

evento, em ambos os casos (alunos e servidores) esta parcela de participação ainda é 

considerada pequena, pois ela é fundamental para uma maior conscientização e atenção 

para o tema. Este conteúdo aborda o item 4.4.2 da OHSAS 18001 (2007) “Competência, 

treinamento e conscientização”. 

A partir do momento que uma maior parcela da unidade interage com eventos do 

tema, o sistema de gestão tende a obter um melhor desempenho, uma vez que haverá 

maior entendimento de como as suas atividades podem impactar na SST. 
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Figura 21. Conhecimento da COSEIQ por parte de alunos e servidores. 

 Como pode ser verificado no gráfico da Figura 21, 73% dos alunos tem o 

conhecimento da existência da Comissão, o que pode ser considerado como um 

resultado favorável. Isso indica que a COSEIQ, até o momento, tem conseguido 

difundir a sua presença por meio dos alunos. 

 Porém, para um bom desempenho em termos de SST, é essencial que a COSEIQ 

seja um órgão conhecido por todos os alunos, assim como ocorre com os servidores. 

Este objetivo pode ser atingido por uma comunicação interna mais efetiva, maior 

elaboração de normas de segurança, além da implementação de uma boa política de 

segurança, definição de metas e objetivos, e realização de atividades e eventos. 

73% 

27% 

Conhecimento da COSEIQ por parte 
dos alunos 

Sim

Não

100% 

Conhecimento da COSEIQ por parte 
dos servidores 

Sim

Não



 

74 
 

 

 

Figura 22. Conhecimento das normas da COSEIQ por parte dos participantes da pesquisa 

 Embora grande parte dos alunos tenha reconhecido que, em algum momento, 

tomou o conhecimento de alguma norma interna, ainda existe uma parcela que 

expressou não ter conhecimento de qualquer norma. Aproximando, pode-se dizer que a 

cada 4 alunos, 1 não tem conhecimento sobre as normas elaboradas pela COSEIQ. 

 Para os servidores houve um pequeno número (2) que relataram não ter 

conhecimento das normas de segurança do IQ. Isto não é tão favorável, uma vez que 

estes 2 indicaram que tinham conhecimento sobre a COSEIQ. 

 As normas de segurança da COSEIQ devem ser do conhecimento de todos. Os 

alunos e funcionários precisam entender que existem normas internas de segurança e 
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que devem cumpri-las, cientes de que se não o fizerem, suas ações podem trazer 

consequências relativas à saúde e segurança. 

 

 

Figura 23. Acidentes já observados por alunos e servidores participantes da pesquisa. 

 Um SGSST precisa ser eficiente na prevenção e investigação de acidentes. Neste 

contexto, os gráficos acima retratam sobre a experiência de alunos e servidores de já 

terem presenciado um acidente na unidade. Embora a grande maioria tenha afirmado 

não ter presenciado um acidente, preocupa, principalmente nas respostas dada pelos 

alunos, que exista uma grande parcela (18%) que observa estes acidentes e não os relata 

a alguém. 
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 Isto acaba pode se tornar semelhante nas repostas de outro item do questionário, 

onde se perguntava se a pessoa que estava participando da pesquisa já havia sofrido um 

acidente. 

 

 

Figura 24. Acidentes já sofridos por alunos e servidores participantes da pesquisa.  

 Novamente o que chama mais atenção é o fato de existirem pessoas que tenham 

sofrido um acidente e sequer tenham reportado o mesmo a alguém. 
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 Segundo o item 4.5.1 da OHSAS 18001 (2007) “Investigação de Incidentes, 

Não-Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva”, deve-se criar e manter 

procedimentos para registrar, investigar e analisar incidentes. Como antes dito no item 

3.1.3 deste trabalho, acidentes são uma modalidade de incidentes da onde ocorre de fato 

um dano, doença ou uma fatalidade. Neste contexto, é essencial que os usuários da 

unidade conheçam maneiras de levarem aos devidos responsáveis estes relatos de 

acidentes, não os omitindo. 

 Assim, o SGSST poderá melhorar, fazendo a devida investigação: reunindo as 

evidências, analisando o caso e criar as devidas ações corretivas ou preventivas. 

Todo e qualquer tipo de incidente deve ser levado em consideração, 

independente de causa, gravidade ou dano. E, além disso, deve ser passado aos usuários 

o que de fato constitui um incidente e os benefícios da sua investigação, sendo o 

principal a melhoria contínua da eficiência do SGSST neste ponto. Deve-se evitar a 

omissão dessas informações. 

Não foi feita qualquer pergunta em relação aos quase-acidentes, que é um tema 

importante e poderia gerar resultados diferentes. 
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Figura 25. Percepção de melhorias após os acidentes por parte de alunos e servidores. 

 Aproveitando-se as perguntas anteriores, solicitou-se que, em caso positivo nas 

mesmas, os usuários relatassem se alguma melhoria foi observada em termos de SST 

após a observação ou ocorrência do acidente. Infelizmente alguns que marcaram a 

resposta positiva acabaram por não deixar sua informação e foram computados como 

“Em Branco”. 

 A análise a ser feita é que ainda existe uma boa porcentagem, principalmente 

nos alunos, que não tenha reparado alterações em termos de SST para a não repetição 

destes acidentes. Claro que há o reconhecimento de uma boa parcela, principalmente 

nos servidores, que medidas vêm sendo tomadas para a não repetição destes eventos, 

mas o ideal é que o sistema trabalhe para que todos percebam as alterações para a 

prevenção de nossos acidentes. Isto porque a percepção por parte de todos significaria 

que o SGSST apresentou uma melhoria contínua para este tema. Além disto, existe a 

possibilidade de nada realmente ter sido feito em alguns casos e os problemas persistam 

acarretando riscos de novos acidentes. 

33% 

25% 

42% 

Melhorias Pós-Acidentes (Servidores) 

Sim, notei que medidas
foram tomadas para que não
houvesse repetição deste ou
outros acidentes.

Não, não reparei qualquer
alteração.

Em Branco



 

79 
 

 

 

Figura 26. Preparação para Situação de Emergências em Escala de 1 a 5 segundo os participantes da 

pesquisa. 

 Este item do questionário abordava sobre como o participante se sentia 

preparado para uma situação de emergência numa escala que iria de 1 (sem preparo 

algum) até 5 (totalmente preparado). 

O que mais chamou a atenção é que nenhum participante marcou a opção de se 

sentir totalmente preparado para se portar em uma situação de emergência. Além disso, 

contando servidores e alunos, uma boa parte admite que ainda não se sente preparado 

para tal, visto o grande número de respostas com escala inferior a 3. Com isso pode-se 

perceber que mais da metade dos participantes ainda não se veem preparados para 

enfrentar uma situação de emergência. 
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Cabe, nesta situação, a criação de procedimentos que atendam a preparação e 

atendimento às emergências, conforme item 4.4.7 da norma OHSAS 18001 (2007). Não 

só a unidade deve se prevenir destas situações, com uma boa identificação de perigos, 

mas também saber se portar diante das mesmas, com bons procedimentos e respostas 

para tal. 

Os procedimentos devem ser passados aos frequentadores do prédio e 

constantemente treinados e revisados, para que sempre possam ser aprimorados.  

 

 

Figura 27. Observação de melhorias em termos de SST por alunos e servidores 

 Para avaliar como o Instituto evoluiu em termos de SST, um ponto da pesquisa 

abordava sobre a percepção de melhorias no tema que o IQ alcançou. O interessante 
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destes resultados é que as repostas de alunos e servidores são praticamente opostas. 

Enquanto a maior parte dos alunos não percebeu quaisquer mudanças no assunto, os 

servidores relataram que conseguiram perceber sim medidas que trouxeram melhorias 

para tal. 

 O que se pode analisar também é que os servidores, em grande parte, 

permanecem mais tempo no IQ do que os alunos. Como suas jornadas acabam por ser 

maiores, além de terem atividades mais variadas, talvez por isso tenham percebido 

melhor essas medidas e melhorias. 
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Figura 28. Itens relacionados a SST que devem ser melhorados segundo alunos e servidores. 

 O último ponto propôs uma auto-avaliação por parte dos participantes, onde os 

mesmos poderiam apontar quais seriam os itens essenciais para que o IQ alcançasse 

melhorias em termos de SST. Itens como maior conscientização, maior comunicação 

interna, maior sinalização e maior envolvimento por parte da direção ou da COSEIQ 

foram sinalizados na pesquisa de percepção como prioritários para ambos os públicos-

alvo. Entretanto, o item para o maior número de normas internas não pareceu ser 

essencial para ambos. 

 O item de “Auditoria” obteve um percentual de interesse maior por parte dos 

servidores (7 de 13) do que por parte dos alunos (5 de 22), assim como o item de 

“Maior Avaliação de Perigos e Riscos” (10 de 13, nos servidores; 7 de 22 nos alunos). 

Ambos os itens são essenciais para o bom desempenho de um SGSST e não podem 

faltar. Quando se realiza a etapa de avaliação, tanto a auditoria quando a avaliação de 

perigos e riscos buscam ser aprimoradas, pois são itens que atuam diretamente na 

melhoria contínua do sistema. 

5.3. ANÁLISE DA ENTREVISTA REALIZADA COM A COSEIQ 

 A fim de complementar o entendimento de como a SST é debatida no IQ, foi 

realizada uma entrevista com o Prof. Felipe Semaan, na qualidade de presidente da 

COSEIQ. Este tópico visa apenas a analisar os pontos levantados pelo professor e 
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relacioná-los com a OHSAS 18001 (2007). A entrevista pode ser lida, na íntegra, no 

Anexo I deste presente trabalho. 

 Segundo o professor Felipe, a COSEIQ data de outubro de 2009, com a 

Determinação de Serviço (DTS) 04/2009. Houve a demanda e questionamentos por 

parte da comunidade do IQ para que a mesma fosse organizada. Contudo, antes da 

COSEIQ, houve outras comissões anteriores, com o mesmo fim, mas sem sucesso. 

 A Comissão é formada por membros docentes de todos os departamentos, 

servidores e discentes, tanto da graduação, quanto da pós-graduação, o que é muito 

positivo, pois está de acordo com o item 4.4.3.2 da norma OHSAS 18001 (2007), 

“Participação e consulta”. Este item é importante e diz deve haver a participação dos 

trabalhadores por meio de: 

a) Seu envolvimento apropriado na identificação de perigos, na avaliação de 

riscos e na determinação de controles; 

b) Seu envolvimento apropriado na investigação de incidentes; 

c) Seu envolvimento no desenvolvimento e análise crítica das políticas e objetivos 

de SST; 

d) Consulta quando existirem quaisquer mudanças que afetem sua SST; e 

e) Representação nos assuntos de SST 

O professor ressaltou que esta composição visa um contato maior com a 

realidade do IQ, gerando medidas mais rápidas e menos burocráticas que afetam a SST. 

 Outro ponto importante que a COSEIQ tem a seu favor é que a tem com a 

Direção do IQ uma relação amistosa e colaborativa, onde é mantido o diálogo, a troca 

de experiências e parcerias. Isso é fundamental para qualquer SGSST: a participação e o 

envolvimento da alta direção, conforme é ressaltado em vários itens, principalmente o 

4.4.1 da OHSAS 18001 (2007), “Recursos, funções, responsabilidades, prestações de 

contas e autoridades”. 

 Uma direção atuante e preocupada com os riscos que o trabalho pode gerar, 

facilita a implementação, manutenção e melhoria de qualquer sistema de gestão. No 

caso do IQ o envolvimento não atrapalha o trabalho da COSEIQ, pelo contrário, é 

considerado como produtivo. A Comissão possui regimento próprio, que lhe garante 
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uma certa autonomia em suas ações, entretanto, não dispensa, mesmo assim, a 

participação da direção nas atividades da mesma. 

 Quanto à comunicação interna dos membros da COSEIQ, o Prof. Felipe 

informou que as reuniões, geralmente mensais, ocorrem após certo planejamento, mas 

que por conta do caráter das atividades, este planejamento acaba servindo como um 

guia, não limitando os assuntos discutidos. Explicita ainda que se tem evitado um 

grande número de reuniões, havendo preferência pela subdivisão da COSEIQ em grupos 

menores, que atuam mais pontualmente e com prazos determinados, que tem facilitado 

as atividades sem comprometer as metas. 

 As reuniões são etapas importantes do bom funcionamento e análise de eficácia 

do SGSST. É fundamental a COSEIQ estar se reunindo para analisar criticamente os 

fatores que influenciam o SST em intervalos planejados. Quando se tem um SGSST, 

isso garante a contínua adequação, pertinência e eficácia. Isto se correlaciona com as 

diretrizes do item 4.6 da OHSAS 18001 (2007), “Análise crítica pela direção”. 

 Quanto às subdivisões, elas parecem ser uma boa alternativa para facilitar a 

gestão da SST, desde que as funções fiquem muito bem definidas, comunicadas e 

documentadas. Também é bom que se leve em consideração, nessas subdivisões, as 

atividades que estas pessoas exercem no IQ e como elas impactam na SST. Além disso, 

é muito importante que todos os responsáveis demonstrem seu comprometimento com a 

melhoria contínua e desempenho do SST, conforme o item 4.4.1 da OHSAS 18001 

(2007), “Recursos, funções, responsabilidades, prestações de contas e autoridades”. 

 Um dos pontos mais importantes de um SGSST, a Política de Segurança, ainda 

não foi feita pela COSEIQ. O que existe, hoje, é uma proposta de Regimento, onde se 

foram colocadas definições, direitos, deveres, além de diretrizes, mesmo que não 

normatizadas, para um melhor desempenho de SST das atividades do IQ. 

 A definição de uma política é importante para se atingir melhor desempenho de 

SST. É nela que está documentado o comprometimento com a prevenção de riscos, 

doenças, acidentes, e com a melhoria contínua da gestão e desempenho da SST, além de 

justificar a implementação de um SGSST. A política deve ser específica para cada 

organização, sendo essencial para a definição de metas e objetivos, conforme o item 4.2 

da norma OHSAS 18001 (2007) “Política de SST”. 
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 Atualmente a COSEIQ não possui objetivos documentados, com prazo definido, 

mas estabelece metas a curto, médio e longo prazo, o que difere, mesmo que não 

totalmente, do item 4.3.3 “Objetivos e programa(s)” da OHSAS 18001 (2007). 

A curto prazo o Professor Felipe deixou claro que a Comissão visa à redução de 

incidentes e acidentes, em qualquer área do IQ, por meio de correções pontuais, 

treinamento, conscientização e etc. Esta postura de imediato é importante, pois a 

identificação de perigos e avaliação de riscos, além da determinação de controles é item 

da norma (4.3.1) e é essencial no planejamento do SGSST, além disso, treinar e 

conscientizar a comunidade do IQ também é algo que a norma sugere, conforme o item 

4.4.2, “Competência, treinamento e conscientização”. 

Já a médio prazo há o objetivo de adaptação e implementação de normas que 

envolvam aspectos de SST de forma direta e indireta, gerando, a longo prazo um IQ de 

alto padrão e referência em segurança, permitindo que todos, alunos, docentes, técnicos 

e visitantes possam gozar de alto padrão de qualidade das atividades, num ambiente 

confortável, seguro e consciente. Tais objetivos visam a uma melhoria contínua para o 

IQ em termos de SST, o que é positivo para a COSEIQ, demonstrando que a mesma 

tem a noção de como conquistar melhores desempenhos neste assunto. 

Dois pontos antes citados, a prevenção de acidentes e a elaboração de normas 

internas também foram abordados na entrevista. Hoje a COSEIQ desempenha um papel 

importante na prevenção de acidentes, no que diz respeito a uma identificação de 

perigos e avaliação de riscos, além de treinamentos e conscientização. 

Segundo o Prof. Felipe, a COSEIQ realiza visitas periódicas aos ambientes do 

IQ, além da avaliação de notificações e relatos de incidentes, da onde é possível se 

tomar medidas corretivas, efetuar sinalizações e etc. Essa metodologia é eficaz para uma 

melhoria contínua, visto que as visitas periódicas possibilitam a maior criação de 

medidas de controle a partir de uma melhor investigação de perigos e avaliação de 

riscos, e a investigação de incidentes identifica a necessidade de ações corretivas e 

preventivas, além de expor as deficiências em termos de SST, conforme sugere o item 

4.5.3.1 da OHSAS 18001 (2007) “Investigação de incidente”. 

Também para a prevenção de acidentes a COSEIQ realiza treinamentos em 

parceria com parceiros internos e externos e promove a conscientização e preparo de 

todos os envolvidos em atividades do IQ. Um outro ponto importante e positivo é que a 
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Comissão vem realizando, juntamente com a Coordenação dos Cursos de Química, 

atividades de acolhimento com os ingressantes dos cursos de Química, onde os mesmos 

assistem palestras e são introduzidos às questões de SST. A Coordenação, inclusive, 

tem conquistando junto às Pró-Reitorias da UFF o fornecimento de EPIs aos calouros. 

Esse tipo de contato da Comissão com os ingressantes é importante, porque a população 

discente do IQ é constantemente renovada e muitos dos novos alunos nunca tiveram 

noções de segurança em unidades de ensino de química desde o segundo período letivo 

de 2012. 

Já sobre as normas, o Prof. Felipe ressalta que a COSEIQ busca, porém não de 

forma especializada, mas com perseverança e determinação, a adequação de normas 

cabíveis ao universo do IQ, baseando-se em normas já existentes, conhecidas e 

estabelecidas. Ressalta ainda que há a busca por algo mais completo e efetivo para um 

futuro próximo. 

O que se deve ser lembrado é que essas normas precisam contemplar todas as 

atividades que afetem a SST do IQ e abranger a todos os usuários, sejam temporários ou 

não, conforme estabelecido pelo item 4.4.6 da OHSAS 18001 (2007) “Controle 

operacional”. 

Em termos de comunicação interna, a COSEIQ se utiliza mais dos murais 

disponíveis nos corredores além do diálogo informal entre os membros da COSEIQ e 

usuários do IQ. Entretanto, as notificações, reclamações, críticas e cobranças não são 

acompanhadas de notificações e registros, o que se torna um ponto a ser melhorado. 

Seria essencial que houvesse procedimentos para o recebimento desta documentação, 

inclusive para responde-los, conforme o item 4.4.3.1 da OHSAS 18001 (2007), 

“Comunicação”. 

O Prof. Felipe afirma que quanto às notificações de ocorrência, os 

departamentos utilizam cadernos de laboratório, mas que, infelizmente são raramente 

preenchidos, dificultando as atividades da COSEIQ. Entretanto, ressalta que esta 

postura regride por conta dos eventos realizados pela Comissão, além do maior contato 

e menor burocratização da mesma, atuando mais próximo de quem está nos ambientes 

do IQ. 

Para este tipo de problemas, que afetam o desempenho de atividades 

relacionadas à SST, a conscientização dos envolvidos se torna uma boa saída. Neste 
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contexto, a postura adotada pela COSEIQ é correta para solucionar este caso, assim 

como a aproximação e maior participação com as partes interessadas. 

Ainda em termos de integração, participação e aproximação, o Prof. Felipe 

ressalta que mudanças de postura e cultura trazem consigo uma grande resistência, mas 

que a COSEIQ vem adotando uma atuação produtiva com muita participação da 

comunidade. 

Esta participação está ligada também aos aspectos de conscientização e 

treinamentos, já antes enfatizada neste item. O professor ainda ressalta que, além das 

atividades de recepção dos novos alunos do IQ, há o comprometimento da COSEIQ 

com a realização de treinamentos, cursos, workshops e etc com periodicidade e de 

maneira aberta e gratuita, como, por exemplo: 

 Atendimento Pré-Hospitalar de Emergência e Primeiros Socorros; 

 Prevenção e Combate a Incêndios; 

 Mapeamento de Riscos; 

 Segurança em Laboratório. 

A Comissão oferece esses cursos e treinamentos semestralmente, mas também 

conta com a parcerias externas, como, por exemplo, o Núcleo de Ensino e Pesquisa em 

Urgência da UFF (NEPUr) e o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Já os 

ingressantes, sejam da graduação ou da pós-graduação, possuem participação quase que 

compulsória. 

Todos esses eventos contribuem para um melhor desempenho em termos de 

SST, além de criar uma maior aceitação e menor resistência por parte dos envolvidos. 

Isso faz com que as partes interessadas enxerguem mais o conhecimento em SST como 

algo necessário, não imposto. 

Algo que a Comissão procura evoluir, mas que já tem conseguido, mesmo que 

de maneira lenta, é sobre a investigação de incidentes. O Prof. Felipe comenta que é 

difícil se traduzir, em números, o número de acidentes que já ocorreram, justamente por 

conta da ausência de comunicação e notificação, mas que percebe, de maneira geral, a 

diminuição dos mesmos. Além disso, os mecanismos para tal vem sendo trocados: o que 

antes era feito por caderno de laboratório, hoje tende a ser feito por e-mail. Algo que a 

COSEIQ busca implementar é o que se chama de Comunicação Interna de Acidentes de 
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Trabalho (CIAT), feito pela Seção de Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional da 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE). 

O CIAT (disponível no Anexo III) é um formulário que descreve os fatores do 

acidente, desde o local, descrição da atividade, passando por identificação dos danos 

gerados até avaliação técnica. É documentado, extenso e bem detalhado, o que se faz 

necessário para a manutenção de um SGSST. A implementação de tal documento ou 

semelhante é essencial para que a Comissão consiga contabilizar os acidentes que 

ocorrem no IQ e avaliá-los, conforme item 4.5.3.1 da OHSAS 18001 (2007) 

“Investigação de Incidente”. Somando-se a isto, a COSEIQ também poderia estabelecer 

procedimentos, documentados, para o tratamento de não-conformidades reais e 

potenciais de SST, para a criação de ações corretivas e preventivas, conforme o item 

4.5.3.2 da OHSAS 18001 (2007) “Não-conformidade, ação corretiva ação preventiva”. 

Para uma análise da conformidade da COSEIQ com o item 4.4.7 da OHSAS 

18001 (2007) “Preparação e resposta a emergências”, foi perguntado ao Prof. Felipe 

como o mesmo avaliava a preparação do IQ para diferentes situações de emergência, 

desde um caso pequeno, como uma queda geral de energia, até algo maior, como um 

incêndio. Ele reconhece que a preparação é ínfima, o que levou a COSEIQ iniciar um 

trabalho de preparo e avalição de planos de emergência para ocorrências com e sem 

vítimas, com ou sem danos relevantes sob aspecto de saúde individual, coletiva e 

patrimonial. A elaboração destes planos, que estão em fase inicial, conta com o auxílio 

de parceiros internos e externos. Caso haja a possibilidade de se estabelecer um SGSST, 

a COSEIQ necessita estabelecer, implementar e manter procedimentos para estas 

situações, levando em consideração a vizinhança do IQ e os serviços de emergência 

disponíveis. 

Sobre os itens de avaliação e análise crítica, referentes ao item 4.5.5 “Auditoria 

Interna” da OHSAS 18001 (2007), o Prof. Felipe informa que a execução destas 

atividades, apesar de interessantes, ainda não são realizadas. Para tal, explica que se 

considerar as nuances, limitações e entrelinhas legais e regimentais, o processo de 

auditoria pode ser algo dispendioso, lento e burocrático demais para realidade do IQ, 

mas que isso não os desanima a fazer um trabalho adequado. 

Embora existam barreiras internas que dificultem a implementação de uma 

auditoria, este procedimento acaba por ser, na prática, um dos principais processos para 
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analisar as conformidades do SGSST, gerando dados importantes para adequações e 

possíveis modificações e eficácia, em busca da melhoria contínua. No caso da COSEIQ, 

o planejamento de auditorias internas, mesmo que de maneira simples, mas com a 

estrutura básica de uma auditoria, pode gerar indicadores importantes para a evolução 

do desempenho da COSEIQ em termos de SST, a partir de uma avaliação de riscos e 

identificação de perigos adequada. 

Entretanto, hoje o Prof. Felipe enxerga uma melhoria contínua em termos de 

SST no IQ, mas ressalta que isso não seja meramente por conta das atividades da 

Comissão, mas também da formação e engajamento dos alunos ingressantes nas 

atividades relacionadas, em paralelo aos esforços do Direção, das Coordenações de 

Graduação e Pós-Graduação e do Diretório Acadêmico de Química para a obtenção de 

um maior padrão de qualidade de SST. Hoje ele reconhece o progresso, mas o vê 

substancialmente longe do ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

6. CONCLUSÃO 

 Por tudo que se foi discutido, exposto e estudado no presente trabalho, pode-se 

concluir que o IQ possui metodologias, recursos e procedimentos para tratar de assuntos 

de SST, contudo, estes ainda não são os ideais e suficientes e, para a criação de um 

SGSST, algumas não-conformidades precisam ser encerradas. 

 De fato o Instituto de Química será transferido para o Campus da Praia 

Vermelha, onde possuirá maior espaço e tecnologia. As limitações de espaço físico no 

prédio atual ficaram evidentes nas análises do item 5.1, uma vez que o IQ possui um 

grande número de professores, pesquisadores e colaboradores. Essas limitações acabam 

por ser contornadas, mas de maneira indevida, com a colocação de equipamentos 

diversos em áreas importantes, como vias de saída e áreas de isolamento de extintores 

de incêndio. Uma situação de emergência, por exemplo, no quarto andar do prédio pode 

gerar danos maiores e mais graves, tanto em termos de saúde pessoal e coletiva como 

em termos patrimoniais, uma vez que muitas dessas áreas estão impedidas pela 

colocação indevida de equipamentos. 

 Além disso, o IQ é pouco sinalizado, não havendo indicação de rotas de fuga e 

de extintores (alguns destes, aliás, com a vistoria vencida). Apesar do prédio já ser 

antigo, este possui amplas vias de saída no térreo, por meio de duas portas, por isso, 

uma boa sinalização pode ser essencial para dirigir de maneira mais clara uma possível 

evacuação da unidade. 

 O acesso ao prédio pelo Corpo de Bombeiros é um problema relevante, uma vez 

que este é dificultado pela presença das estreitas vias do Campus do Valonguinho e dos 

carros estacionados. É essencial que uma solução para isto seja encontrada, pois em 

caso de algum incêndio, os danos se tornam muito maiores com a demora da chegada 

dos Bombeiros. 

 Já sobre o questionário dos alunos e servidores, infelizmente houve baixa 

participação por parte dos alunos. Mesmo assim, percebeu-se que a COSEIQ precisa ser 

mais bem difundida em alguns setores, talvez com uma melhor comunicação interna e 

maior criação e incentivo à participação de atividades com o tema SST. O incentivo aos 

mesmos a comunicarem seus incidentes também deve ser realizado, uma vez que uma 

porcentagem significativa chegou a relatar que omitiu as informações dos incidentes 

sofridos ou observados. 
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 E o maior desafio parece ser conseguir preparar melhor os mesmos para 

situações de emergência, onde a maioria relatou que não se sente satisfatoriamente 

preparado para lidar com uma situação deste tipo. Também preparar melhor os alunos e 

servidores nos temas importantes de SST, sempre conscientizando-os e fazendo-os 

entender e aceitar melhor este assunto. 

 Não à toa estas demandas refletiram no que mais foi indicado pelos servidores e 

alunos como itens a serem aprimorados para uma melhor gestão de SST: 

conscientização de treinamento, maior envolvimento da COSEIQ e da direção, maior 

avaliação de riscos e perigos, além de uma maior comunicação interna. 

 Já o papel da COSEIQ, conforme baseado nas informações do Prof. Felipe 

Semaan, é bom e progressivo, em diversos pontos, na atual demanda da unidade. 

Algumas não-conformidades estão presentes e devem deixar de existir para o 

planejamento de um possível SGSST, como a elaboração de uma política, um plano de 

metas e objetivos mais claro, específico, melhores mecanismos de comunicação interna, 

melhores respostas às situações de emergências, além de indicadores de desempenho, 

documentação dos processos e atividades, treinamento, além da elaboração de normas. 

 As vistorias são boas metodologias para a avaliação de riscos e identificação de 

perigos, portanto, em um possível sistema de gestão da SST, devem ser mantidas, 

documentadas e aprimoradas, para uma melhoria contínua nesse aspecto. 

 Em termos de análise crítica, a COSEIQ deve tentar elaborar planos de 

auditorias internas, mesmo que de maneira simples, não tão burocráticas, mas que 

levantem indicadores importantes para que uma eficiência em termos de SST seja 

maior. 

 Entretanto, ressalta-se as medidas positivas da Comissão, a busca e o 

envolvimento e a participação com as partes interessadas e a boa relação com a Direção, 

Coordenações e o Diretório Acadêmico de Química, assim como o contato com 

parceiros externos, como núcleos da universidade e o Corpo de Bombeiros do Estado do 

Rio de Janeiro. 

 De modo geral, hoje a COSEIQ desempenha um papel mais semelhante a uma 

CIPA, mas se enxerga a possibilidade de elaboração de um SGSST no IQ, baseado na 

Norma OHSAS 18001 (2007), mesmo com as barreiras internas e a ausência de pessoas 
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especializadas para tal. Para isso será necessário um planejamento conciso e a 

predisposição dos responsáveis para que isso seja alcançado, uma vez que há, cada vez 

mais, conscientização e aceitação pelas partes interessadas. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 O presente estudo contempla, em nível geral e inicial, a adequação e o 

desempenho em termos de SST do Instituto de Química da UFF. A partir disto, outros 

pontos aqui levantados podem servir para a elaboração de novos estudos, como por 

exemplo: 

 - Uma avaliação completa e detalhada dos laboratórios dos prédios 

administrativo, de pesquisa e de laboratórios do IQ; e 

 - Comparações da realidade de SST da UFF e do IQ com outras instituições de 

ensino. 
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO ELABORADO PELO AUTOR E 

DISPONIBILIZADO PARA ALUNOS E SERVIDORES NA PLATAFORMA 

GOOGLE DRIVE 
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ANEXO II – ENTREVISTA COM O PROFESSOR DOUTOR FELIPE 

SEMAAN, DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA DA UFF, 

PRESIDENTE DA COSEIQ 

STÉFANO NOVAIS (SN) – 1. Em que ano a COSEIQ foi criada e como surgiu a ideia 

da criação de uma Comissão Interna de Segurança?  

FELIPE SEMAAN (FS) – A "retomada" da ideia de se formar uma Comissão data de 

final de 2009 (outubro de 2009, segundo DTS 04/2009), quando, na realidade, face a 

necessidade e diversos questionamentos, foi organizada nossa Comissão. Na realidade 

não foi a primeira tentativa, houve outras comissões para mesmo fim, porém sem 

sucesso. 

SN – 2. Por quem é formada a COSEIQ?  

FS – Nossa Comissão é composta por membros titulares e suplentes de cada 

departamento, alunos de Graduação e Pós graduação e funcionários. No presente 

momento nossa equipe é constituída por: Felipe Silva Semaan e Wagner Felippe 

Pacheco (Departamento de Química Analítica), Méri Domingos Vieira e Jackson 

Antônio Lamounier Camargo Rezende (Departamento de Química Inorgânica), David 

Rodrigues da Rocha e Thatyana Rocha Alves de Vasconcelos (Departamento de 

Química Orgânica), Maria Bernadete Pinto de Souza e Fátima de Paiva Canesin 

(Departamento de Físico-química), Wilson Thadeu Valle Machado  e John Edmund 

Lewis Maddock (Departamento de Geoquímica), Bruna Chamusca e Eros Izidoro 

(Funcionários/técnicos), Ana Carolina Helena Gonçalves (Aluna de Pós graduação), 

Felipe da Costa Travassos Martins e Dalissa Villa Nova (alunos da Graduação). Tal 

composição visa maior contato com a realidade do Instituto e por consequência a 

implementação de medidas menos burocráticas e mais rápidas e efetivas para 

identificação, isolamento, correção e melhoria das condições de segurança no âmbito 

das atividades do IQ-UFF. 

SN – 3. Como é a relação da COSEIQ com a direção do IQ? Há uma autonomia ou a 

direção está completamente envolvida nas ações da comissão? 

FS – A relação existente entre a COSEIQ e a Direção do IQ, desde o momento de sua 

criação até o presente, é a mais amistosa e colaborativa possível, com muito diálogo, 

trocas de experiências e parcerias. Temos tido todo apoio necessário para a realização 
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de nossas atribuições e temos consciência dos entraves, nas mais diversas esferas, que a 

própria Diretoria encontra para poder nos apoiar. Nossa Comissão tem Regimento 

próprio, aprovado em Colegiado e em vigor 

(http://www.uff.br/coseiq/index.php/regimento), o que nos dá certa autonomia, fato este 

que não dispensa a efetiva participação da Diretoria nas atividades, planejamentos e 

decisões, tal envolvimento, sendo ou não "obrigatório", é extremamente produtivo e 

bem vindo. 

SN – 4. Qual a frequência de reunião entre os membros da COSEIQ? O que costuma 

ser debatido nestas reuniões? Há uma etapa inicial de planejamento? 

FS – As reuniões, em geral mensais, acontecem após certo planejamento porém, com 

frequência, e até mesmo pelo caráter das atividades, seu planejamento prévio serve de 

guia mas não limita os conteúdos discutidos. Atualmente temos evitado muitas reuniões 

subdividindo a COSEIQ em pequenos grupos com atuação mais pontual e com prazos 

determinados, isso tem facilitado as atividades sem comprometer as metas. 

SN – 5. A COSEIQ chegou a elaborar alguma política de segurança? Plano de metas e 

objetivos? 

FS – Esta é uma pergunta ótima e cuja resposta será bem ampla. Inicialmente grande 

trabalho foi devotado a escrita de proposta de um Regimento, com definições, direitos, 

deveres, está foi realmente uma parte muito delicada, com base a isso fomos tomando 

certas direções visando, mesmo que de forma não normatizada, orientar nas possíveis 

melhorias das condições das atividades do IQ. Estamos periodicamente levantando 

dados, seja por visitas (agendadas ou não) aos diversos ambientes do IQ, seja pela 

avaliação de relatos e notificações. Estamos em novo levantamento, a partir do qual, 

juntamente com parceiros internos e externos, prepararemos normas mais específicas 

quanto as diversas atividades desenvolvidas, para tal diversas normas já consagradas 

serão seguidas e/ou adaptadas à nossa realidade. A curto prazo visamos a redução de 

incidentes e acidentes, em qualquer ambiente do IQ, por meio de correções pontuais, 

treinamentos, difusão do conhecimento etc. A médio prazo objetivamos a adaptação e 

efetiva implementação das mais diversas normas disponíveis, que envolvam direta ou 

indiretamente a segurança ao nosso ambiente de trabalho, culminando, a longo prazo, 

com um Instituto de alto padrão, com segurança de referência, permitindo alunos, 
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docentes, técnicos e visitantes, gozarem de alto padrão em qualidade das atividades de 

ensino e pesquisa, num ambiente confortável, seguro, e consciente. 

SN – 6. Como a COSEIQ trabalha para a prevenção de acidentes no prédio do IQ? Há 

a criação de medidas preventivas? 

FS – Inicialmente temos como base os levantamentos realizados e visitas periódicas aos 

ambientes do IQ, bem como a avaliação de notificações e relatos de incidentes, a partir 

dos quais efetuamos a sinalização, tomada de medidas corretivas etc. Em geral, 

trabalhamos com frequência em treinamentos juntamente com parceiros internos e 

externos, visando maior conscientização e preparo de todos os envolvidos com as 

atividades do IQ. Com o apoio direto das Professoras Martha e Denise, da Coordenação 

dos Cursos de Graduação, temos periodicamente realizado eventos de acolhimento nos 

quais introduzimos os novatos no mundo da "química com segurança", a Coordenação 

também tem nos agraciado com enorme apoio junto as Pró reitorias, conseguindo, por 

exemplo, kits de EPIs para os calouros, o que não ocorre com os demais cursos que nos 

frequentam. Este semestre foi possível, ainda, fornecer ao nosso corpo de técnciso os 

mesmos kits de EPI´s, o que não havia ocorrido antes, e na minha opinião, foi de grande 

valia! 

SN – 7. A COSEIQ elabora normas internas? Como estas normas são postas em 

prática? Quantas normas a COSEIQ já elaborou? Estas normas são elaboradas a 

partir de requisitos legais e outras normas? 

FS – Conforme mencionei, nossa comissão vem, de forma não especializada, mas com 

muita determinação e perseverança, trabalhando na adequação das normas cabíveis ao 

nosso mundo tendo por base diferentes normas já estabelecidas e consagradas, e 

exemplos de outras universidades (http://www.uff.br/coseiq/index.php/normas); ainda 

que incipiente, nossas normas estão em constante adaptação e, para um futuro não 

distante, pretende-se apresentar algo mais completo e efetivo para tal fim.  

SN – 8. Qual o principal canal de comunicação da COSEIQ com a comunidade do IQ? 

FS – Nosso principal canal é o corredor (rsrsrs), alunos e docentes reclamando, 

questionando, cobrando! Em geral estas cobranças não são acompanhadas de 

notificações e registros que muito nos ajudaria para fins práticos! Com relação a 

notificações de ocorrências, em geral, os departamentos se valem de cadernos de 
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laboratório, que raramente são preenchidos, o que muito dificulta nossa atividade. Por 

outro lado, esta política de não-notificação vem regredindo, estando tal fato ligado aos 

eventos organizados e maior contato/desburocratização de nossa comissão, que deixa o 

academicismo de lado e tenta atuar ombro a ombro com quem está no laboratório. 

SN – 9. Como o senhor avalia o grau de integração da COSEIQ com a comunidade do 

IQ? Existe uma resistência por parte da comunidade para aceitar as diretrizes e 

normas da COSEIQ?  

FS – Toda mudança de postura e cultura traz consigo uma grande resistência, e 

infelizmente é bem chata a atuação da comissão como algo fiscalizador. Felizmente 

nossa atuação vem sendo produtiva, e com muita participação da comunidade. 

SN – 10. Em termos de conscientização, como a COSEIQ trabalha para isto? Há 

treinamentos, palestras, seminários, workshops, cursos ou semelhantes? Acredita que a 

conscientização por parte de alunos, professores e funcionários, além de visitantes, é 

satisfatória? 

FS – Sim, nos comprometemos periodicamente com treinamentos, cursos, workshops 

etc Oferecemos a toda comunidade, de forma aberta, gratuita, cursos de Atendimento 

pré-hospitalar de emergência e primeiros socorros, Prevenção e combate a incêndios, 

Mapeamento de Riscos, Segurança em Laboratórios etc. Tais treinamentos são 

semestralmente oferecidos pela COSEIQ e pelos parceiros como Corpo de Bombeiros, 

NEPUr, entre outros, aproveito para agradecer a Eng. Maridete Valcarcel e equipe, que 

também sempre nos prestigia e participa efetivamente. O alunos ingressantes dos cursos 

de Graduação e Pós graduação têm participação quase que compulsória, e o DA, ao qual 

também devo agradecer, vem sempre nos disponibilizando espaço em suas redes sociais 

e eventos. 

SN – 11. Quantos acidentes a COSEIQ já conseguiu contabilizar desde a sua criação? 

Como ocorre o processo de avaliação dos mesmos? Como estes eventos são 

documentados? A COSEIQ toma medidas corretivas para que estes não ocorram 

novamente? 

FS – Difícil traduzir em números tal informação se considerarmos a falta de 

comunicação oficial ou notificação, de forma geral os incidentes vêm diminuindo e as 

notificações ocorrendo de forma mais frequente, ainda longe do ideal. O que era e ainda 
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é feito via anotações em caderno de laboratório vem aos poucos sendo substituído pelo 

uso de e-mails e, no momento, estamos em fase de implantação de um canal direto de 

críticas e sugestões, e do uso do CIAT (em anexo), com base a toda informação (formal 

ou informal) levantada a comissão, junto aos departamentos, técnicos e docentes vem 

propondo melhorias, ou, na mais limitada situação, medidas de identificação-contenção, 

como paliativos.    

SN – 12. Considerando diferentes situações de emergência, como por exemplo, uma 

simples queda geral de energia até mesmo um incêndio, como o senhor avalia a 

preparação do IQ para estas situações? Há algum plano de emergência? 

FS – A preparação é ínfima, sinceramente, o que nos fez concluir e iniciar um trabalho, 

ainda em andamento, de preparo e avaliação de planos de contenção para ocorrências 

com e sem vítimas, com ou sem danos relevantes sob aspecto de saúde individual, 

coletiva e patrimonial. Para tal contamos com parceiros internos e externos. Estes 

planos ainda se encontram em fase de preparo. 

SN – 13. Hoje o senhor enxerga uma melhoria contínua em termos de segurança no 

IQ? 

FS – Sim, não meramente pela atividade da comissão, mas sobretudo pela atividade 

contínua de formação e engajamento de calouros às atividades relacionadas, tudo isso, 

em paralelo aos esforços da Diretoria, das Coordenações e DA vêm facilitando, dentro 

do possível, o progresso na qualidade de nossas atividades, mas estamos 

substancialmente longe do ideal. 

SN – 14. Há alguma análise crítica do que foi feito na COSEIQ? Alguma auditoria é 

realizada? Quem realiza estas auditorias?  

FS – Ainda não, embora seja uma ideia realmente interessante. Considerando as 

nuances, limitações e entrelinhas legais e regimentais, creio que tal processo seja 

dispendioso, lento, burocrático demais para nossa atual realidade, o que não nos 

desanima em fazer um trabalho "adequado".  
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ANEXO III – COMUNICAÇÃO INTERNA DE ACIDENTES DE TRABALHO 

(CIAT) 
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