Prefeitura do Município de Tietê
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
Treinamento:

Atos e condições inseguras: conceitos e exemplos
Objetivo do treinamento:
Despertar a visão crítica sob as atitudes do trabalhador e nas condições do ambiente de trabalho.
Conteúdo do treinamento:
Os atos e as condições inseguras podem estar em vários lugares. Ocorrem sem você perceber ou por existir a
muito tempo, aquilo que era errado, se torna normal e não passa mais a ser perceptível.
Abaixo um resumo do assunto para você entender um pouco mais sobre esses conceitos.
Atos inseguros
São geralmente definidos como as principais causas dos acidentes do trabalho, que reside exclusivamente no
fator HUMANO. Nada mais é que a violação das normas internas de segurança, Código de Trânsito Brasileiro e Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
Em uma pesquisa realizada foi constatado que em 90% dos casos de acidentes, o motivo principal é o ato inseguro.
Abaixo alguns exemplos de atos inseguros mais conhecidos:
 Inutilizar dispositivos de segurança.
 Dirigir em excesso de velocidade.
 Improvisar ou fazer uso de ferramenta inadequada à tarefa exigida.
 Não utilizar EPI.
 Manipulação inadequada de produtos químicos.
 Fumar em lugar proibido.
 Consumir drogas, ou bebidas alcoólicas durante a jornada de trabalho.
Condições inseguras
São aquelas que estão presentes no ambiente de trabalho, onde geralmente todos têm a ciência do risco e que
ele pode levar à ocorrência de acidentes. Colocando em risco a integridade física e mental do colaborador, de terceiros
e também do patrimônio da Prefeitura.
Abaixo alguns exemplos de condições inseguras mais comumente conhecidas:
 Má arrumação/falta de limpeza
 Defeitos nas edificações
 Piso danificado
 Risco de fogo ou explosão
 Falta de manutenção adequada.
 Máquinas, equipamentos ou ferramentas com defeitos.
Os atos inseguros ocorrem por diversas causas, e todas elas são provenientes do homem, portanto, o se “como
faz” que é o grande problema dos resultados, que caracterizam como um ato inseguro.
Fazer com segurança, consciência e sem pressa são atitudes que contribuem para que se faça bem feito e não
gerando uma situação insegura colocando em risco a própria vida e a dos demais.
A educação, o conhecimento do que é certo ou errado também contribui favoravelmente para que muitos
incidentes aconteçam ou não. O maior responsável pelo ato inseguro é você, pense antes de fazer, não faça com
pressa, não queira desenvolver várias atividades ao mesmo tempo.
Uma frase clássica da segurança no trabalho reflete essa situação “Não há trabalho tão urgente e serviço tão
importante que não possa ser feito com segurança”. Reflita, pense nisso.
As condições inseguras mesmo sendo originadas por diversos fatores externos, tais condições têm como
responsabilidade o próprio homem, seja por sua omissão ou irresponsabilidade.
Portanto, a Segurança começa e termina com as ações, atitudes e consciência de todos nós.
Colabore para obter ambientes mais saudáveis a começar de casa, escola, rua, sociedade e principalmente em
seu local de trabalho.
Ao se deparar com uma CONDIÇÃO ou ATO inseguro, comunique imediatamente seu gestor, para que este
tome as devidas providências.
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1. Favor imprimir em frente e verso (evite o desperdício de papel).
2. Reúna as pessoas de seu setor (10 a 15 minutos)
3. Leia o texto para elas.
4. Discutam sobre o assunto “segurança do trabalho”.
5. Anote os pontos discutidos (sugestões e críticas).
6. Recolha a assinatura de todos.
7. Fixar o texto em quadro de aviso e trocar assim que receber novo texto.
8. Encaminhar esse documento ao Técnico em Segurança do Trabalho, ou arquivar em local específico,
para que seja retirado assim que o Técnico realizar visita em seu setor.

A Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho, deseja a todos uma ótima semana de trabalho,
e que ao final de cada jornada de trabalho, todos possam retornar para seus lares tão saudáveis
como quando chegaram.

