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DIÁLOGO DE SEGURANÇA - DDS

O QUE É SEGURANÇA DO TRABALHO?

A Segurança do Trabalho é
a ciência que atua na prevenção
de  doenças  e  acidentes  de
trabalho  decorrentes  dos  fatores
de  riscos  ocupacionais.  Nos
locais  de  trabalho,  existem
inúmeras  situações  de  risco
passíveis  de  provocar  acidentes
do  trabalho.  Logo,  a  análise  de
fatores  de  risco  em  todas  as
tarefas  é  fundamental  para  a
prevenção.

Entre  os  fatores  de  risco
que  provocam  acidentes  do
trabalho,  destacam-se:
eletricidade,  máquinas  e
equipamentos,  incêndios,
armazenamento  e  transporte  de
materiais,  manuseio  de produtos
perigosos,  ferramentas  manuais,
contato  com  agentes  biológicos,
dentre outros.

A  saúde  e  segurança  no
trabalho  está  se  tornando  cada
vez  mais  uma  realidade  e  uma
obrigatoriedade  nas

organizações,  embora  infelizmente  ainda  não
possamos  dizer  que  esta  preocupação  esteja
relacionada  à  conscientização  e  bem-estar  dos
trabalhadores,  e  sim  por  temerem as  multas  e
indenizações de valores altíssimos.

Os  profissionais  de
segurança  do
trabalho por sua vez,
encontram-se  bem
no meio do caminho
entre  organização  e
trabalhador,  se
equilibrando no fio da
navalha e por muitas
vezes  nadando
contra  a  maré  para

tentar  manter-se  fiel  ao  seu  juramento  de
salvaguardar a vida dos trabalhadores de forma
preventiva.

A segurança do trabalho ainda não é vista
com bons olhos, talvez pelo fato de causar a falsa
impressão  de  atrapalhar  a  produção  e  o
andamento das atividades, não é viabilizada, age
de  forma invisível  e  só  é  lembrada  quando há
ocorrências de acidentes.

Mas  temos  que  ver  a  Segurança  do
Trabalho como uma via de mão dupla, que traz
uma cooperação entre os profissionais do setor e
todos  os  demais  trabalhadores  para  um  bem
comum:  a  proteção  da  saúde  e  da  integridade
física de todos.

De nada adianta todo nosso empenho para
a conscientização das pessoas com relação aos
riscos se estas não estiverem dispostas a encarar
uma  nova  situação.  Dizemos  isto  pois  o  maior
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vilão  da  segurança  é  o
comodismo. Muitos trabalhadores
não  possuem conhecimento  dos
seus direitos. Muitos também não
possuem  treinamento  adequado,
mas uma grande maioria  possui
embutido  em  suas
personalidades  a  imagem  do
“macho” que faz e acontece sem
maiores  consequências,  com
excesso  de  confiança  e  desvios
comportamentais.

Outro vilão da Segurança é
o pouco envolvimento e interesse
das  chefias  com  a  questão  da
saúde  e  segurança  no  trabalho,
salvo  quando  há  ocorrências  de
acidentes  graves,  que,  além  de
danos materiais, podem provocar
ranhuras  na  imagem  de  seus
estabelecimentos.

Façamos da Segurança uma ferramenta em
nosso  dia  a  dia.  E  não  tenhamos  medo  de
mudanças. 

Como diz a célebre frase de Caio Fernando
Abreu: 

“Não tenha medo da mudança. Coisas
boas  se  vão  para  que  melhores
possam vir!”

Adaptado de Christian José Buzzi

Fonte da imagem:
http://www.colegioagricola.com.br/cursos/tecnico-em-seguranca-do-

trabalho
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