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DIÁLOGO DE SEGURANÇA - DDS

A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO SEMANAL DE
SEGURANÇA

O  Diálogo  Semanal  de
Segurança  (DSS)  é  uma  das
ferramentas  de  segurança  do
trabalho mais simples e, ao mesmo
tempo,  eficientes  para  uma
organização.  Ela  consiste  em
pequenos encontros entre a equipe
de  Segurança  do  Trabalho  e  os
trabalhadores  ou  entre  o
encarregado  e  sua  equipe  de
trabalho.  Os  DSS  devem  ser
constantes  e  interativos,  servindo
para  divulgar  as  medidas  de
prevenção de doenças e acidentes
que deverão ser adotadas. Durante
a  execução  do  DSS,  os
trabalhadores  também  conhecem
os riscos que estão presentes em
seu ambiente de trabalho.

O principal objetivo do DSS é
conscientizar  os  trabalhadores
sobre  os  procedimentos  de
segurança  ideais  para  seu
trabalho, por isso o ideal é que o
encontro  seja  realizado  antes  de
iniciar  o  expediente.  Também  é

fundamental realizá-lo perto de onde as atividades
serão realizadas.

Outras dicas são importantes para que o DSS se
torne realmente uma ferramenta de sucesso, confira:

 O  DSS  precisa  ser  rápido,  no  máximo  15
minutos;

 Os temas do DSS precisam ser atuais e bem
interessantes,  por  isso  devem  ser
apresentados  exemplos,  histórias  cotidianas,
com linguagem atraente;

 O calendário de encontros do DSS precisa ser
fixo  em  cada  turno  de  trabalho.  E  deve  ser
divulgado ao assunto de destaque em quadros
com  intuito  de  informação  permanente,  para
que todos fiquem bem informados;

 Traga pessoas de outras áreas para falarem de
assuntos interessantes, que tragam o incentivo
e a responsabilidade no trabalho;

 Deixe o DSS aberto para perguntas ao final e
outras interações com o tema;

 O  DSS  precisa  ser  registrado.  É  sempre
necessária uma lista de presença para registro
de  cada  tema  que  foi  apresentado  e  dos
participantes.

Fonte da imagem: https://segurancadotrabalhonwn.com/o-
que-e-dds-dialogo-diario-de-seguranca/
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