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APRESENTAÇÃO

Sendo um dos setores que mais demandam emprego e renda 
no Brasil, a indústria da construção civil também são um 
ambiente gerador de graves acidentes e doenças no trabalho. 
Manter os índices de acidentes baixo e implementar uma 
cultura de comportamento seguro é uma das preocupações 
dos profissionais de segurança das construtoras. Pensando 
nisso, foi desenvolvida uma ferramenta para transmissão de 
informações chamada de Diálogo Diário de Segurança, mais 
conhecida como DDS, que vem se mostrando extremamente 
eficiente no que diz respeito à conscientização, promovendo 
um pensamento de prevenção nos colaboradores. Portanto, 
pensando em dinamizar o momento da aplicação do DDS, 
tornando-o atrativo, e em chamar a atenção dos participantes 
foi desenvolvido a cartilha, que serve como instrumento prático 
e lúdico, complementar às práticas diversas a serem utilizados 
durante o DDS. Foram selecionados, com base em estudos e 
análises de campo, 10 (dez) temas sobre saúde e segurança 
no trabalho mais abordados e presentes no dia a dia dos 
trabalhadores da construção civil.



Tema 1
Segurança



A IMPORTÂNCIA DO 
USO DO EPI

O uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) está 
previsto pela NR6, sendo fundamental para garantir a saúde 
e proteção dos trabalhadores. Os equipamentos devem 
ser mantidos em boas condições de uso e precisam ter um 
certificado de aprovação do órgão competente.

EPI no armário não 
protege o operário!



TRABALHO EM ALTURA 
E RISCOS DE QUEDA

Não arrisque sua vida para 
executar um trabalho, analise 

os riscos e cuide-se!

O trabalhador é, sem dúvida, o mais 
afetado por todas as possíveis 
consequências de um trabalho 
em altura. Por isso, é essencial 
que ele passe por um treinamento 
e tenha consciência das suas 
responsabilidades e deveres para 
preservar sua integridade física.



CHOQUE ELÉTRICO

Não importa o tamanho da obra, 
quando se trata de riscos com 
choque elétrico os funcionários 
devem sempre utilizar os EPIs e 
a empresa deve orientar sobre as 
corretas formas de utilização. Como 
medida preventiva e obrigatória, 
todas as obras devem ter um 
profissional técnico especializado 
em instalações elétricas, evitando 

as famosas “gambiarras”.

Por que se arriscar?! 
Segurança em 
primeiro lugar!



A longa exposição do 
trabalhador a altos níveis 
de ruído pode causar Perda 
Auditiva Induzida por Ruídos 
(PAIR). O problema é que 
os sintomas aparecem de 
forma gradual, dificultando a 

identificação precoce.

O RUÍDO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Não importa 
onde estiver, leve 
a segurança com 

você!



A proteção das mãos é muito 
importante ao levantar materiais 
com bordas cortantes ou superfícies 
ásperas, use as luvas para proteger as 
mãos. A coluna deve ficar quase reta. 
Se encurvar a coluna em demasia 
poderá ocorrer lesões graves na 
coluna vertebral.

LEVANTAMENTO DE PESO

Utilize os músculos 
das pernas e braços, 
pois as costas não 
possuem músculos 

para essa finalidade!



Tema 2
Saúde



O uso de drogas ainda é um problema 
camuflado, mas que vem tomando a 
atenção dos profissionais da segurança 
no trabalho. A droga mais consumida 
é o álcool, quando não detectado o 
consumo, o trabalhador fica exposto a 
graves acidentes no trabalho.

DIGA NÃO AS DROGAS

Não faça da sua 
vida uma droga: 

Diga não às 
drogas!



O Brasil está em quarto lugar no número de acidentes de trabalho 
anuais no mundo, mais de 700 mil acidentes por ano. Um acidente 
atinge principalmente o trabalhador, pois ele pode sofrer danos 
temporários ou até mesmo permanentes. Além disso, a família 
do acidentado pode perder seu principal meio de sustento.

NINGUÉM ESTÁ LIVRE

Estar de bem com a 
vida é voltar pra casa 

com segurança!



HIGIENE E ORGANIZAÇÃO 
NO AMBIENTE DE TRABALHO

Além de evitar desperdícios de 
materiais, a arrumação e a limpeza 
são fatores importantíssimos para 
prevenção de acidentes, pois diminuem 
os riscos de doenças causadas pelas 
atividades e condições insalubres.

O acidente pode 
deixar marcas que 
as desculpas não 

apagam!



ASSÉDIO MORAL NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL

O assédio moral também está presente 
no cotidiano dos colaboradores da 
construção civil, que muitas vezes 
passam por situações desagradáveis, 
maus tratos e abusos. Com a entrada 
cada vez maior de mulheres nesse 
ramo fica mais evidente o assédio 
moral, pois algumas delas são 
desrespeitadas, excluídas e têm um 
tratamento desigual em relação aos 
funcionários homens. 

AssEdio 
morAl E crimE! 

NAo sE cAlE!



ESTRESSE NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Cuide-se, 
Ame-se, 

Seja leve!

O estresse é considerado uma doença típica do século e 
está relacionado a diversos problemas de saúde, em vários 
setores da sociedade. As pressões diárias que sofrem 
homens e mulheres, principalmente no ambiente laboral da 
construção civil, podem levar a uma situação de estresse, o 

que pode ter sérias consequências para a sua saúde.
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