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Objetivos 
 
Estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o 
planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. 
 
Legislação, Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. 
 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) 
 
Criada em 1° de maio de 1943 pelo então presidente da República Getúlio Vargas com quatro 
Capítulos. 
O Capítulo V foi criado pela Lei 6.514 de 22 de dezembro 1.977 pelo então presidente da República 
Ernesto Geisel e na Portaria 3.214/78 criou-se as normas regulamentadoras (NR ’s). 
Hoje temos 37 NR ´s. 
 
Responsabilidade Civil e Criminal 
 
COMPROVE: 
• NEGLIGÊNCIA, 
•  IMPRUDÊNCIA OU 
•  IMPERÍCIA  
 
CÓDIGO PENAL Artigo 121 Homicídio  
Homicídio culposo § 3º - Homicídio culposo. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. Aumento de 
pena § 4º No Homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de 
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício.  
 
CÓDIGO PENAL Art. 129 - Lesão corporal 
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano.  
 
CÓDIGO PENAL Art. 132- Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente; 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 
único - A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 1/6 (um sexto) se a exposição da vida ou da saúde 
de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em 
estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais.  
 
CÓDIGO CIVIL 
 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.  
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.  
 
Imperícia - é a falta de conhecimento técnico. Ex: dirigir sem ter carteira; 
Imprudência - é agir de forma a não cumprir com os mandamentos, é abusar. Ex: dirigir a 200 km/h 
em via onde só se pode dirigir a 80 km/h; 
Negligência - lembre-se de que negligência começa com a letra "n" e negligência é "não fazer alguma 
coisa que deveria ter sido feita. É agir de forma irresponsável. Ex: dirigir sem antes ter feito vistoria no 
carro. Ou seja, se você bate o seu carro em outro porque o carro estava sem freio, você agiu de 
forma negligente, pois tinha o dever de verificar se seu carro estava em boas condições [para não 
colocar a vida de terceiros em risco]. 
 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.  
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do 
trabalho que lhes competir, ou em razão dele;  
Art. 229 da constituição do estado de São Paulo  
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§ 2º Em condições de risco grave ou iminente no local de trabalho, será lícito ao EMPREGADO, 
interromper suas atividades, sem prejuízo de quaisquer direitos até a eliminação do risco. 
 
NR 6 – Equipamento de Proteção Individual 
 
IV - Proteção contra quedas com diferença de nível: 
 
a) cinto de segurança para trabalho em altura superior a 2 (dois) metros em que haja risco de queda;   
 
b) cadeira suspensa para trabalho em alturas em que haja necessidade de deslocamento vertical, 
quando a natureza do trabalho assim o indicar;   
 
c) trava-queda de segurança acoplada ao cinto de segurança ligado a um cabo de segurança 
independente, para os trabalhos realizados com movimentação vertical em andaimes suspensos de 
qualquer tipo.  
 
EPI é todo dispositivo de uso individual, para proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. 
Só poderá ser comercializado e utilizado, se possuir o Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo 
MTE, nº que consta no próprio equipamento.   
 
Obriga-se o empregador, quanto ao EPI, a:  
 
a) adquirir o tipo adequado à atividade do empregado;   
b) treinar o trabalhador sobre o seu uso adequado e tornar seu uso obrigatório;   
c) substituí-lo quando danificado ou extraviado, higienizá-lo e a fazer sua manutenção;   
Obriga-se o empregado, quanto ao EPI, a:  
a) usá-lo p/ o fim a que se destina e responsabilizar-se por sua guarda e conservação;   
b) comunicar o empregador alterações que torne seu uso impróprio.   
 
Exemplos de EPI's para trabalhadores em atividades de manutenção de fachadas:  
 
 

 
 
A: trava queda ligado a cabo guia.         B: cinto de segurança paraquedista. 
 
 
NR 8 – Edificações 
 
• 8.3.2. As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda 
de pessoas e objetos. 
• Importante: As proteções quando feitas em madeiras deve ser de 1° qualidade sem nós e devem ser 
pintadas com identificação de EPC para impedir que sejam retiradas inadvertidamente. 
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NR 18 – Condições e Meio Ambiente na Indústria da Construção 
 
ANEXO IV – PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO 
(Alterado pela Portaria SIT n.º 40, de 7 de março de 2008) 
 
1 Definição  
1.1 Plataforma de Trabalho Aéreo – PTA é o equipamento móvel, autopropelido ou não, dotado de 
uma estação de trabalho (cesto ou plataforma) e sustentado em sua base por haste metálica (lança) 
ou tesoura, capaz de erguer-se para atingir ponto ou local de trabalho elevado.  
 
2 Requisitos Mínimos de Segurança  
2.1 A PTA deve atender às especificações técnicas do fabricante quanto a aplicação, operação, 
manutenção e inspeções periódicas.  
2.2 O equipamento deve ser dotado de:  
a) dispositivos de segurança que garantam seu perfeito nivelamento no ponto de trabalho, conforme 
especificação do fabricante;  
b) alça de apoio interno;  
c) guarda-corpo que atenda às especificações do fabricante ou, na falta destas, ao disposto no item 
18.13.5 da NR-18;  
d) painel de comando com botão de parada de emergência;  
e) dispositivo de emergência que possibilite baixar o trabalhador e a plataforma até o solo em caso de 
pane elétrica, hidráulica ou mecânica;  
f) sistema sonoro automático de sinalização acionado durante a subida e a descida.  
2.2.1 É proibido o uso de cordas, cabos, correntes ou qualquer outro material flexível em substituição 
ao guarda corpo.  
2.3 A PTA deve possuir proteção contra choques elétricos, por meio de:  
a) cabos de alimentação de dupla isolação;  
b) plugs e tomadas blindadas;  
c) aterramento elétrico;  
d) Dispositivo Diferencial Residual (DDR).  
 
3 Operação  
3.1 Os manuais de operação e manutenção da PTA devem ser redigidos em língua portuguesa e 
estar à disposição no canteiro de obras ou frentes de trabalho.  
3.2 É responsabilidade do usuário conduzir sua equipe de operação e supervisionar o trabalho, a fim 
de garantir a operação segura da PTA.  
3.3 Cabe ao operador, previamente capacitado pelo empregador na forma do item 5 deste Anexo, 
realizar a inspeção diária do local de trabalho no qual será utilizada a PTA.  
3.4 Antes do uso diário ou no início de cada turno devem ser realizados inspeção visual e teste 
funcional na PTA, verificando-se o perfeito ajuste e funcionamento dos seguintes itens:  
a) Controles de operação e de emergência;  
b) Dispositivos de segurança do equipamento;  
c) Dispositivos de proteção individual, incluindo proteção contra quedas;  
d) Sistemas de ar, hidráulico e de combustível;  
e) Painéis, cabos e chicotes elétricos; 
f) Pneus e rodas;  
g) Placas, sinais de aviso e de controle;  
h) Estabilizadores, eixos expansíveis e estrutura em geral;  
i) Demais itens especificados pelo fabricante.  
3.4.1 A inspeção visual deve contemplar a correta fixação de todas as peças.  
3.4.2 É responsabilidade do usuário fornecer ao operador responsável o manual de procedimentos 
para a rotina de verificação diária.  
3.5 Antes e durante a movimentação da PTA, o operador deve manter:  
a) visão clara do caminho a ser percorrido;  
b) distância segura de obstáculos, depressões, rampas e outros fatores de risco, conforme 
especificado em projeto ou ordem de serviço;  
c) distância mínima de obstáculos aéreos, conforme especificado em projeto ou ordem de serviço.  
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3.5.1 O operador deve limitar a velocidade de deslocamento da PTA, observando as condições da 
superfície, o trânsito, a visibilidade, a existência de declives, a localização da equipe e outros fatores 
de risco de acidente.  
3.5.2 A PTA não pode ser deslocada em rampas com inclinações superiores à especificada pelo 
fabricante.  
3.6 Quando houver outros equipamentos móveis ou veículos no local, devem ser tomadas 
precauções especiais, especificadas em projeto ou ordem de serviço.  
3.7 A PTA não deve ser posicionada junto a qualquer outro objeto que tenha por finalidade lhe dar 
equilíbrio.  
3.8 O equipamento deve estar afastado das redes elétricas de acordo com o manual do fabricante ou 
estar isolado conforme as normas específicas da concessionária de energia local, obedecendo ao 
disposto na NR-10.  
3.9 A área de operação da PTA deve ser delimitada e sinalizada, de forma a impedir a circulação de 
trabalhadores.  
3.10 A PTA não deve ser operada quando posicionada sobre caminhões, trailers, carros, veículos 
flutuantes, estradas de ferro, andaimes ou outros veículos, vias e equipamentos similares, a menos 
que tenha sido projetada para este fim.  
3.11 Antes da utilização da PTA, o operador deve certificar-se de que:  
a) estabilizadores, eixos expansíveis ou outros meios de manter a estabilidade estejam sendo 
utilizados conforme as recomendações do fabricante;  
b) a carga e sua distribuição na estação de trabalho, ou sobre qualquer extensão da plataforma, 
estejam em conformidade com a capacidade nominal determinada pelo fabricante para a 
configuração específica;  
c) todas as pessoas que estiverem trabalhando no equipamento utilizem dispositivos de proteção 
contra quedas e outros riscos.  
3.11.1 Todas as situações de mau funcionamento e os problemas identificados devem ser corrigidos 
antes de se colocar o equipamento em funcionamento, devendo o fato ser analisado e registrado em 
documento específico, de acordo com o item 18.22.11 da NR-18.  
3.12 Durante o uso da PTA, o operador deve verificar a área de operação do equipamento, a fim de 
certificar-se de que:  
a) a superfície de operação esteja de acordo com as condições especificadas pelo fabricante e 
projeto;  
b) os obstáculos aéreos tenham sido removidos ou estejam a uma distância adequada, de acordo 
com o projeto;  
c) as distâncias para aproximação segura das linhas de força energizadas e seus componentes 
sejam respeitadas, de acordo com o projeto;  
d) inexistam condições climáticas que indiquem a paralisação das atividades;  
e) estejam presentes no local somente as pessoas autorizadas; 
f) não existam riscos adicionais de acidentes.  
3.13 Todos os trabalhadores na PTA devem utilizar cinto de segurança tipo paraquedista ligado ao 
guarda-corpo do equipamento ou a outro dispositivo específico previsto pelo fabricante.  
3.14 A capacidade nominal de carga definida pelo fabricante não pode ser ultrapassada em nenhuma 
hipótese.  
3.15 Qualquer alteração no funcionamento da PTA deve ser relatada e reparada antes de se 
prosseguir com seu uso.  
3.16 O operador deve assegurar-se de que não haja pessoas ou equipamentos nas áreas adjacentes 
à PTA, antes de baixar a estação de trabalho.  
3.17 Quando fora de serviço, a PTA deve permanecer recolhida em sua base, desligada e protegida 
contra acionamento não autorizado.  
3.18 As baterias devem ser recarregadas em área ventilada, onde não haja risco de fogo ou 
explosão.  
 
4 Manutenção  
4.1 É responsabilidade do proprietário manter um programa de manutenção preventiva de acordo 
com as recomendações do fabricante e com o ambiente de uso do equipamento, contemplando, no 
mínimo:  
a) verificação de:  
a1. funções e controles de velocidade, descanso e limites de funcionamento;  
a2. controles inferiores e superiores;  
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a3. rede e mecanismos de cabos;  
a4. dispositivos de segurança e emergência;  
a5. placas, sinais de aviso e controles;  
b) ajuste e substituição de peças gastas ou danificadas;  
c) lubrificação de partes móveis;  
d) inspeção dos elementos do filtro, óleo hidráulico, óleo do motor e de refrigeração;  
e) inspeção visual dos componentes estruturais e de outros componentes críticos, tais como 
elementos de fixação e dispositivos de travamento.  
4.1.1 O programa deve ser supervisionado por profissional legalmente habilitado.  
4.2 A manutenção deve ser efetuada por pessoa com qualificação específica para a marca e modelo 
do equipamento.  
4.3 Os equipamentos que não forem utilizados por um período superior a três meses devem ser 
submetidos à manutenção antes do retorno à operação.  
4.4 Quando identificadas falhas que coloquem em risco a operação, a PTA deve ser removida de 
serviço imediatamente até que o reparo necessário seja efetuado.  
4.5 O proprietário da PTA deve conservar, por um período de cinco anos, a seguinte documentação:  
a) registros de manutenção, contendo:  
a1. datas;  
a2. deficiências encontradas;  
a3. ação corretiva recomendada;  
a4. identificação dos responsáveis;  
b) registros de todos os reparos realizados, contendo: 
b1. a data em que foi realizado cada reparo;  
b2. a descrição do trabalho realizado;  
b3. identificação dos responsáveis pelo reparo;  
b4. identificação dos responsáveis pela liberação para uso.  
 
5 Capacitação  
5.1 O operador deve ser capacitado de acordo com o item 18.22.1 da NR-18 e ser treinado no 
modelo de PTA a ser utilizado, ou em um similar, no seu próprio local de trabalho.  
5.2 A capacitação deve contemplar o conteúdo programático estabelecido pelo fabricante, abordando, 
no mínimo, os princípios básicos de segurança, inspeção e operação, de forma compatível com o 
equipamento a ser utilizado e com o ambiente esperado.  
5.2.1 A comprovação da capacitação deve ser feita por meio de certificado.  
5.3 Cabe ao usuário:  
a) capacitar sua equipe para a inspeção e a manutenção da PTA, de acordo com as recomendações 
do fabricante;  
b) conservar os registros dos operadores treinados em cada modelo de PTA por um período de cinco 
anos;  
c) orientar os trabalhadores quanto ao uso, carregamento e posicionamento dos materiais na estação 
de trabalho da PTA.  
5.4 O usuário deve impedir a operação da PTA por trabalhador não capacitado.  
 
6 Disposições Finais  
6.1 Este Anexo não se aplica às PTA para serviços em instalações elétricas energizadas.  
6.2 Os projetos, especificações técnicas e manuais de operação e serviço dos equipamentos 
importados devem atender ao previsto nas normas técnicas vigentes no país.  
6.3. Cabe ao usuário determinar a classificação de perigo de qualquer atmosfera ou localização de 
acordo com a norma ANSI/NFPA 505 e outras correlatas  
6.3.1 Para operação em locais perigosos, o equipamento deve atender ao disposto na norma 
ANSI/NFPA 505 e outras correlatas.  
6.4 A PTA deve ser inspecionada e revisada segundo as exigências do fabricante antes de cada 
entrega por venda, arrendamento ou locação.  
6.5 As instruções de operação do fabricante e a capacitação requerida devem ser fornecidas em cada 
entrega, seja por venda, arrendamento ou locação.  
6.6 Os fornecedores devem manter cópia dos manuais de operação e manutenção.  
6.6.1 Os manuais de operação e manutenção são considerados parte integrante do equipamento, 
devendo ser fornecidos em qualquer locação, arrendamento ou venda e ser mantidos no local de uso 
do equipamento.  
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6.7 Os avisos contendo informações de segurança devem ser 
redigidos em língua portuguesa.  
6.8. É vedado:  
a) o uso de pranchas, escadas e outros dispositivos que visem 
atingir maior altura ou distância sobre a PTA;  
b) a utilização da PTA como guindaste;  
c) a realização de qualquer trabalho sob condições climáticas 
que exponham trabalhadores a riscos;  
d) a operação de equipamento em situações que contrariem as 
especificações do fabricante quanto a velocidade do ar, 
inclinação da plataforma em relação ao solo e proximidade a 
redes de energia elétrica;  
e) o uso da PTA para o transporte de trabalhadores e materiais 
não relacionados aos serviços em execução. 

 
GLOSSÁRIO  
Autopropulsão - Capacidade de locomoção por meio de fonte de energia e motor próprios.  
Eixo expansível - Eixo provido de rodízios ou esteiras nas extremidades, que permitem sua 
expansão, com o objetivo de proporcionar estabilidade a um equipamento ou veículo.  
Estabilizador - Barra extensível dotada de mecanismo hidráulico, mecânico ou elétrico fixado na 
estrutura de um equipamento para impedir sua inclinação ou tombamento. Também conhecido por 
patola.  
Botão de parada de emergência - Botão elétrico ou mecânico, localizado em ponto estratégico, que 
permite interromper o funcionamento de um equipamento em situação de perigo iminente.  
Capacidade nominal de carga - Carga máxima admitida para a operação de um equipamento.  
Área de operação da PTA - Espaço que compreende a área onde está instalada a base da PTA, 
incluindo os estabilizadores, acrescida da área sob a lança e a estação de trabalho em todas as 
posições necessárias à operação.  
Distância mínima - Distância de segurança necessária para evitar o contato de qualquer parte de um 
equipamento com outras estruturas.  
Nivelamento - Posicionamento de um equipamento em um plano horizontal.  
Fornecedor de PTA - Aquele que desenvolve atividade de produção, montagem, importação, 
distribuição ou comercialização de PTA.  
Proprietário da PTA - Aquele que detém o direito de uso, gozo, fruição e disposição do equipamento, 
por aquisição originária ou derivada.  
Locador de PTA - Aquele que se obriga a ceder, por período determinado ou não, o uso e gozo do 
equipamento, a outro, mediante retribuição.  
Usuário da PTA - Aquele que detém a responsabilidade sobre a utilização do equipamento. 
 
NR 35 – Trabalho em Altura 

 
• 35.1. Objetivo e Campo de Aplicação   
• 35.1.1 Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção 
para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a 
execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores 
envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.   
• 35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 
m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.  
• 35.1.3 Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais 
estabelecidas pelos Órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas, 
com as normas internacionais aplicáveis.   

 
• 35.2. Responsabilidades  
• 35.2.1 Cabe ao empregador:  
a) garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma;   
b) assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, a emissão da Permissão de 
Trabalho - PT;  
c) desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura;   
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d) assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura, pelo 
estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança 
aplicáveis;   
e) adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção 
estabelecidas nesta Norma pelas empresas contratadas;  
f) garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle;  
g) garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção 
definidas nesta Norma;  
h) assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não 
prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível;  
i) estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura;  
j) assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela 
análise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade;  
k) assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta Norma.  
• 35.2.2 Cabe aos trabalhadores:  
a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os 
procedimentos expedidos pelo empregador;  
b) colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta Norma;  
c) interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de 
riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando 
imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis;  
d) zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações 
ou omissões no trabalho. 
• 35.3. Capacitação e Treinamento   
(Entra em vigor em 27/03/2013 - Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 313/2012) 
• 35.3.1 O empregador deve promover programa para capacitação dos trabalhadores à realização de 
trabalho em altura.  
• 35.3.2 Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e 
aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de oito horas, cujo conteúdo 
programático deve, no mínimo, incluir:  
a) Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;  
b) Análise de Risco e condições impeditivas;  
c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;  
d) Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e 
limitação de uso;  
e) Acidentes típicos em trabalhos em altura;  
f) Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros 
socorros.  
• 35.3.3 O empregador deve realizar treinamento periódico bienal e sempre que ocorrer quaisquer 
das seguintes situações:  
a) mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho;  
b) evento que indique a necessidade de novo treinamento;  
c) retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias;  
d) mudança de empresa.     
• 35.3.3.1 O treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de oito horas, conforme 
conteúdo programático definido pelo empregador.  
• 35.3.3.2 Nos casos previstos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, a carga horária e o conteúdo 
programático devem atender a situação que o motivou.  
35.3.4 Os treinamentos inicial, periódico e eventual para trabalho em altura podem ser ministrados 
em conjunto com outros treinamentos da empresa.  
• 35.3.5 A capacitação deve ser realizada preferencialmente durante o horário normal de trabalho.  
• 35.3.5.1 O tempo despendido na capacitação deve ser computado como tempo de trabalho efetivo.   
• 35.3.6 O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, 
sob a responsabilidade de profissional qualificado em segurança no trabalho.   
• 35.3.7 Ao término do treinamento deve ser emitido certificado contendo o nome do trabalhador, 
conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação 
dos instrutores e assinatura do responsável.  
• 35.3.7.1 O certificado deve ser entregue ao trabalhador e uma cópia arquivada na empresa.  
• 35.3.8 A capacitação deve ser consignada no registro do empregado.  
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• 35.4. Planejamento, Organização e Execução  
• 35.4.1 Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador 
capacitado e autorizado.  
• 35.4.1.1 Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado, cujo 
estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua 
anuência formal da empresa. 
• 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades 
em altura, garantindo que:  
a) os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional - PCMSO, devendo estar nele consignados;  
b) a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação;  
c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de 
altura, considerando também os fatores psicossociais.  
• 35.4.1.2.1 A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional 
do trabalhador.  
• 35.4.1.3 A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da 
autorização de cada trabalhador para trabalho em altura.  
• 35.4.2 No planejamento do trabalho devem ser adotadas, de acordo com a seguinte hierarquia:  
a) medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução;  
b) medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do 
trabalho de outra forma;  
c) medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser 
eliminado.  
• 35.4.3 Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela 
análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade.  
• 35.4.4 A execução do serviço deve considerar as influências externas que possam alterar as 
condições do local de trabalho já previstas na análise de risco.  
• 35.4.5 Todo trabalho em altura deve ser precedido de Análise de Risco.  
35.4.5.1 A Análise de Risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar:  
a) o local em que os serviços serão executados e seu entorno;  
b) o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho;  
c) o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem;  
d) as condições meteorológicas adversas;  
e) a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e 
individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes e aos princípios da 
redução do impacto e dos fatores de queda;  
f) o risco de queda de materiais e ferramentas;  
g) os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos;  
h) o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas 
regulamentadoras;  
i) os riscos adicionais;  
j) as condições impeditivas;   
k) as situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir 
o tempo da suspensão inerte do trabalhador;  
l) a necessidade de sistema de comunicação;  
m) a forma de supervisão.  
• 35.4.6 Para atividades rotineiras de trabalho em altura a análise de risco pode estar contemplada no 
respectivo procedimento operacional.  
• 35.4.6.1 Os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem 
conter, no mínimo: 
a) as diretrizes e requisitos da tarefa;  
b) as orientações administrativas;  
c) o detalhamento da tarefa;  
d) as medidas de controle dos riscos características à rotina;  
e) as condições impeditivas;  
f) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários;  
g) as competências e responsabilidades.  
• 35.4.7 As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas 
mediante Permissão de Trabalho.  
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• 35.4.7.1 Para as atividades não rotineiras as medidas de controle devem ser evidenciadas na 
Análise de Risco e na Permissão de Trabalho.  
• 35.4.8 A Permissão de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da 
permissão, disponibilizada no local de execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de 
forma a permitir sua rastreabilidade.  
• 35.4.8.1 A Permissão de Trabalho deve conter:  
a) os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos;  
b) as disposições e medidas estabelecidas na Análise de Risco;  
c) a relação de todos os envolvidos e suas autorizações.  
• 35.4.8.2 A Permissão de Trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao 
turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que 
não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho.  
• 35.5. Equipamentos de Proteção Individual, Acessórios e Sistemas de Ancoragem  
• 35.5.1 Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, acessórios e sistemas de ancoragem devem 
ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiência, o conforto, a carga aplicada aos 
mesmos e o respectivo fator de segurança, em caso de eventual queda.  
• 35.5.1.1 Na seleção dos EPI devem ser considerados, além dos riscos a que o trabalhador está 
exposto, os riscos adicionais.   
• 35.5.2 Na aquisição e periodicamente devem ser efetuadas inspeções dos EPI, acessórios e 
sistemas de ancoragem, destinados à proteção de queda de altura, recusando-se os que apresentem 
defeitos ou deformações.  
• 35.5.2.1 Antes do início dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira de todos os EPI, 
acessórios e sistemas de ancoragem.  
• 35.5.2.2 Deve ser registrado o resultado das inspeções:  
a) na aquisição;  
b) periódicas e rotineiras quando os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem forem recusados.    
• 35.5.2.3 Os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação, 
deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando 
sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas 
internacionais.   
• 35.5.3 O cinto de segurança deve ser do tipo paraquedista e dotado de dispositivo para conexão em 
sistema de ancoragem.  
• 35.5.3.1 O sistema de ancoragem deve ser estabelecido pela Análise de Risco.  
• 35.5.3.2 O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o 
período de exposição ao risco de queda.  
• 35.5.3.3 O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem estar fixados acima do nível da cintura do 
trabalhador, ajustados de modo a restringir a altura de queda e assegurar que, em caso de 
ocorrência, minimize as chances de o trabalhador colidir com estrutura inferior.  
• 35.5.3.4 É obrigatório o uso de absorvedor de energia nas seguintes situações:  
a) fator de queda for maior que 1;  
b) comprimento do talabarte for maior que 0,9m.    
• 35.5.4 Quanto ao ponto de ancoragem, devem ser tomadas as seguintes providências:  
a) ser selecionado por profissional legalmente habilitado;  
b) ter resistência para suportar a carga máxima aplicável;  
c) ser inspecionado quanto à integridade antes da sua utilização.  
• 35.6. Emergência e Salvamento  
• 35.6.1 O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em caso de emergências para 
trabalho em altura.  
• 35.6.1.1 A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que 
executam o trabalho em altura, em função das características das atividades.  
• 35.6.2 O empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para as 
respostas a emergências.  
• 35.6.3 As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar do 
plano de emergência da empresa.  
• 35.6.4 As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar 
capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental 
compatível com a atividade a desempenhar.  
(Entra em vigor em 27/03/2013 - Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 313/2012) 
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Glossário  
 
Absorvedor de energia: dispositivo destinado a reduzir o impacto transmitido ao corpo do 
trabalhador e sistema de segurança durante a contenção da queda.  
Análise de Risco - AR: avaliação dos riscos potenciais, suas causas, consequências e medidas de 
controle.  
Atividades rotineiras: atividades habituais, independente da frequência, que fazem parte do 
processo de trabalho da empresa.  
Cinto de segurança tipo paraquedista: Equipamento de Proteção Individual utilizado para trabalhos 
em altura onde haja risco de queda, constituído de sustentação na parte inferior do peitoral, acima 
dos ombros e envolto nas coxas.  
Condições impeditivas: situações que impedem a realização ou continuidade do serviço que 
possam colocar em risco a saúde ou a integridade física do trabalhador.  
Fator de queda: razão entre a distância que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento do 
equipamento que irá detê-lo.  
Influências Externas: variáveis que devem ser consideradas na definição e seleção das medidas de 
proteção, para segurança das pessoas, cujo controle não é possível implementar de forma 
antecipada.  
Permissão de Trabalho - PT: documento escrito contendo conjunto de medidas de controle visando 
o desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate.  
Ponto de ancoragem: ponto destinado a suportar carga de pessoas para a conexão de dispositivos 
de segurança, tais como cordas, cabos de aço, trava-queda e talabartes.  
Profissional legalmente habilitado: trabalhador previamente qualificado e com registro no 
competente conselho de classe.  
Riscos adicionais: todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos existentes no trabalho em 
altura, específicos de cada ambiente ou atividade que, direta ou indiretamente, possam afetar a 
segurança e a saúde no trabalho.   
Sistemas de ancoragem: componentes definitivos ou temporários, dimensionados para suportar 
impactos de queda, aos quais o trabalhador possa conectar seu Equipamento de Proteção Individual, 
diretamente ou através de outro dispositivo, de modo a que permaneça conectado em caso de perda 
de equilíbrio, desfalecimento ou queda  
Suspensão inerte: situação em que um trabalhador permanece suspenso pelo sistema de 
segurança, até o momento do socorro.  
Talabarte: dispositivo de conexão de um sistema de segurança, regulável ou não, para sustentar, 
posicionar e/ou limitar a movimentação do trabalhador.  
Trabalhador qualificado: trabalhador que comprove conclusão de curso específico para sua 
atividade em instituição reconhecida pelo sistema oficial de ensino.  
Trava-queda: dispositivo de segurança para proteção do usuário contra quedas em operações com 
movimentação vertical ou horizontal, quando conectado com cinturão de segurança para proteção 
contra quedas. 
 
Análise de Risco e Condições Impeditivas 
 
PERIGO  
É uma situação existente em um determinado local. As pessoas que adentram um local onde existe 
perigo expõem a sua integridade. 
 
RISCO 
É a probabilidade da ocorrência de um acidente quando nos expomos a um determinado perigo. 

 
É a medida da perda econômica e/ou de danos para a vida humana, resultante da combinação entre 
a frequência da ocorrência e a magnitude das perdas ou danos (consequências). No entanto, a 
experiência demonstra que geralmente os grandes acidentes são causados por eventos pouco 
frequentes, mas que causam danos importantes. 

 
Os principais riscos aos quais estão sujeitos os trabalhadores em altura são: 

 
 de origem elétrica; 
 quedas; 
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 transporte; 
 ataques de insetos ou outros animais; 
 ocupacionais ou ergonômicos. 
 

Os riscos podem ser eliminados ou controlados. 
 

Controlar o risco é uma ação ou conjunto de ações que visa eliminá-lo ou, quando isso não é 
possível, reduzi-lo a níveis aceitáveis durante a execução de uma determinada etapa do trabalho, 
seja através da adoção de materiais, ferramentas, equipamentos ou metodologia apropriada. 
 
 
 

 
 
INCIDENTE 
Os incidentes são eventos que antecedem as perdas, isto é, são os contatos que poderiam causar 
uma lesão ou danos. 
 
ACIDENTE 
É a materialização dos riscos associados a uma determinada atividade ou procedimento. Exemplo: 
Uma avenida com grande movimento não constitui uma causa de acidente, porém o ato de 
atravessá-la com pressa, pode ser considerado uma das causas. Para reduzir a frequência de 
acidentes, é preciso avaliar e controlar os riscos. 
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ACIDENTE DO TRABALHO 
É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, ou 
perturbação funcional, que cause perda ou redução da capacidade de trabalho (temporária ou 
permanente) ou morte. 
 
ANÁLISE DE RISCOS 
Um dos instrumentos de grande utilidade no gerenciamento do risco “Trabalho em Altura”, que tem 
potencialidade para provocar danos ou perdas, é o emprego e desenvolvimento da metodologia de 
análise de riscos, a ser aplicada nas fases de projeto e planejamento das atividades de construção, 
ampliação, modificação, manutenção e operação de sistemas, de forma a possibilitar a adoção de 
medidas preventivas à segurança do trabalhador, do usuário, de terceiros e do meio ambiente e até 
mesmo evitar danos aos equipamentos e interrupção dos processos produtivos. 
Existem várias técnicas de análise de riscos destinadas a identificar todos os possíveis eventos 
indesejáveis nas atividades. Dentre as várias técnicas de análise de risco podemos citar: 

 
 Análise preliminar de risco / perigo (APR/APP); 
 Análise de falha humana; 
 Análise de falhas e de efeitos; 
 Análise de segurança de sistemas. 

 
ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR) 
Análise Preliminar de Risco é uma visão prévia e completa do trabalho a ser executado. Permite a 
identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa e propicia condição para evitá-los ou 
conviver com estes em segurança. 
Por se tratar de uma técnica aplicável a todo tipo de atividade, a APR promove e estimula o trabalho 
em equipe e a responsabilidade solidária. 
É um método sistemático de análise e avaliação de todas as etapas e elementos de um determinado 
trabalho para: 
 

 Desenvolver e racionalizar toda a sequência de operações que o trabalhador executa; 

 Identificar os riscos potenciais de acidentes físicos e materiais; 

 Identificar e corrigir problemas de produtividade; 

 Implementar a maneira correta para execução de cada etapa do trabalho, com segurança. 
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Técnicas de Análise de Risco 
Riscos: 
De origem elétrica; 
De queda; 
Transporte e com equipamentos; 
Ataques de insetos; 
Riscos Ocupacionais; 
Riscos Ergonômicos; 
Ataque de animais peçonhentos /domésticos. 

 
 
Alto Risco, Risco presente. 
Controle do Risco, Risco ainda presente. 
Eliminação/controle do risco, “Risco isolado” 
 
Checklist 
O objetivo é criar o hábito de verificar os itens de segurança antes de 
iniciar as atividades, auxiliando na prevenção dos acidentes e no 
planejamento das tarefas, enfocando os aspectos de segurança. 
Será preenchido de acordo com as regras de Segurança do Trabalho. 
“A Equipe somente iniciará a atividade, após realizar a identificação 
de todos os riscos, medidas de controle e após concluir o respectivo 
planejamento da atividade”. 
 

 
Uma equipe somente iniciará suas atividades após realizar a identificação de todos os riscos e 
medidas de controle e após concluir o respectivo planejamento da atividade. 
 
Inspeção pré-operação 
Verifique se os manuais do operador, de segurança e de responsabilidades estão completos, legíveis 
e guardados no recipiente localizado na plataforma. 
 
❏Verifique se os adesivos estão nos devidos lugares e legíveis. Consulte a seção Inspeções 
dos adesivos. 
❏Verifique se há vazamentos de óleo do motor e se o nível está correto. Adicione óleo, se 
necessário. Consulte a seção Manutenção. 
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❏Verifique se há vazamentos de óleo hidráulico e se o nível está correto. Adicione óleo, se 
necessário. Consulte a seção Manutenção. 
❏Verifique se há vazamentos do fluido refrigerante do motor e se o nível está correto. 
Adicione fluido refrigerante, se necessário. 
❏Verifique se há vazamentos de fluido da bateria e se o nível está correto. Adicione água destilada, 
se necessário. Consulte a seção Manutenção. 
Verifique se há danos, modificações não autorizadas, peças faltando ou instaladas de forma 
inadequada nos seguintes componentes ou áreas: 
❏ componentes elétricos, fiação e cabos; 
❏ mangueiras hidráulicas, conexões, cilindros e 
distribuidores; 
❏ tanques de combustível e de óleo hidráulico; 
❏ motores de acionamento e da base giratória e cubos de 
tração; 
❏ coxins da lança; 
❏ pneus e rodas; 
❏ motor e respectivos componentes;  
❏ chaves limitadoras e buzina; 
❏ sensores de rotação. 
❏ sensores de direção e eixo; 
❏ alarmes e sinalizadores (se instalados); 
❏ porcas, parafusos e outros elementos de fixação; 
❏ entrada lateral da plataforma pelo trilho ou porta. 
Inspecione a máquina por completo e verifique se há: 
❏ trincas em soldas ou componentes estruturais; 
❏ deformações ou danos na máquina; 
❏ excesso de ferrugem, corrosão ou oxidação. 
❏Verifique se todos os componentes estruturais e outros componentes essenciais estão presentes 
e se todos os elementos de fixação associados estão nos seus lugares e devidamente apertados.  
❏Depois de concluir a inspeção, verifique se todas as tampas dos compartimentos estão nos seus 
lugares e travadas. 
 
Inspeções Diárias 
Visuais: Realizadas antes de ligar o equipamento (cabos, ganchos, cabos auxiliares, fiação, estado 
das botoeiras, travas, vazamentos, etc...) 
Funcionais: Realizadas durante o funcionamento do equipamento (comandos, freios, trepidações, 
sirenes, etc...)  
É fundamental para o operador, antes de qualquer coisa, ter conhecimento da capacidade máxima do 
equipamento;  
Fazer o checklist dos Acessórios antes de usá-los; 
Utilizar o acessório mais adequado ao tipo de carga que se quer movimentar.  
 
Riscos potenciais inerentes ao trabalho e medidas de prevenção e controle  
 
Campo de Aplicação 
 
Manutenção em telhados (telhas, rufos, chaminés, exaustores etc.);  
Troca de telhas;  
Pintura, limpeza, lavagem e serviços de alvenaria nas fachadas e estruturas;  
Instalação e manutenção elétrica;  
Manutenção de redes hidráulicas aéreas.  
 
 
O que é Trabalho em Altura?  
 
• É TODA A ATIVIDADE EXECUTADA ACIMA DE 2 METROS DO PISO DE REFERÊNCIA.  
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Uma das principais causas de mortes de trabalhadores se deve a acidentes envolvendo queda de 
pessoas e materiais.  
 
• 30% DOS ACIDENTES DE TRABALHO OCORRIDOS AO ANO SÃO DECORRENTES DE 
QUEDAS. (FONTE MTE) 
 
• O risco de queda existe em vários ramos de atividades, devemos intervir nestas situações de risco 
regularizando o processo e tornando os trabalhos mais seguros. 
• Devemos tomar medidas preventivas em todos os trabalhos realizados com risco de queda visando 
à segurança dos trabalhadores e terceiros.  
Acidentes fatais por queda de atura ocorrem principalmente em:  
• Obras da construção civil;  
• Serviços de manutenção e limpeza em fachadas;  
• Serviços de manutenção em telhados;  
• Pontes rolantes;  
• Montagem de estruturas diversas;  
• Serviços em ônibus e caminhões;  
• Depósitos de materiais;  
• Serviços em linha de transmissão e postes elétricos;   
• Trabalhos de manutenção em torres;  
• Serviços diversos em locais com aberturas em pisos e paredes sem proteção, etc.   
 
Atos que podem levar a acidentes fatais   
 
• EXCESSO DE CONFIANÇA; 
• NÃO USO OU USO INCORRETO DOS EPI ´s; 
• DESCUMPRIMENTO E/OU DESCONHECIMENTO DOS PADRÕES DE EXECUÇÃO. 
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1 - Definição  
Plataforma de Trabalho Aéreo - PTA é o equipamento móvel, autopropelido ou não, dotado de uma 
estação de trabalho (cesto ou plataforma) e sustentado em sua base por haste metálica (lança) ou 
tesoura, capaz de erguer-se para atingir ponto ou local de trabalho elevado. 
Estes equipamentos elevatórios são constituídos por plataformas de trabalho assentes numa 
estrutura elevatória geometricamente deformável. Permitem a realização de trabalhos em pontos 
elevados, possibilitando a um ou mais trabalhadores atuar na proximidade da frente de trabalho. As 
plataformas podem variar a sua altura, permitindo ao trabalhador atuar em diferentes níveis com as 
ferramentas e materiais.  
  
2-Riscos mais frequentes  

 Queda de objetos   
 Queda em altura   
 Quedas ao mesmo nível   
 Atropelamento   
 Sobre esforços   
 Eletrocussão   
 Choque com objetos   
 Esmagamento   
 Entaladela   

 Capotamento e colisão  
 
Medidas de Prevenção  
 
As plataformas elevatórias são normalmente constituídas por: 
1. Um Bastidor móvel, que é a base da plataforma elevatória móvel de pessoas. Pode ser acionado 
por arraste ou autopropulsão. O bastidor móvel tem um comando auxiliar, que pode ou não estar 
equipado com estabilizadores;  

 
2. Uma Estrutura Extensível, unida ao bastidor, que permite a elevação da plataforma de trabalho até 
à posição desejada. A dita estrutura extensível pode ser do tipo tesoura ou de braço telescópico 
simples ou articulado;    
3. Uma plataforma de trabalho (cesto), composta por uma base cercada por um guarda corpo. Para o 
correto funcionamento da plataforma elevatória é necessário que o operador tenha noção dos 
alcances e alturas do equipamento que está a operar. Estas informações estão descritas no manual 
de funcionamento da máquina. 
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As plataformas elevatórias podem ter os seguintes tipos de utilização: 
 
• U t i l i z a ç ã o   F i x a 
Em que o bastidor móvel só se poderá deslocar com a estrutura extensível fechada, em posição de 
transporte. Dentro desta categoria estão por exemplo as Plataformas elevatórias cuja elevação se 
faça sobre um eixo vertical, de braço telescópico ou tipo tesoura, com bastidor acionado por 
empurrão ou arraste. 

 
• U t i l i z a ç ã o   C o n t í n u a 
Onde a deslocação do operador pode efetuar-se com o 
cesto em posição elevada e ocupado pelo pessoal 
previsto para o efeito. O controle do conjunto é 
garantido por um comando instalado no cesto. 
Os diferentes equipamentos devem ser utilizados de 
acordo com as instruções do seu fabricante. Os 
operadores nunca deverão adaptar determinado 
equipamento para outro tipo de utilização.    
(ex: O equipamento de utilização fixa ser utilizado como 
de utilização contínua). 
A capacidade de carga permitida depende da força 
exercida, braço de carga e da altura (distância) de 
trabalho.  
 
Testar os órgãos mecânicos antes do início dos 
trabalhos: 
Conservar o aviso sonoro de marcha-a trás;   
Garantir a qualificação do operador;   
Não transportar pessoas fora do local apropriado;   
Verificar regularmente a pressão dos pneus de acordo com as instruções do fabricante;   
O operador deverá utilizar os acessos às plataformas previstos pelo fabricante;  

 
A operação de uma plataforma elevatória deverá ser efetuada por 2 pessoas:  

• Uma que manobre e trabalhe no cesto da plataforma (Operador);   
• Outro, no solo, que tem a seu cargo as manobras de intervenção 
auxiliar   
(ex. sinalização gestual das operações), o comando em caso de 
acidente ou avaria, o impedimento da circulação de máquinas ou 
peões em redor da plataforma elevatória e a condução do operador 
da cesta em caso de necessidade. O operador auxiliar tem a 
importante função de manter as condições de segurança do operador 
do cesto, libertando este último para o trabalho que está a executar.  
As plataformas elevatórias estão sujeitas ao princípio da alavanca:   
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• L - Ponto de aplicação da força no braço;   
• a - Distância do Ponto de Aplicação da força ao ponto de apoio do equipamento (roda);     
• G- Centro de Gravidade da plataforma;   
• b - Distância do Centro de Gravidade ao ponto de apoio do equipamento;   
Se o momento de carga (L x a) for igual ao momento da plataforma (G x b), a plataforma elevatória já 
está sobrecarregada, existindo o risco de tombo ou capotamento. 
 Ao utilizar estes equipamentos ter em consideração:   
• Não sobrecarregar os equipamentos, caso eles permitam o manuseamento de cargas;   
• Garantir que não existem pessoas à volta;   
• Ver a capacidade dos meios de linguagem.   
Quando existir a necessidade de utilizar meios de linguagem numa operação, deverá sempre ser 
observado qual o método mais adequado para a operação e a capacidade dos meios de linguagem a 
utilizar.  
Há que ter atenção redobrada nas movimentações da plataforma. Existem riscos como, por exemplo:   
• O choque contra uma estrutura, um muro ou um objeto móvel, como uma grua, outra plataforma ou 
uma grua-ponte;  
 •  O bloqueamento, ao passar por debaixo de uma passadeira aérea, varanda ou estrutura. 

 
O operador, durante a movimentação do cesto e do próprio equipamento, deverá estar com a total 
noção do que se encontra em seu redor de modo a evitar choques ou bloqueamento. O 
conhecimento de todos os comandos ajuda a uma operação segura e eficiente;   
 Se a visibilidade exterior for deficiente entre o solo e a plataforma, o condutor deve interromper o 
trabalho.  
 
 
 
O operador não deve utilizar a plataforma quando a velocidade 
do vento é superior à velocidade limite fixada pelo fabricante. 
Com a existência de vento, não devem manipuladas placas, 
cartazes, etc.; 
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O condutor da plataforma deverá estar equipado com cinto de segurança que amarrará nas anilhas 
de segurança previstas para o efeito, evitando assim ser projetado em caso de colisão com algum 
veículo ou máquina.  

 
 
É proibido:   
Circulação em zonas em que não seja previsto o seu uso;   
Abandonar ou estacionar a máquina em rampas e taludes;   
Trabalhar em desníveis ou taludes excessivos e com terreno que 
não garanta a segurança;   
Abandonar a máquina com o balde ou outros acessórios 
levantados;   
Abandonar a máquina sem colocar os comandos na posição de 
paragem, acionar o travão de mão e retirar a chave de ignição;   
Limpar, lubrificar ou afinar elementos da máquina com esta em 
movimento. 

Lembre-se:  
Respeitar os sinais de circulação e restantes disposições da circulação no estaleiro;   
Não arremessar materiais/ferramentas em altura;   
Assegurar iluminação adequada da zona de trabalhos;   
Evitar manobras bruscas;  
Manter a distância ao bordo dos taludes (mínimo 60 cm); 
Guardar as distâncias de segurança, nomeadamente às linhas elétricas, peças e instalações em 
tensão (conforme FPS05 – Trabalhos próximos de instalações em tensão);   
Assegurar a operação e manutenção por pessoas especializa das (devidamente habilitadas com 
conhecimento dos limites das características da máquina, bem como o espaço necessário para 
manobrar);   
Utilizar EPI adequados (capacete, botas, luvas, óculos e máscara) durante as operações de 
manutenção;  
 

 
 
Vícios do trabalho em altura 
Alegar que os equipamentos de segurança atrapalham ou incomodam. 
 Fazer todo o deslocamento solto e se prender só em cima ou só no local da execução. 
 Se deslocar sem proteção em escadas com guarda-corpo. 
 Ficar solto em plataformas. 
 

Segurança Industrial 
Um equipamento quando operado por pessoas despreparadas, que não conheçam ou desrespeitam 
importantes Normas de Segurança, correm sérios riscos de ACIDENTES. Poderão ocorrer 
amputações, incapacidades, podendo até acontecer um acidente fatal a Qualquer Momento. 
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Pessoal Habilitado e devidamente Treinado e acima de tudo responsável, diminui consideravelmente 
as chances de um Acidente Ocorrer. 
*Respeite a Máquina e os seus Limites, os Pedestres e a você mesmo. 
Qualquer Pessoa pode Operar uma Plataforma Elevatória, mas poucos podem operar com 
Segurança e Qualidade. 
 

Carga e capacidade 
Para melhor realizar suas atividades, o operador de empilhadeiras precisa conhecer alguns dos 
aspectos conceituais relacionados à carga, suas propriedades e sua nomenclatura. 
Carga Líquida Estática 
É o peso real da peça, parada, a ser movimentada. 
 
Carga Bruta Estática 
É a somatória de todos os pesos reais, parados, que são aplicados. 
 
Carga Bruta Dinâmica 
É a somatória da carga bruta estática e as cargas eventuais originadas pelo movimento da peça. Ao 
mover a peça pode-se originar um acréscimo na Carga Bruta Estática, devido à inércia e ao 
movimento. Esse acréscimo poderá chegar a 50% da Carga Bruta Estática.  
 
Capacidade Bruta 
É a capacidade real máxima da empilhadeira, conforme sua configuração, determinada pelo seu 
fabricante e constantes nas tabelas de carga. 
 
Capacidade Nominal 
É a capacidade expressa comercialmente pelo fabricante, a qual depende de condições especiais na 
operação, como por exemplo, a capacidade do gancho, do carro, dos acessórios utilizados para 
cargas especiais. 

 
Manutenção  
A manutenção de Pontes Rolantes deve ser executada por profissionais especializados, e antes de 
qualquer serviço desta natureza o equipamento deve ser desenergizado e instalado sinalização de 
alerta no quadro de energia e de comando. 
 
A manutenção preventiva deve visar sempre: 
 
Basculamento / Elevação 
Cabos e seus acessórios 
Trilhos e Roldanas 
Lubrificação geral 
Freios 
Elétrica / Comandos  
 
Coloque uma advertência no compartimento do operador 
quando a máquina estiver em manutenção por exemplo:  
 

“em manutenção” ou “Não de a partida” 
 
Isto irá evitar que alguém ligue o motor e mova o veículo por engano; 
 
Simbologia 
 
FUNÇÕES 

 Informar aos operadores as condições de funcionamento dos sistemas. 
 Alertar aos operadores e equipe de manutenção sobre possíveis falhas nos sistemas. 
 Armazenar as informações enviadas pelos sensores e interruptores dos diversos sistemas da 

máquina para eventual consulta da equipe de manutenção. 
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 Gerenciar as informações dos sensores e interruptores para controle e até mesmo proteção 
dos diversos sistemas da máquina. 

 Realizar diagnósticos, calibrações e configurações dos sistemas eletrônicos. 
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Permissão para Trabalho Seguro 

 
É o documento que autoriza a execução de trabalhos que, em função dos riscos 
apresentados e relacionados como especiais.   
Este tem por finalidade antecipar determinados riscos.  
 
Planejamento e Estudo dos Serviços 
 

Verificar o nível de óleo do motor e do sistema hidráulico; 
Verificar óleo de combustível; 
Verificar água da bateria;  
Verificar o funcionamento da buzina; 
Verificar dispositivos de sinalização, luz de freio, luz de ré, botão de emergência e outros; 
Verificar freio de serviço e estacionamento, rodas, pneus, painel de instrumentos, verificar possíveis 
vazamentos. 
Calibragem dos Pneus (Se for o caso). 

 
 
Conscientização de Segurança 

 
Placas de Advertência  
Leia e entenda o manual de Operação e Manutenção 
Leia e entenda as placas, avisos de segurança e etiquetas 
 

Antes de fazer manutenção ou reparo no equipamento, 
prenda no interruptor de partida ou nos controles uma 
etiqueta de advertência com os dizeres NÃO OPERE.   
 
Utilizar os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) necessários para exercício da 

atividade, tais como: 
 - Capacete;  
 - Luvas; 
 - Óculos ou máscara; 
 - Roupa refletiva; 
 - Protetores auriculares; 
 - Botas de segurança. 
 
 
 
O não uso do EPI constitui falta, passível portanto de punição. 
 
RISCO DE QUEIMADURAS 
Cuidado ao executar verificações periódicas. Observe com atenção se os fluídos estão em 
temperatura elevada ao verificar o nível de óleo, água, etc.  

 
Penetração de Fluidos  
Fluidos vazando sob pressão podem penetrar no tecido do corpo. A 
penetração de fluidos sob pressão pode causar ferimentos graves e 
mortes  
Use sempre uma tábua ou papelão quando verificar se há vazamentos em 
tubulações ou canos 

 
Informação Sobre Amianto  
Evite inalar a poeira que pode ser gerada durante o manuseio de componentes 
que contêm fibras de amianto. A inalação dessa poeira pode ser prejudicial à 
saúde  
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Descarte Adequado dos Resíduos  
Os fluidos potencialmente prejudiciais deverão ser descartados de acordo com os 
regulamentos locais  
 
 

RISCO DE INCÊNDIO  
Não use chamas para verificar o nível de combustível, eletrólito ou qualquer 
fluído da máquina. 
Especial atenção para máquinas elétricas próximas a locais onde há risco de 
fagulhas ou faíscas. 
Em situações de emergência desconecte e proteja abateria  
Todos os combustíveis, a maioria dos lubrificantes e algumas misturas de líquido arrefecedor são 
inflamáveis 
 
Prevenção Contra Incêndios e Explosões  
Tenha cautela ao reabastecer a máquina.  
Não fume 
Não reabasteça próximo a chamas ou faíscas   
Sempre desligue o motor  
Procure reabastecer em ambientes abertos 
Gases provenientes da bateria podem explodir  
Afaste a parte superior da bateria de chamas ou faíscas 
Não fume em locais onde baterias estejam sendo carregadas   
 
Extintor de Incêndios  
 
Certifique-se de que a máquina esteja equipada com um extintor de incêndios. Saiba como usá-lo. 
Efetue a inspeção e manutenção do extintor de incêndios regularmente. Siga as recomendações 
descritas na placa de instruções. 
 

Prevenção de Ferimentos Devido à Queda de Raios  
No evento de tempestades com queda de raios nas imediações da máquina, o operador 
nunca deve tentar: 
Subir na máquina 
Descer da Máquina 
 

 
CONSCIENTIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
O objetivo deste treinamento é ilustrar procedimentos básicos de segurança. 
Algumas precauções adicionais poderão se tornar necessárias para a operação segura, além de 
conhecer o programa e as normas de segurança da empresa quanto ao seu trabalho. 
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CUIDADOS NA OPERAÇÃO: 
Observe as condições do local onde a Plataforma elevatória será posicionada, mantenha o freio de 
estacionamento acionado, se necessário use calços nas rodas, use um comando por vez, não de 
trancos na alavanca (JOY-STICK) opere suavemente. 
ANTES DE INICIAR A OPERAÇÃO O LOCAL DEVERÁ SER ISOLADO COM EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO COLETIVA (E.P.C)  

 
RELEMBRANDO 
 
Certifique-se que há espaço suficientemente para levantar a plataforma elevatória; 
Tome cuidado especial com as instalações aéreas, tais como, tubulações de água, gás, elétricas e 
outras; 
Observe se a plataforma elevatória está segura; 
Levante a plataforma elevatória um pouco, se inclinar para um dos lados, abaixe-a e acerte.  
Não passe sobre pessoas e nem permita que passem sob a plataforma (use o isolamento). 
Antes do início da jornada de trabalho, o operador da Plataforma Elevatória deverá realizar uma 
inspeção   no equipamento; 
Toda e qualquer anormalidade observada, nesta inspeção ou durante a operação, deverá ser 
comunicada à chefia; 
Comunique também a existência de outras situações de riscos, mesmo que fora de sua área de 
atuação. 
 
Noções de Primeiros Socorros 
 

Cena segura socorrista protegido 
1ª Atitude de um ÓTIMO Socorrista!!! 

Ligar para 192 
Requisitos básicos de um socorrista 
 
Introdução 
 
Os Primeiros Socorros ou socorro básico de urgência 
são as medidas iniciais e imediatas dedicadas à vítima, 
fora do ambiente hospitalar, executadas por qualquer 
pessoa, treinada, para garantir a vida, proporcionar bem-
estar e evitar agravamento das lesões existentes. 
A prestação dos Primeiros Socorros depende de conhecimentos básicos, teóricos e práticos por parte 
de quem os está aplicando.  
O restabelecimento da vítima de um acidente, seja qual for sua natureza, dependerá muito do 
preparo psicológico e técnico da pessoa que prestar o atendimento. 
O socorrista deve agir com bom senso, tolerância e calma. 
O primeiro atendimento mal sucedido pode levar vítimas de acidentes a sequelas irreversíveis. 
 
O bom samaritano 
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Para ser um socorrista é necessário ser um bom samaritano, isto é, 
aquele que presta socorro voluntariamente, por amor ao seu 
semelhante. Para tanto é necessárias três coisas básicas, mãos para 
manipular a vítima, boca para acalmá-la, animá-la e solicitar socorro, e 
finalmente coração para prestar socorro sem querer receber nada em 
troca. 
 
 AVALIAÇÃO INICIAL 
Antes de qualquer outra atitude no atendimento às vítimas, deve-se obedecer a uma sequência 
padronizada de procedimentos que permitirá determinar qual o principal problema associado com a 
lesão ou doença e quais serão as medidas a serem tomadas para corrigi-lo. 
Essa sequência padronizada de procedimentos é conhecida como exame do paciente. Durante o 
exame, a vítima deve ser atendida e sumariamente examinada para que, com base nas lesões 
sofridas e nos seus sinais vitais, as prioridades do atendimento sejam estabelecidas. O exame do 
paciente leva em conta aspectos subjetivos, tais como: 
O local da ocorrência. É seguro? Será necessário movimentar a vítima? 
Há mais de uma vítima? Pode-se dar conta de todas as vítimas? 
A vítima. Está consciente? Tenta falar alguma coisa ou aponta para qualquer parte do corpo dela. 
As testemunhas. Elas estão tentando dar alguma informação? O socorrista deve ouvir o que dizem a 
respeito dos momentos que antecederam o acidente. 
Mecanismos da lesão. Há algum objeto caído próximo da vítima, como escada, andaime, etc.  
Deformidades e lesões. A vítima está caída em posição estranha? Ela está queimada? Há sinais de 
esmagamento em algum membro? 
Sinais. Há sangue nas vestes ou ao redor da vítima? Ela vomitou? Ela está tendo convulsões? 
Para que não haja contaminação, antes de iniciar a manipulação da vítima 
o socorrista deverá estar aparamentado com luvas, óculos panorâmicos e 
máscara para respiração artificial ou Amb. 
As informações obtidas por esse processo, que não se estende por mais do 
que alguns segundos, são extremamente valiosas na sequência do exame, 
que é subdividido em duas partes: a análise primária e secundária da 
vítima. 
 
ANÁLISE PRIMÁRIA 
 
A análise primária é uma avaliação realizada sempre que a vítima não possa referir sobre seu estado, 
e é necessária para se detectar as condições que colocam em risco iminente a vida da vítima. Ela se 
desenvolve obedecendo às seguintes etapas: 
• determinar inconsciência; 
• abrir vias aéreas; 
• checar respiração;  
• checar circulação;  
• checar grandes hemorragias.  
 
Colocar Colar Cervical.  
Tipos 
O colar cervical é encontrado nos tamanhos pequeno, médio e grande e na forma regulável a qual se 
ajusta a todo comprimento de pescoço. 
Escolha do tamanho 
Com o pescoço da vítima em posição anatômica, medir com os 
dedos da mão, a distância entre a base do pescoço (músculo 
trapézio) até a base da mandíbula. Em seguida comparar a medida 
obtida com a parte de plástico existente na lateral do colar, 
escolhendo assim o tamanho que se adapta ao pescoço da vítima. 
Colocação do colar cervical (2 socorristas) 
Socorrista 1 
• Retirar qualquer vestimenta e adorno em torno do pescoço da 
vítima; 
• Examinar o pescoço da vítima antes de colocar o colar; 
• Manter firme a cabeça e pescoço e colocar o colar. 
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Socorrista 2 
• Escolher o colar cervical apropriado; 
• Passar a parte posterior do colar por trás do pescoço da vítima; 
• Colocar a parte anterior do colar cervical, encaixando no queixo da vítima de forma que esteja 
apoiado firmemente; 
• Ajustar o colar e prender o velcro, mantendo uma discreta folga (um dedo) entre o colar e o pescoço 
da vítima; 
• Manter a imobilização lateral da cabeça até que a mesma seja imobilizada (apoio lateral, preso 
pelas correias da maca). 
 
ANÁLISE SECUNDÁRIA 
 
O principal propósito da análise secundária é descobrir lesões 
ou problemas diversos que possam ameaçar a sobrevivência da 
vítima, se não forem tratados convenientemente. É um processo 
sistemático de obter informações e ajudar a tranquilizar a vítima, 
seus familiares e testemunhas que tenham interesse pelo seu 
estado, e esclarecer que providências estão sendo tomadas. 
Os elementos que constituem a análise secundária são:  
Entrevista Objetiva - conseguir informações através da observação do local e do mecanismo da 
lesão, questionando a vítima, seus parentes e as testemunhas. 
Exame da cabeça aos pés - realizar uma avaliação pormenorizada da vítima, utilizando os sentidos 
do tato, da visão, da audição e do olfato. 
Sintomas - são as impressões transmitidas pela vítima, tais como: tontura, náusea, dores, etc. 
Sinais vitais - pulso e respiração. 
Outros sinais - Cor e temperatura da pele, diâmetro das pupilas, etc. 
 
INTERMAÇÃO 
 
Ocorre devido à ação do calor em lugares fechados e não arejados (nas fundições, padarias, 
caldeiras etc.) intenso trabalho muscular. 
 
Sinais e Sintomas 
• Temperatura do corpo elevada; 
• Pele quente, avermelhada e seca; 
• Diferentes níveis de consciência; 
• Falta de ar; 
• Desidratação; 
• Dor de cabeça, náuseas e tontura; 
• Insuficiência respiratória. 
 
Primeiros Socorros 
• Remover a vítima para lugar fresco e arejado; 
• Baixar a temperatura do corpo de modo progressivo, aplicando compressas de pano umedecido 
com água; 
• Mantê-la deitada com o tronco ligeiramente elevado; 
• Avaliar nível de consciência, pulso e respiração; 
• Encaminhar para atendimento hospitalar. 
 
FERIMENTOS EXTERNOS 
 
São lesões que acometem as estruturas superficiais ou profundas do organismo com grau de 
sangramento, laceração e contaminação variável. 
 
Sinais e Sintomas 
• Dor e edema local; 
• Sangramento; 
• Laceração em graus variáveis; 
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• Contaminação se não adequadamente tratado. 
 
Primeiros Socorros 
• Priorizar o controle do sangramento; 
• Lavar o ferimento com água; 
• Proteger o ferimento com pano limpo, fixando-o sem apertar; 
• Não remover objetos empalados; 
• Não colocar qualquer substância estranha sobre a lesão; 
• Encaminhar para atendimento hospitalar. 
 
HEMORRAGIAS 
 
É a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo (artérias, veias e capilares). Toda 
hemorragia deve ser controlada imediatamente. 
A hemorragia abundante e não controlada pode causar a morte em 3 a 5 minutos. 
 
A. Hemorragia Externa 
Sinais e Sintomas 
• Sangramento visível; 
• Nível de consciência variável decorrente da perda sanguínea; 
• Palidez de pele e mucosa. 
 
Primeiros Socorros 
• Comprimir o local usando um pano limpo. (quantidade excessiva de pano pode mascarar o 
sangramento); 
• Manter a compressão até os cuidados definitivos; 
• Se possível, elevar o membro que está sangrando; 
• Não utilizar qualquer substância estranha para estancar o sangramento; 
• Encaminhar para atendimento hospitalar. 
 
B. Hemorragia Interna 
Sinais e Sintomas 
• Sangramento não visível; 
• Nível de consciência variável dependente da intensidade e local do sangramento. 
Casos em que devemos suspeitar de hemorragia interna importante: 
• Sangramento pela urina; • Sangramento pelo ouvido; • Fratura de fêmur; • Dor com rigidez 
abdominal; • Vômitos ou tosse com sangue; • Traumatismos ou ferimentos penetrantes no crânio, 
tórax ou abdome. 
 
Primeiros Socorros 
• Manter a vítima aquecida e deitada, acompanhando os sinais vitais e atuando adequadamente nas 
intercorrências; 
• Agilizar o encaminhamento para o atendimento hospitalar. 
 
 
OBS: AMPUTAÇÃO PARCIAL: 
 
Controlar o sangramento sem completar a amputação. 
AMPUTAÇÃO TOTAL: Controlar o sangramento e envolver a parte amputada em pano limpo a ser 
transportada junto com a vitima 
 
DESMAIO 
 
É a perda súbita e temporária da consciência e da força muscular, geralmente devido à diminuição de 
oxigênio no cérebro, tendo como causas: hipoglicemia, fator emocional, dor extrema, ambiente 
confinado etc. 
 
Sinais e Sintomas 
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• Tontura; • Sensação de mal estar; • Pulso rápido e fraco; • Respiração presente de ritmos variados; • 
Tremor nas sobrancelhas; • Pele fria, pálida e úmida; • Inconsciência superficial; 
 
Primeiros Socorros 
• Colocar a vítima em local arejado e afastar curiosos; • deitar a vítima se possível com a cabeça mais 
baixa que o corpo; afrouxar a roupa; encaminhar para atendimento médico. 
 
LESÕES TRAUMÁTICAS DE OSSOS, ARTICULAÇÕES E MÚSCULOS. 
 
A. Fratura 
Fratura é o rompimento total ou parcial de qualquer 
osso. 
Existem dois tipos de fratura: 
• Fechadas: sem exposição óssea. 
• Expostas: o osso está ou esteve exposto.  
 
B. Entorse 
É a separação momentânea das superfícies ósseas 
articulares, provocando o estiramento ou rompimento 
dos ligamentos; 
 
C. Distensão 
É o rompimento ou estiramento anormal de um músculo ou tendão. 
 
D. Luxação 
É a perda de contato permanente entre duas extremidades ósseas numa articulação. 
 
Sinais e Sintomas 
• Dor local intensa; • Dificuldade em movimentar a região afetada; • Hematoma; • Deformidade da 
articulação; • Inchaço; 
Primeiros Socorros 
• Manipular o mínimo possível o local afetado; 
• Não colocar o osso no lugar; 
• Proteger ferimentos com panos limpos e controlar sangramentos nas lesões expostas; 
• Imobilizar a área afetada antes de remover a vítima; 
• Se possível, aplicar bolsa de gelo no local afetado; 
Encaminhar para atendimento hospitalar; 
 
Principais Imobilizações Provisórias: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Colete cervical                                                                                      Tipoia 
 
LESÕES DA COLUNA VERTEBRAL 
 
A coluna vertebral é composta de 33 vértebras sobrepostas, localizada do crânio ao cóccix, e no seu 
interior há a medula espinhal, que realiza a condução dos impulsos nervosos. 
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As lesões da coluna vertebral mal conduzidas podem produzir lesões graves e irreversíveis de 
medula, com comprometimento neurológico definitivo (tetraplégica ou paraplegia). 
Todo o cuidado deverá ser tomado com estas vítimas para não surgirem lesões adicionais. 
 
Sinais e Sintomas 
• Dor local intensa; • Diminuição da sensibilidade, formigamento ou dormência em membros inferiores 
e/ou superiores; • Paralisia dos segmentos do corpo, que ocorrem abaixo da lesão; • Perda do 
controle esfincteriano (urina e/ou fezes soltas). 
Nota: Todas as vítimas inconscientes deverão ser consideradas e tratadas como portadoras de 
lesões na coluna. 
 
Primeiros Socorros 
• Cuidado especial com a vítima inconsciente; • imobilizar o pescoço antes do transporte, utilizando o 
colar cervical; • movimentar a vítima em bloco, impedindo particularmente movimentos bruscos do 
pescoço e do tronco; • colocar em prancha de madeira; • encaminhar para atendimento hospitalar. 
 

 
 
 
 
INTOXICAÇÕES E ENVENENAMENTOS 
 
O envenenamento ou intoxicação resulta da penetração de substância tóxica/ nociva no organismo 
através da pele, aspiração e ingestão. 
 
Sinais e Sintomas 
• Dor e sensação de queimação nas vias de penetração e sistemas correspondentes; • Hálito com 
odor estranho; • Sonolência, confusão mental, alucinações e delírios, estado de coma; • Lesões 
cutâneas; • Náuseas e vômitos; • Alterações da respiração e do pulso. 
 
Primeiros Socorros 
 
A. Pele 
• Retirar a roupa impregnada; • lavar a região atingida com água em abundância; • Substâncias 
sólidas devem ser retiradas antes de lavar com água; • agasalhar a vítima; • encaminhar para 
atendimento hospitalar. 
 
B. Aspiração 
• Proporcionar a ventilação; • abrir as vias áreas respiratórias; • encaminhar para atendimento 
hospitalar. 
 
C. Ingestão 
• Identificar o tipo de veneno ingerido; • não provocar vômitos de maneira nenhuma; • encaminhar 
para atendimento hospitalar. 
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PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA 
 
É a ausência das funções vitais, movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. A ocorrência 
isolada de uma delas só existe em curto espaço de tempo; a parada de uma acarreta a parada da 
outra. A parada cardiorrespiratória leva à morte no período de 3 a 5 minutos. 
 
Sinais e Sintomas 
• Inconsciência; • Ausência de movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. 
 
Primeiros Socorros 
A. Desobstrução das Vias Aéreas 
• Remover dentadura, pontes dentárias, excesso de secreção, dentes soltos etc.; 
 

. 
 
RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL (BOCA A BOCA)  
 
OBS: Respiração boca-a-boca, não é recomendada, pois pode transmitir doenças para o socorrista. 
 
Verificação da Respiração 
• Encostar o ouvido sobre a boca e nariz da vítima, mantendo as vias aéreas abertas; • observar se o 
peito da vítima sobe e desce ouvir e sentir se há sinal de respiração. Encostar algum objeto como: 
óculos, espelho, vidro do relógio, crachá, etc., para verificar se fica embaçado. 
Procedimento 
• Manter a boca aberta, mantendo assim as vias aéreas abertas; 
• Pinçar o nariz da vítima; 
• Inspirar, enchendo bem o peito, e colocar sua boca de forma a vedar completamente, com seus 
lábios, a boca da vítima; 
• Aplicar 1 sopro moderado com duração de 1 a 2 segundos respirar e aplicar mais 1 sopro; 
• Observar se quando você sopra o peito da vítima sobe; 
• Aplicar uma respiração boca a boca a cada 5 ou 6 segundos; 
• Continuar até que a vítima volte a respirar ou o atendimento médico chegue ao local. 
 
MASSAGEM CARDÍACA  
 
Verificação do Pulso 
• Localizar o Pomo de Adão com a ponta dos dedos indicador e 
médio; 
• Deslizar os dedos em direção à lateral do pescoço para o lado no 
qual você estiver posicionado (não utilize o polegar, pois este tem 
pulso próprio); 
• Sentir o pulso da carótida (espere 5 – 10 segundos). A carótida é a 
artéria mais recomendada por ficar próxima ao coração e ser 
acessível. 
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Procedimento 
• Realizar somente quando tiver certeza de que o coração da vítima parou; 
• Colocar a vítima sobre uma superfície rígida; 
• Ajoelhar-se ao lado da vítima; 
• Usando a mão próxima da cintura da vítima, deslizar os dedos pela lateral das costelas próximas a 
você, em direção ao centro do peito, até localizar a ponta do osso esterno; 
• Colocar a ponta do dedo médio sobre a ponta do osso esterno, alinhando o dedo indicador ao 
médio; 
• Colocar a base da sua outra mão (que está mais próxima da cabeça da vítima) ao lado do dedo 
indicador; 
• Remover a mão que localizou o osso esterno, colocando-a sobre a que está no peito; 
• Posicionar seus ombros diretamente acima de suas mãos sobre o peito da vítima; 
• Manter os braços retos e os cotovelos estendidos; 
• Pressionar o osso esterno para baixo, cerca de aproximadamente 5 centímetros; 
• Executar 15 compressões. Contar as compressões à medida que você as executa; 
• Fazer as compressões uniformemente e com ritmo; 
• Durante as compressões, flexionar o tronco ao invés dos joelhos; 
• Evitar que os seus dedos apertem o peito da vítima durante as compressões. 
 

 
 
 
LEMBRE-SE SEMPRE!!! 
 

SUA SEGURANÇA É IMPORTANTE! 
Afinal de contas, sua família o espera em casa, sãos e salvos, pai, 

mãe, esposa (o), filhos (as). 
 
 


