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RISCOS ELÉTRICOS 

Os riscos à segurança e saúde dos trabalhadores no setor de energia elétrica são, via de regra, significativos, 
podendo levar a lesões de grande gravidade, apesar das características de cada atividade, o maior risco é de 
origem elétrica, inclusive com significativos números de óbitos. 
 
A eletricidade constitui-se em agente de elevado potencial de risco ao homem. Mesmo em baixas tensões 
representa perigo à integridade física do trabalhador. A ação mais nociva é a ocorrência de choques elétricos, 
com conseqüências diretas e indiretas, como quedas, batidas, queimaduras, etc. Também apresenta risco 
devido à possibilidade de ocorrências de curtos-circuitos ou mau funcionamento do sistema elétrico, podendo 
ocasionar grandes incêndios, explosões ou acidentes ampliados. 
 
É fundamental frisar que mesmo a linha estando desenergizada o risco elétrico não é eliminado, tampouco se 
pode prescindir das medidas de controle coletivas e individuais necessárias, pois a energização acidental 
pode ocorrer devido a erros de manobra, contato acidental com outros circuitos energizados, tensões 
induzidas por linhas adjacentes ou que cruzam a rede, descargas atmosféricas, mesmo que distantes dos 
locais de trabalho e fontes de alimentação de terceiros. 
 
As ocorrências podem se materializar das formas mais simples, como a substituição de uma lâmpada, ou 
mesmo em instalações especiais, como equipamentos de piscinas (bombas e componentes). O acesso de 
crianças a tomadas e até mesmo a reluzentes lâmpadas de fogão também merece destaque. 
As empresas são centros de produção de bens materiais ou de prestação de serviços que tem uma 
importância para as pessoas que a elas prestam colaboração, para as comunidades que se beneficiam com 
sua produção e, também, para a nação que tem seus fatores de progresso o trabalho realizado por essas 
empresas. 
Nas empresas encontram-se presentes muitos fatores que pode transformar-se em agentes de acidentes dos 
mais variados tipos. Dentre esses agentes podemos destacar os mais comuns: ferramentas de todos os tipos; 
máquinas em geral; fontes de calor; equipamentos móveis, veículos industriais, substâncias químicas em 
geral; vapores e fumos; gases e poeiras, andaimes e plataformas, pisos em geral e escadas fixas e portáteis. 
Desse modo muitas vidas poderão ser poupadas, a integridade física dos trabalhadores será preservada além 
de serem evitados os danos materiais que envolvem máquinas, equipamentos e instalações que constituem 
um valioso patrimônio das empresas. 
 
Para se combater as causas dos acidentes e se implantar um bom programa de prevenção necessário se 
torna, primeiramente, conhecer-se a sua conceituação. 
 
CHOQUE ELÉTRICO 
 
O choque elétrico acontece quando da passagem de uma corrente elétrica pelo corpo em contato com um 
objeto eletrificado. Por conta da universalidade do uso da energia elétrica e do fato dela ser invisível, qualquer 
pessoa menos avisada pode vir a ser vítima de um acidente envolvendo eletricidade. 
O choque elétrico pode causar diversas perturbações ou lesões, cuja gravidade dependerá do tempo de 
duração, da intensidade e natureza da corrente, do percurso da corrente pelo corpo, das condições orgânicas 
do indivíduo. 
 
As perturbações e/ou lesões que ocorrem mais comumente, são: contrações musculares, queimaduras, perda 
de membros, parada respiratória, parada cardíaca e paralisia temporária do sistema nervoso. 
As causas mais freqüentes são: contato com condutores de alta-tensão, contato com condutores de baixa-
tensão, equipamentos energizados e equipamentos energizados não aterrados. 
 
Características da corrente elétrica  
 
Outros fatores a determinar a gravidade do choque elétrico são as características da corrente: 
Corrente Contínua (CC): A fibrilação ventricular só ocorrerá se a corrente contínua for aplicada durante um 
instante curto específico e vulnerável do ciclo cardíaco. 
 
Corrente Alternada (CA): Entre 20 e 100 Hz são as que oferecem maior risco. Especificamente as de 60 Hz, 
normalmente usadas nos sistemas de fornecimento de energia elétrica, são as mais perigosas, uma vez que 
se situam próximo à freqüência na qual a possibilidade de ocorrência da fibrilação ventricular é maior. Para 
correntes alternadas de freqüências elevadas, acima de 2000 Hz, as possibilidades de ocorrência de choque 
elétrico são pequenas, contudo ocorrerão queimaduras, devido a corrente tender a circular pela parte externa 
do corpo, ao invés da interna. 
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Ocorrem também diferenças nos valores de intensidade de corrente para uma determinada sensação de 
choque elétrico, se a vítima for do sexo feminino ou masculino. 
 
Espraiamento de corrente do choque elétrico  
 
Devido à diferença da resistência elétrica e de seções transversais de várias regiões do corpo humano, a 
corrente que provoca o choque elétrico sofre, dentro de um indivíduo uma distribuição diferenciada, um 
espraiamento. 
Portanto, o efeito da corrente do choque se dá de maneira diferenciada no corpo humano. Desse modo os 
efeitos térmicos são mais intensos nas regiões de alta intensidade de corrente, podendo produzir 
queimaduras de alto risco. Já na área de baixa densidade de corrente o calor produzido é pequeno. Em 
virtude da área da região do tórax ser maior, a densidade de corrente é pequena, diminuindo os efeitos 
térmicos de contração e fibrilação no coração. Isso é positivo do ponto de vista da segurança humana. 
O espraiamento pode ser na forma de macrochoque ou microchoque. 
 
O Macrochoque é definido quando a corrente do choque entra no corpo humano pelo lado externo e é o 
choque mais comum, sentido pelas pessoas. Qualquer pessoa ao encostar-se a um local energizado, ou em 
um equipamento elétrico com defeito na sua isolação, ficará a mercê do macrochoque. 
Microchoque é o choque que ocorre no interior do corpo humano. 
 
É o tipo de choque que ocorre por defeito em equipamento médico-hospitalar. Qualquer equipamento 
invasivo, usado para analisar, diagnosticar ou monitorar qualquer órgão humano, poderá produzir 
microchoque. 

Tipos de choque elétrico  

O corpo humano, mais precisamente sua resistência orgânica à passagem da corrente, é uma impedância 
elétrica composta por uma resistência elétrica, associada a um componente com comportamento levemente 
capacitivo.Assim, o choque elétrico pode ser dividido em duas categorias: 
 
Choque estático: é o obtido pela descarga de um capacitor ou devido à descarga eletrostática. 
 
Choque dinâmico: È o que ocorre quando se faz contato com um elemento energizado. 
 
Este choque se dá devido: 
1. Toque acidental na parte viva do condutor; 
2. Toque em partes condutoras próximas aos equipamentos e instalações, que ficaram energizadas 
acidentalmente por defeito, fissura ou rachadura na isolação. 
 
Este tipo de choque é o mais perigoso, porque a rede de energia elétrica mantém a pessoa energizada, ou 
seja, a corrente de choque persiste continuamente. 
 
O corpo humano é um organismo resistente, que suporta bem o choque elétrico nos primeiros instantes, mas 
com a corrente passando pelo corpo, os órgãos internos vão sofrendo conseqüências.Isto se dá pelo fato de o 
choque elétrico produzir diversos efeitos no corpo humano, tais como: 
 
• Elevação da temperatura dos órgãos devido ao aquecimento produzido pela corrente; 
• Tetanização (rigidez) dos músculos; 
• Superposição da corrente do choque com as correntes neurotransmissoras que comandam o organismo 
humano, criando uma pane geral; 
• Comprometimento do coração, quanto ao ritmo de batimento cardíaco e à possibilidade de fibrilação 
ventricular; 
• Efeito de eletrólise, mudando a qualidade do sangue; 
• Comprometimento da respiração; 
• Prolapso, isto é, deslocamento dos músculos e órgãos internos da sua devida posição; 
• Comprometimento de outros órgãos, como rins, cérebro, vasos, órgãos genitais e reprodutores. 
Muitos órgãos aparentemente sadios só vão apresentar sintomas devido aos efeitos da corrente de choque de 
muitos dias ou meses depois, apresentando seqüelas, que muitas vezes não são relacionadas ao choque em 
virtude do espaço de tempo decorrido desde o acidente. 
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Tensão de Passo e Tensão de Toque  

Tensão de toque  é a tensão elétrica existente entre os membros superiores e inferiores do individuo, devido 
a um choque dinâmico. 
 
Exemplo de um efeito de ruptura na cadeia de isoladores de uma torre de transmissão (tensão de toque): 
 
O cabo condutor ao tocar na parte metálica da torre produz um curto-circuito do tipo monofásico à terra.A 
corrente de curto-circuito passara pela torre, entrara na terra e percorrerá o solo até atingir a malha da 
subestação, retornando pelo cabo da linha de transmissão até o local do curto. 
 
No solo, a corrente de curto – circuito gerará potenciais distintos desde o “pé” da torre até uma distância 
remota.Este potencial é apresentado pela curva da figura acima. 
Uma pessoa tocando na torre no momento do curto-circuito ficará submetida a um choque proveniente da 
tensão de toque.Entre a palma da mão e o pé haverá uma diferença de potencial chamada de tensão de 
toque. 
Por norma, e nos projetos de sistema de aterramento, considera-se a pessoa afastada a 1 metro do 
equipamento em que esta tocando com a mão.Neste caso, a resistência R1representa a resistência da terra 
do “pé” da torre até a distancia de 1metro. 
O restante do trecho da terra é representado pela resistência R2. 
A resistência do corpo humano para corrente alternada de 50 ou 60Hz, pele suada, para tensão de toque 
maior que 250V fica saturada em 1000 ohms. 
Cada pé em contato com o solo terá uma resistência de contato representada por R contato. 
Assim, a tensão de toque é expressa pela fórmula. 
 
V toque =(R corpo humano + R contato / 2) I choque 
 
O aterramento no pé da torre só estará adequado se, no instante do curto-circuito monofásico à terra, a 
tensão de toque ficar abaixo do limite de tensão de causar fibrilação ventricular. A tensão de toque é perigosa, 
porque o coração esta no trajeto da corrente de choque, aumentando o risco de fibrilação ventricular. 
 
A tensão de passo  é a tensão elétrica entre os dois pés no instante da operação ou defeito tipo curto-circuito 
monofásico à terra no equipamento. 
 
No caso da torre de transmissão, a pessoa recebera entre os dois pés a tensão de passo. 
Nos projetos de aterramento considera-se à distância entre os dois pés de 1 metro. 
 
V passo =(R corpo humano + 2R contato) I choque 
 
O aterramento só será bom se a tensão de passo for menor do que o limite de tensão de passo para não 
causar fibrilação ventricular no ser humano. 
 
A tensão de passo é menos perigosa do que a tensão de toque.Isso se deve ao fato de o coração não estar 
no percurso da corrente de choque.Esta corrente vai de pé em pé, mas mesmo assim é também perigoso.As 
veias e artérias vão da planta do pé ate o coração.Sendo o sangue condutor, a corrente de choque, devido a 
tensão de passo, vai do pé ate o coração e deste ao outro pé.Por esse motivo, a tensão é também perigosa e 
pode provocar fibrilação ventricular. 

Efeitos dos choques elétricos dependentes da intens idade de corrente  

FAIXA DE CORRENTE REAÇÕES FISIOLÓGICAS HABITUAIS  
0,1 A 0,5 mA Leve percepção superficial; habitualmente nenhum efeito.  
0,5a 10 mA Ligeira paralisia nos músculos do braços, com início de tetanização; habitualmente nenhum efeito 
perigoso.  
10 a 30 mA Nenhum efeito perigoso se houver interrupção no máximo, 200ms  
30 a 500 mA Paralisia extendida aos músculos do tórax, com sensação de falta de are tontura; possibilidade 
de fibrilação ventricular se a descarga elétrica se manifestar na fase crítica do ciclo cardíaco e por tempo 
superior a 200 ms.  
Acima de 500mA Traumas cardíacos presentes; nesse casoo efeito é letal, salvo intervenção imediata de 
pessoal especializado com equipamento adequado.  
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Consequencias do Choque Elétrico  

Vimos anteriormente que o choque elétrico mais perigoso é o choque dinâmico, porque a rede de energia 
elétrica mantém a pessoa energizada, ou seja, a corrente de choque persiste continuadamente. 
O corpo humano é um organismo resistente, que suporta o choque elétrico nos primeiros instantes, mas com 
a manutenção da corrente passando pelo corpo, os órgãos internos vão sofrendo conseqüências; 
* Elevação da temperatura dos órgãos devido ao aquecimento produzido pela corrente de choque; 
* TETANIZAÇÃO, rigidez dos músculos; 
* Superposição da corrente do choque com as correntes neurotransmissoras que comandam o organismo 
humano, ocasionando movimentos bruscos e involuntários 
* Comprometimento do coração, quanto ao ritmo de batimento cardíaco e à possibilidade de fibrilação 
ventricular; 
* efeito de eletrolise, mudando a qualidade do sangue; 
* Comprometimento da respiração; 
* Prolapso, isto é, deslocamento dos músculos e órgãos internos da sua devida posição 
* Comprometimento de outros órgãos, como rins, cérebro, vasos, órgãos genitais e reprodutores. 
Muitos órgãos aparentemente sadios só vão apresentar sintomas devido aos efeitos da corrente muitos dias 
ou meses depois do ocorrido o choque elétrico. As seqüelas, muitas vezes não são relacionadas em virtude 
do espaço de tempo derrido desde o acidente. 

Fatores determinantes da gravidade do choque  

Os principais fatores que determinam a gravidade do choque elétrico são: 
• Trajeto da corrente elétrica; 
• Características da corrente elétrica; 
• Resistência elétrica do corpo humano; 
• Tempo de exposição à corrente elétrica 
• Tensão 
• Condições físicas do indivíduo 

Efeitos dos choques elétricos em função do trajeto  

Efeitos dos choques elétricos em função do trajeto: Outro fator que influencia nas conseqüências do acidente 
por choque elétrico é o trajeto que a corrente faz pelo corpo do acidentado. Isso é um dado importante, se 
considerarmos que é mais fácil prestar socorro a uma pessoa que apresente asfixia do que a uma pessoa 
com fibrilação ventricular, já que neste caso é exigido um processo de reanimação por massagem cardíaca 
que nem toda pessoa que está prestando socorro sabe realizar. 

Efeitos de choques elétricos em função do tempo de contato e intensidade de corrente  

A relação entre tempo de contato e intensidade de corrente é um agravante nos acidentes por choque elétrico. 
Como podemos observar no gráfico, a norma NBR6533, da ABNT, define 5 zonas de efeitos para correntes 
alternadas de 15 a 100 Hz, admitindo a circulação entre as extremidades do corpo em pessoas com 50 kg de 
peso. 

Resistência elétrica do corpo humano  

A resistência que o corpo humano oferece à passagem da corrente é quase que exclusivamente devida à 
camada externa da pele, a qual é constituída de células mortas. Esta resistência está situada entre 1000.000 
ohms e 600.000 ohms, quando a pele encontra-se seca e não apresenta cortes e a variação apresentada é 
em função da espessura. Quando esta, no entanto, encontra-se úmida, condição mais facilmente encontrada 
na pratica, a resistência elétrica do corpo pode ser muito baixa, atingindo 500 ohms. Esta baixa é originada 
pelo fato de que a corrente pode então passar pela camada interna da pele, que apresenta menor resistência 
elétrica. 
Ao estar com cortes, a pele pode oferecer uma baixa resistência. 
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A resistência oferecida pela parte interna do corpo, constituída pelo sangue, músculos e demais tecidos, 
comparativamente à da pele é bem baixa, medindo normalmente 300 ohms, em média, e apresentando um 
valor máximo de 500 ohms. 

As diferenças da resistência apresentada pela pele à passagem da corrente ao estar seca ou molhada, 
podem ser grandes, como vimos. Com isso, podem influior muito na possibilidade de uma pessoa vir à sofrer 
um choque elétrico. 

Lei de OHM  

Pela 1ª Lei de Ohm: 
Onde: I = intensidade da corrente elétrica; 
U = tensão elétrica (d.d.p.); 
R = resistência elétrica. 
I = U /R 

Exemplificando: Num toque acidental de um dedo com um ponto energizado de um circuito elétrico teremos, 
quando a pele estiver seca, uma resistência de 400.000 ohms; quando úmida, uma resistência de apenas 
15.000 ohms. 

Usando a lei de Ohm e considerando que o contato foi feito em um ponto do circuito elétrico que representa 
uma diferença de potencial de 120 volts. teremos: 

Quando seca: 
I = 120 V / 400.000 OHMS = 0,3 mA 
Quando molhada: 
I= 120 V / 15.000 OHMS = 8mA 

Óbito causado por eletrocussão  

     

Espuma pelas narinas e pela boca, neste caso nem se quer houve fibrilação ventricular. A vítima veio à óbito 
por asfixia provocada pela contração dos músculos (TETANIZAÇÃO). 
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2- Arco elétrico  

 Toda vez que ocorre a passagem de corrente 
elétrica pelo ar ou por outro meio isolante (óleo, 
por exemplo) está ocorrendo um arco elétrico, 
conforme nos mostra a figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseqüências de arcos elétricos  

 

Se houver centelha ou arco, 
a temperatura deste é tão 
alta que destrói os tecidos do 
corpo. 
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Proteção contra perigos resultantes por arco  

Temos relacionados 
algumas medidas para 
garantir a proteção 
contra os perigos 
resultantes de faltas por 
arco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utilização de um ou mais dos seguintes meios: 
Dispositivos de abertura sob carga; 
Chave de aterramento resistente ao curto-circuito presumido; 
Sistemas de intertravamento; 
Fechaduras com chaves não intercambiáveis; 
Equipamentos ensaiados para resistir aos arcos internos; 
Emprego de dispositivos limitadores de corrente; 

Seleção de tempos de interrupção muito curtos, o que pode ser obtido através de relés instantâneos ou 
através de dispositivos sensíveis a pressão, luz ou calor, atuando em dispositivos de interrupção rápida 
Arco elétrico em uma subestação: Vídeo: http://atem.eng.br/cursos/file.php/2/ARCO_ELETRICO_-
_SUBESTACAO.mpg 
 
 
3- Campos eletromagnéticos  

 

É gerado quando da passagem da corrente 
elétrica alternada nos meios condutores. Os 
efeitos danosos do campo eletromagnéticos 
trabalhadores manifestam-se especialmente 
quando da execução de serviços na transmissão 
e distribuição de energia elétrica, nas quais se 
empregam elevados níveis de tensão. Os efeitos 
possíveis no organismo humano decorrente da 
exposição ao campo eletromagnético são de 
natureza elétrica e magnética. 
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Quanto aos efeitos de origem magnética citamos as implicações térmicas, endócrinas e suas possíveis 
patologias produzidas pela interação das cargas elétricas com o corpo humano. Não há comprovação 
científica, porém, existem indícios de que a radiação eletromagnética criada nas proximidades de meios com 
elevados níveis de tensão e corrente elétrica possa provocar a ocorrência de câncer, leucemia e tumor no 
cérebro. Contudo, é certo que essa situação promove nocividade térmica (interior do corpo) e efeitos 
endócrinos no organismo humano. 

Os trabalhadores que possuam próteses metálicas (pinos, encaixes, articulações) e que estejam expostos a 
estas condições, merecem atenção especial, pois a radiação promove aquecimento intenso nos elementos 
metálicos, podendo provocar necroses ósseas. A mesma atenção deve ser dispensada aos trabalhadores que 
utilizam aparelhos e equipamentos eletrônicos (marca-passo, auditivos, dosadores de insulina, etc.), já que a 
radiação interfere nos circuitos elétricos e poderão criar disfunções e mau funcionamento desses aparelhos. 

As ondas eletromagnéticas são tão comuns que normalmente ninguém se dá conta delas. Estão presentes no 
calor que o peito da mãe transmite ao bebê, na luz do Sol e das estrelas, nas ondas de rádio e de televisão e 
também em torno das linhas de alta tensão que transportam pesadas cargas de energia para iluminar as 
cidades e mover as linhas de montagem industriais. Benéficas servas da humanidade, uma das marcas 
registradas do século XX, essas ondas estão agora sob a implacável luz de uma grave suspeita: mesmo nas 
fracas doses emitidas pela rede de distribuição de energia ou pelos eletrodomésticos, dos cobertores elétricos 
aos aparelhos de TV, dos secadores de cabelo às máquinas de café, elas poderiam causar câncer. 

Forma modesta de radiação, as ondas eletromagnéticas se espalham pelo espaço porque a corrente elétrica 
nos fios não flui numa só direção como se viesse continuamente da hidrelétrica para o consumidor Ela se 
alterna como um pêndulo, indo e voltando de um pólo a outro. Cria assim forças elétricas e magnéticas à sua 
volta. O rumo da corrente se inverte sessenta vezes por segundo. Por isso, em linguagem técnica se diz que 
esse vai-vém representa uma freqüência de 60 hertz e corresponde à energia da radiação emitida. (Nos 
países europeus, a freqüência utilizada é de 50 hertz). As ondas nessa faixa são designadas pela sigla 
inglesa ELF, que quer dizer "freqüência extremamente baixa". Elas fazem jus ao nome: para se ter uma idéia 
de como são fracas, basta compará-las à luz, uma onda eletromagnética que se repete 10 trilhões de vezes 
por segundo. 

RISCOS ADICIONAIS 

São considerados como riscos adicionais àqueles que, além dos elétricos, são específicos de cada ambiente 
ou processo de trabalho que, direta ou indiretamente, possam afetar a segurança e a saúde dos que 
trabalham com eletricidade. 

Trabalho em altura  
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Altura  

Trabalhos realizados em locais elevados, que apresentam diferença de nível e risco de queda aos 
trabalhadores. 
Os andaimes devem dispor de: 

• Piso de trabalho antiderrapante, nivelado e conter travamentos na parte inferior dos pranchões. 
• Dispositivos que impeçam deslocamentos laterais. 
• Intertravamento. 

Materiais e ferramentas devem estar organizados sobre andaimes. 
Movimentação ou montagem de andaimes próximos a instalações elétricas energizadas, somente podem 
começar após o aterramento e o escoramento do andaime. 
Em trabalhos com energia elétrica feitos em altura, devemos seguir as instruções relativas a segurança 
descritas abaixo: 

• É obrigatório o uso do cinto de segurança com dois talabartes e do capacete com jugular; 
• Os equipamentos acima devem ser inspecionados pelo trabalhador antes do seu uso, no que 

concerne a defeito nas costuras, rebites, argolas, mosquetões, molas e travas, bem como quanto à 
integridade da carneira e da jugular; 

• Ferramentas, peças e equipamentos devem ser levados para o alto apenas em bolsas especiais, 
evitando o seu arremesso; 

Trabalho em ambientes confinados  

 

AMBIENTES CONFINADOS  

Definição:  

Dimensões e formas reduzidas; Via de acesso estreita; Permite que uma pessoa entre de cada vez; Não é 
projetado para ocupação permanente. 

Características dos Espaços Confinados  

Contém ou pode conter atmosfera perigosa; 
Contém no seu interior produto que possa envolver ou sufocar a pessoa; 
Divisões internas que pode prender uma pessoa ou asfixia; 
Paredes ou piso inclinado que conduza a pessoa para local estreito; 
Apresente alguma forma de perigo que ofereça iminente risco a saúde e a segurança; 
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Medidas Preliminares  

Caracterizar o que é dentro da empresa espaço confinado; 
Fazer identificações e barreiras de proteção; 
Proibir a entrada sem autorização; 
Desenvolver procedimentos escritos; 
Reavaliar os espaços confinados sempre que sofrer modificação; 
Contratados - estabelecer regras de controle; 
Fornecer as condições de trabalho além dos EPI´s. 
Nas atividades de exponham os trabalhadores a riscos de asfixia, explosão, intoxicação e doenças do 
trabalho devem ser adotadas medidas especiais de proteção, a saber: 
a) Treinamento e orientação para os trabalhadores quanto aos riscos a que estão submetidos, a forma de 
preveni-los e os procedimento a ser adotado em situação de risco; 
b) Nos serviços em que se utilizem produtos químicos, os trabalhadores não poderão realizar suas atividades 
sem um programa de proteção respiratória; 
c) A realização de trabalho em recintos confinados deve ser precedida de inspeção prévia e elaboração de 
ordem de serviço com os procedimentos a serem adotados; 
d) Monitoramento permanente de substância que cause asfixia, explosão e intoxicação no interior de locais 
confinados realizados por trabalhador qualificado sob supervisão de responsável técnico; 
e) Proibição de uso de oxigênio para ventilação de local confinado; 
f) Ventilação local exaustora eficaz que faça a extração dos contaminantes e ventilação geral que execute a 
insuflação de ar para o interior do ambiente, garantindo de forma permanente a renovação contínua do ar; 
g) Sinalização com informação clara e permanente durante a realização de trabalhos no interior de espaços 
confinados; 
h) Uso de cordas ou cabos de segurança e pontos fixos para amarração que possibilitem meios seguros de 
resgates; 
i) Acondicionamento adequado de substâncias tóxicas ou inflamáveis utilizadas na aplicação de laminados, 
pisos, papéis de parede ou similares; 
j) A cada grupo de 20 trabalhadores, pelo menos dois devem ser treinados para resgate; 
k) Manter ao alcance dos trabalhadores ar mandado e/ou equipamento autônomo para resgate; 
l) No caso de manutenção de tanque, providenciar desgaseificação prévia antes da execução do trabalho. 

Trabalho em áreas classificadas NBR 5418  

As instalações e serviços de eletricidade devem ser projetados, executados, operados, mantidos, reformados 
e ampliados de forma que permitam a adequada distribuição de energia e isolamento, correta proteção contra 
fugas de corrente, curtos-circuitos, choques elétricos, entre outros riscos. 
Os cabos e condutores de alimentação elétrica utilizados devem ser certificados por um organismo de 
certificação, credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
INMETRO. 
Os locais de instalação de transformadores e capacitadores seus painéis e respectivos dispositivos de 
operação devem atender aos seguintes requisitos: 
a) Ser ventilados e iluminados ou projetados e construídos com tecnologia adequada para operação em 
ambientes confinados; 
b) Ser construídos e ancorados de forma segura; 
c) Ser devidamente protegidos e sinalizados, indicando zona de perigo de forma a alertar que o acesso é 
proibido a pessoas não autorizadas; 
d) Não ser usados para outras finalidades diferentes daquelas do projeto elétrico; 
e) Possuir extintores portáteis de incêndio, adequados à classe de risco, localizados na entrada ou nas 
proximidades e, em subsolo, a montante do fluxo de ventilação. 
Os cabos, instalação e equipamentos elétricos devem ser protegidos contra impactos, água e influência de 
agentes químicos, observando-se suas aplicações, de acordo com as especificações técnicas. 
Os serviços de manutenção ou reparo de sistemas elétricos só podem ser executados com o equipamento 
desligado, etiquetado, bloqueado e aterrado, exceto se forem: 
a) Utilizadas técnicas adequadas para circuitos energizados; 
b) Utilizadas ferramentas e equipamentos adequados à classe de tensão; e 
c) Tomadas precauções necessárias para a segurança dos trabalhadores. 
O bloqueio durante as operações de manutenção e reparo de instalações elétricas deve ser realizado 
utilizando-se cadeado e etiquetas sinalizadoras fixadas em local visível contendo, no mínimo, as seguintes 
indicações: 
a) Horário e data do bloqueio; 
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b) Motivo de manutenção; e 
c) Nome do responsável pela operação. 
Os equipamentos e máquinas de emergências são destinados a manter a continuidade do fornecimento de 
energia elétrica e as condições de funcionamento. 
Redes Elétricas, transformadores, motores, máquinas e circuitos elétricos devem estar equipados com 
dispositivos de proteção automáticos, para os casos de curto-circuito, sobrecarga, queda de fase e fugas de 
corrente. 
Os terminais energizados dos transformadores devem ser isolados fisicamente por barreiras ou outros meios 
físicos, a fim de evitar contatos acidentais. 
A implantação, operação e manutenção de instalações elétricas devem ser executadas somente por pessoa 
qualificada, que deve receber treinamento continuado em manuseio e operação de equipamentos de combate 
a incêndios e explosões, bem como na prestação de primeiros socorros a acidentados. 
Trabalhos em condições de risco acentuado deverão ser executados por duas pessoas qualificadas, salvo 
critério do responsável técnico. 
Durante a manutenção de máquinas ou instalações elétricas, os ajustes e as características dos dispositivos 
de segurança não devem ser alterados, prejudicando sua eficácia. 
Trabalhos em redes elétricas entre dois ou mais pontos sem possibilidade de contato visual entre os 
operadores somente podem ser realizados com comunicação por meio de rádio ou outro sistema de 
comunicação que impeça a energização acidental. 
As instalações elétricas com possibilidade de contato com água devem ser projetadas, executadas e mantidas 
com especial cuidado quanto à blindagem, estanqueidade, isolamento, aterramento e proteção contra falhas 
elétricas. 
Os trechos e pontos de tomada de força de rede elétrica de desuso devem ser desernegizados, marcados e 
isolados, ou retirados quando não forem mais utilizados. 
Em locais sujeitos a emanações de gases explosivos e inflamáveis, as instalações elétricas serão a prova de 
explosão. 

Trabalho em condições atmosféricas adversas  

Deve-se considerar que todo o trabalho em 
equipamentos energizados só deve-se iniciar com 
boas condições meteorológicas , não sendo 
permitido trabalho sob chuva, neblina ou ventos. A 
figura acima demonstra um furto mal sucedido de 
furtos em cabo em baixo de chuva. 
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Causas indiretas de acidentes elétricos  
Podemos classificar causas indiretas de acidentes elétricos as originadas por descargas atmosféricas, 
tensões induzidas eletromagnéticas e tensões estáticas. 
 
Descargas atmosféricas (raios)  
Temperatura, pressão, umidade e velocidade do vento carregam eletricamente a nuvem. Quando essa carga 
é muito alta se forma uma onda elétrica que sai da base da nuvem e se precipita ao solo. 
Essa onda buscará um ponto de menor potencial, descrevendo uma trajetória ramificada e aleatória. Ela 
abrirá caminho para que uma avalanche de cargas se precipite (20 kA de pico). 
A passagem das cargas aquecerão o ar, chegando a temperaturas da ordem de 30.000ºC. Nesse momento 
ocorre a expansão do ar (trovão) e o retorno dos elétrons “roubados” do ar (relâmpago). 
 
Sobretensões transitórias  
Sempre que a tensão transitória em um determinado circuito elétrico sofre um aumento por um determinado 
período, fica caracterizada uma sobretensão transitória. Partidas de motores de potência alta, manobras de 
cargas de potência elevada, curtos-circuitos e descargas elétricas atmosféricas (raios ou relâmpagos) podem 
provocar sobretensões transitórias. 
As sobretensões transitórias podem chegar até as instalações elétricas internas ou de telefonia, de TV a cabo 
ou de qualquer unidade consumidora. Os seus efeitos além de causar danos a pessoas e animais, podem: 
- Provocar a queima total ou parcial de equipamentos elétricos ou danos à própria instalação interna e 
telefônica, entre outras; 
- Reduzir a vida útil dos equipamentos; 
- Provocar enormes perdas como paradas de equipamentos, etc. 
 
Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) NBR 5419 

 

Técnica que cria caminhos alternativos e de baixíssima resistência elétrica (INFERIOR A 10 ?)para o 
escoamento de uma corrente proveniente de um raio. 
E ASSIM REDUZ O RISCO DE PESSOAS, ANIMAIS E PATRIMÔNIO DE SOFREREM PERDAS SEVERAS. 
Por isso o mais importante é que a resistência do aterramento esteja em níveis adequados, sob pena de 
causar danos a pessoas e patrimônio. 
PRINCIPAIS COMPONENTES: 

• TERMINAIS AÉREOS 
• CONDUTORES DE DESCIDA 
• TERMINAIS DE ATERRAMENTO 
• SUPRESSORES 
• LIGAÇÃO EQUIPOTENCIAL (POTENCIAL EQUIVALENTE) 

Tensões induzidas em linhas de transmissões de alta  tensão  

Devido ao atrito com o vento e com a poeira, em condições secas (baixa umidade), as linhas sofrem 
fenômenos eletrostáticos que induzem tensões que se somam às demais tensões presentes. As tensões 
estáticas crescem continuamente, e após um longo período de tempo podem ser relativamente elevadas. 
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Acidentes de origem elétrica  

Os acidentes de origem elétrica se classificam como: 
1 - Atos Inseguros: Em geral, a causa mais comum, Execução de tarefas de forma contrária às normas de 
segurança; 
2 - Condições Inseguras: Áreas insuficientes, falta de organização, problemas com lay-out, equipamentos 
defeituosos, máquinas em locais impróprios, falta de sinalização, falta de proteção nas máquinas. 

Atos inseguros  

Os atos inseguros são, geralmente, definidos como causas de acidentes do trabalho que residem 
exclusivamente no fator humano, isto é, aqueles que decorrem de forma contrária as normas de segurança. É 
a maneira que os trabalhadores se expõem consciente ou inconscientemente aos riscos de acidentes. 
O que podem levar os trabalhadores a praticarem atos inseguros: 

• Falta de adaptação: sexo, idade, inteligência, atenção; 
• Circunstâncias: família, finanças, alcoolismo, fadiga, doença 
• Desajuste: relacionamentos com colegas, com chefia, insegurança 
• Personalidade: brincalhão, desatento, exibicionista, desleixado 
• Desconhecimento: falha de seleção, falta de treinamento 

Condições Inseguras  

São aquelas que, presentes no ambiente de trabalho, põem em risco a integridade física e/ou mental do 
trabalhador, devido à possibilidade deste acidentar-se. Tais condições manifestam-se como deficiências 
técnicas, podendo apresentar-se: 
• Na construção e instalações em que se localiza a empresa: áreas insuficientes, pisos fracos e irregulares, 
excesso de ruído e trepidações, falta de ordem e limpeza, instalações elétricas impróprias ou com defeitos, 
falta de sinalização. 
• Na maquinaria: localização imprópria das máquinas falta de proteção em partes móveis, pontos de 
agarramento e elementos energizados, máquinas apresentando defeitos. 
• Na proteção do trabalhador: proteção insuficiente ou totalmente ausente, roupa e calçados impróprios, 
equipamentos de proteção com defeito (EPI´s e EPC´s) ferramental defeituoso ou inadequado. 

Técnicas de Análise de Riscos (APR)  

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 
Trata-se de uma ferramenta cuja função é auxiliar na identificação e bloqueio dos riscos de acidentes nas 
tarefas. 
Tem como objetivo IDENTIFICAR E REPORTAR TODOS OS RISCOS ENVOLVIDOS E IMPLEMENTAR 
MEDIDAS DE CONTROLE VISANDO GARANTIR A EXECUÇÃO DA TAREFA DE FORMA SEGURA. 
 
REQUISITOS NECESSÁRIOS: 
 
Disciplina; Concentração; Paciência e Prática. 

1. Pense na tarefa; 
2.  Levante os riscos; 
3.  Avalie os riscos; 
4.  Implemente controles; 
5.  Faça o trabalho com segurança; 
6.  Tenha foco na sua segurança e dos seus colegas de trabalho. 

 
1. PENSE NA TAREFA 
 
Tenha um plano claro em sua mente. 
Entenda o trabalho; Tenha informação correta; Siga o padrão; Tenha as ferramentas e os equipamentos 
corretos; Permissões corretas; Sistemas afetados; Acesso seguro. 
O que pode dar errado? Exige bloqueio? Métodos alternativos; Equipamentos vizinhos 
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2. LEVANTE OS RISCOS 
Olhe em cima; Olhe em baixo; Olhe atrás; Olhe dentro de máquinas e equipamentos; Métodos; Materiais; Mão 
de obra; Meio ambiente. 
 
3. AVALIE OS RISCOS 
Lesão; Danos à propriedade; Paralisação do Processo; Morte. 

 
4. IMPLANTE CONTROLES 
Controle os riscos e comunique os desvios. 
 
5. FAÇA O TRABALHO COM SEGURANÇA 
Faça as mudanças; Remova os perigos; Isole os perigos; Bloqueie os perigos; Use os EPI´s e Siga os 
procedimentos.  

Medidas de controle do risco elétrico  

Abrange o conjunto de atividades que permitem eliminar, reduzir ou gerenciar os riscos elétricos. 
A seguir iremos estudar as principais medidas de controle existentes. 

Desenergização:  

 

Um dos itens mais importantes da nova norma trata da DESENERGIZAÇÃO para o trabalho seguro. 

Esse conceito vai além do tradicional desligamento, pois incorpora novas etapas que garantem efetivamente a 
AUSÊNCIA DE TENSÃO no circuito a ser trabalhado.  
Item 10.5.1 da NR-10 - Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para 
trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida à seqüência acima: 

1 - Desligar 
2 - Seccionar 
3 - Bloquear 
4 - Testar 
5 - Aterrar 
6 - Proteger 
7 - Sinalizar 
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Aterramento  

Destinam-se a minimizar as conseqüências de falhas de isolação ou energização de carcaças metálicas.  
PROTEÇÃO CONTRA CONTATOS INDIRETOS 
As características e a eficácia dos aterramentos devem satisfazer às prescrições de segurança das pessoas e 
funcionais da instalação. O valor da resistência de aterramento deve satisfazer às condições de proteção e de 
funcionamento da instalação elétrica. 
Qualquer que seja sua finalidade (proteção ou funcional) o aterramento deve ser único em cada local da 
instalação. 
A seleção e instalação dos componentes dos aterramentos devem ser tais que: 
a) o valor da resistência de aterramento obtida não se modifique consideravelmente ao longo do tempo; 
b) resistam às solicitações térmicas, termomecânicas e eletromecânicas; 
c) sejam adequadamente robustos ou possuam proteção mecânica apropriada para fazer face às condições 
de influências externas. 
Devem ser tomadas precauções para impedir danos aos eletrodos e a outras partes metálicas por efeitos de 
eletrólise. 

Esquemas de aterramento  

Os esquemas de ligação de aterramento de baixa tensão podem ser: 

• Esquema TN-S 
• Esquema TN-C-S 
• Esquema TN-C 
• Esquema TT 
• Esquema IT 

Estudaremos à seguir um a um 

Esquema TN-S:  

 
Neutro e terra distintos em toda a instalação. 
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Esquema TNC:  

 

Função de neutro e terra combinadas no mesmo condutor em toda a instalação. 
 

Esquema TNC-S:  

 
Função de neutro e terra combinadas no mesmo condutor em parte da instalação. 
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Esquema TT:  

 
 
Aterramento das massas é totalmente independente do aterramento do neutro. 

 

Esquema IT:  
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Neutro não é aterrado diretamente, há uma impedância entre ele e o aterramento; e as massas são aterradas 
independentes do aterramento do neutro. 

Equipotencialização:  

 

Minimiza diferenças de potenciais entre componentes das instalações elétricas e de sinal 
Problemas originados da falta da equipotencialização 
Danos fisiológicos (eletroplessão) a pessoas devido DDP entre uma carcaça e outra 
Rompimento de isolação de equipamentos de tecnologia de informação (computadores, servidores, PABXs, 
telefones, fax, etc.); interferências; perda de informações; paralisação de equipamentos em geral. 

Dispositivo DR - Diferencial Residual  

 
Tem por função detectar a corrente residual de um circuito.  Se a corrente para terra atingir seu limite ele 
desarma o circuito. Protegem pessoas. Não protegem contra sobrecargas. Não substituem os disjuntores. 
Devem ser associados aos disjuntores e fusíveis. 
COMO FUNCIONA ? 
Corrente na fase é igual à corrente no neutro de um circuito. Essas correntes são opostas, têm ‘sinais’ 
contrários (a somas das duas é igual a zero). Se a soma dessas correntes for diferente de zero 
(atingindo determinado valor) um relé irá abrir os contatos principais do dispositivo. Por isso o nome do 
dispositivo é DR, isto é DIFERENCIAL – RESIDUAL. 
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Sensibilidade do DR:  

 
SUA UTILIZAÇÃO SE DÁ EM FUNÇÃO DA SENSIBILIDADE 
Proteção contra contato direto: 30 mA 
Proteção contra contato indireto: 100 a 300 mA 
Proteção contra incêndio: 500 mA 
 
Instalação do DR:  
 

 
 
INSTALADO EM SÉRIE COM DISJUNTORES PRINCIPAIS  
O IDEAL É: utilizar um DR por equipamento 
Se for inviável separar em grupos com características elétricas semelhantes Exemplo: tomadas; iluminação 
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USO OBRIGATÓRIO EM: Circuitos em banheira ou chuveiro (desde que compatíveis); circuitos de tomadas 
de áreas externas; circuitos de tomadas de áreas internas que alimentem equipamentos de áreas externas;  
circuitos de tomadas de cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagem, ou qualquer outro 
local interno molhado ou sujeito a lavagem. 
OUTRAS RECOMENDAÇÕES: Todos os fios de alimentação devem passar pelo DR: Isto é, todas as fases e 
o neutro. Nunca passar o fio terra pelo DR. Nunca  aterrar o neutro depois de ter passado pelo DR. 
 
Proteção por Extra Baixa Tensão ou Tensão de Segura nça: 
QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL REALIZAR A DESENERGIZAÇÃO 
Uso de uma fonte em baixa tensão  a fim de reduzir risco de eletrocussão. Obtida por meio de 
transformadores:  circuitos magneticamente ligados e eletricamente isolados. Extra-baixa tensão é 
aquela situada abaixo de 50 Volts. NUNCA trabalhe num circuito em extra-baixa tensão que esteja 
próximo de outro em tensões elevadas e energizado. É A PROTEÇÃO “3 EM 1”, OU “VALE POR 
TRÊS”: Redução de tensão; isolação elétrica; isolação funcional. 
 
Barreiras e Invólucros: 
 

 
Impede contato com partes vivas da instalação elétrica. Partes vivas DENTRO dos invólucros e partes vivas 
ATRÁS das barreiras Devem ser: Fixadas de forma segura; Possuir robustez; Possuir durabilidade; Propiciar 
a adequada separação das partes vivas. 
 
Obstáculos: 
 

 
 
Impede contato ACIDENTAIS com partes vivas da insta lação elétrica.  
Devem impedir aproximação física não intencional. 
Devem ser desmontáveis sem a ajuda de ferramentas. 
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Isolação: 
 

 
 
 
Impede contato com partes vivas da instalação elétrica. 
Partes vivas são recobertas pela isolação. 
Isolação só pode ser removida por destruição. 
 
 Isolação dupla ou reforçada: 

 

Formada pela isolação básica 
(aplicada às partes vivas). E pela 
isolação suplementar (adicional à 
básica, que se destina a 
assegurar proteção no caso de 
falha na básica). 

 

 

Colocação fora de alcance: 

 

É uma proteção parcial. Devem impedir contatos involuntários com partes vivas. Devem considerar contato 
com partes vivas direta ou indiretamente (ESPAÇAMENTO). No Anexo 1 da NR-10 podemos observar os 
distanciamentos mínimos estipulados pela Norma. 
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Proteção por Separação Elétrica: 

Semelhante à proteção por extra-baixa tensão. Obtida por meio de transformadores:  
circuitos magneticamente ligados e eletricamente isolados. 
50 V para ambientes secos e 25 V para ambientes úmidos. 
O ideal é termos um único equipamento protegido por separação. Sua carcaça deve estar aterrada 
convenientemente. Se vários equipamentos forem ligados no mesmo circuito faz-se necessária a 
equipotencialização. 

   

Função fundamental: neutralizar riscos de natureza coletiva. Deve ter a preferência ante o EPI – eq. prot. 
individual. Protege colaboradores e patrimônio. Acima ilustrações do Conjunto para aterramento temporário. 

Tapetes de borracha: 

 
TAPETES DE BORRACHA ISOLANTE – alta rigidez dielétrica. Para ambientes abrigados. 
Improvisados...jamais !!  Todos precisam apresentar classe de tensão, nome do fabricante e norma técnica 
que atende. 
 
Sinalização em geral: 
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As sinalizações de segurança devem obedecer as prescrições da NR-26 (Sinalizações de 
Segurança). 

Equipamentos de Proteção Individual: 
 
 
Função fundamental: neutralizar 
riscos de natureza individual. Uso 
pessoal – não compartilhável 
SEU USO SÓ É RECOMENDADO 
QUANDO: 
O risco não puder ser neutralizado 
de outra maneira; Em 
complementação da proteção 
coletiva; Em locais onde o controle 
da fonte de risco ainda não tenha 
sido estudada. 
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Luvas de Rigidez Dielétrica: 
 

 
As luvas de proteção contra choque elétricos estão subdivididas de acordo com as classes de tensões. 
00 – 500 V 
0 – 1 kV 
1 – 7,5 kV 
2 – 17 kV 
 3 – 26,5 kV 
 4 – 36 kV 
As luvas de rigidez dielétrica devem passar por testes anuais. 
 
Normas Técnicas NBR´s: 
 
As NBR´s (Normas Brasileiras Registradas) são regidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas). 
Existem uma infinidade de Normas Técnicas, para a execução de qualquer serviço em eletricidade existe uma 
Norma. Em nosso programa de treinamento em NR-10 estudaremos as principais normas técnicas. 
Lembre-se!, todos os serviços em instalações elétricas devem ser realizados segundo as normas brasileiras 
vigentes, na falta delas, normas internacionais como a IEC, CENELEC, ANSI, ASTM, etc. 
 
NBR 5410 Instalações elétricas de baixa tensão: 
Empregada em serviços e instalações elétricas em baixa tensão, isto é, que não excedam os valores: 
1000 VAC; 1500 VDC; e 400HZ. 
Edificações residenciais, comerciais, uso público, industriais, agropecuários, hortigranjeiros, pré-fabricadas, 
reboques, canteiro de obras, feiras e exposições e instalações temporárias. 
 
NBR 14039: Instalações elétricas de 1,0 a 36,2 kV: 
Não se aplica a concessionárias de energia. 
Não se aplica a cercas eletrificadas. 
Não se aplica a manutenção de linhas vivas. 
 
NBR 5418 Instalações elétricas em atmosferas explos ivas: 
Projeto, montagem e seleção de equipamentos para instalações elétricas em atmosferas que contenham gás 
ou vapores inflamáveis.  
 
NBR 5419 Proteção de estruturas contra descargas at mosféricas: 
Instalação, Projeto e execução de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)- 
Para-raios 
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Normas Regulamentadoras (NR-s): 
PORTARIA 3.214/78  - FISCALIZAÇÃO:  
DRT – Delegacia Regional do Trabalho oo Ministério do Trabalho e Emprego 
Atualmente existem 33 NRs (normas regulamentadoras), Iremos estudar as mais importantes: 
NR 21: trabalho a céu aberto 
NR 22: trabalhos subterrâneos 
NR 23: Incêndios 
NR 24: Condições sanitárias 
NR 26: Sinalização 
 
Prontuário das Instalações elétricas: 
A partir de 08/06/2006 é obrigatória para os estabelecimentos com mais de 75 kW de carga instalada a 
constituição e a manutenção do PRONTUÁRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
 
Segurança em Projetos: 
Itens já obrigatórios desde 08/06/2005: 
Previsão de recursos que impeçam reenergização e que advirtam a condição operativa. 
Circuitos de comunicação, sinalização, controle, etc., devem ser identificados e instalados separadamente. 
Prever condições para aterramento temporário. Projeto deve ficar à disposição dos colaboradores autorizados 
devendo ser mantido  ATUALIZADO e assinado por profissional HABILITADO.  
Especificações de características quanto à proteção contra eletrocussão, queimaduras e riscos adicionais.   
Indicação de posição dos dispositivos de manobra: VERDE (D) – desligado e VERMELHO (L) - ligado 
Restrições e advertências ao acesso de pessoas. Descrição básica dos dispositivos de proteção. 
 
Construção, Montagem, Operação e Manutenção: 
Instalações elétricas devem ser supervisionadas sempre por profissional formalmente autorizado. 
Devem ser adotadas medidas preventivas para controle dos riscos adicionais:  
TRABALHO EM ALTURA, EM AMBIENTE CONFINADO, SOB CAMPOS ELÉTRICOS, SOB CAMPOS 
MAGNÉTICOS, TRABALHO EM ÁREAS CLASSIFICADAS, EM CONDIÇÕES DE UMIDADE, SOB 
EXPOSIÇÃO DE POEIRA, TRABALHO QUE OFEREÇA RISCO À FAUNA, À FLORA E OUTROS 
AGRAVANTES, adotando-se sinalização de segurança. 
 
Segurança em instalações elétricas desenergizadas: 
DESENERGIZAÇÃO: consiste num procedimento.  
Desligamento; Seccionamento; Impedimento de reenergização; Constatação de ausência de tensão; 
Aterramento temporário; Proteção de elementos energizados na zona controlada; Sinalização de impedimento 
de reenergização; Serviços executados em instalações desenergizadas, mas com possibilidade de 
energização por qualquer meio ou razão, devem ser consideradas como sendo ENERGIZADAS. 
 
Segurança em instalações elétricas energizadas: 
Intervenções em instalações a partir e acima de 50 V em corrente alternada ou acima de 120 V em corrente 
contínua só poderão ser realizadas por trabalhadores que tenham sido capacitados no curso básico de 
segurança em instalações e serviços com eletricidade (carga horária mínima de 40 horas) – ítem 10.6.1. 
Intervenções em instalações energizadas e de alta tensão (acima de 1.000 VCA e de 1.500 VCC), dentro dos 
limites das zonas controlada e de risco só poderão ser realizadas por trabalhadores que tenham sido 
capacitados no curso complementar de segurança no sistema elétrico de potência e em suas proximidades 
(carga horária mínima de 40 horas), que tem como pré-requisito o curso básico de segurança em instalações 
e serviços com eletricidade, conforme itens 10.7.1. e 10.7.2.  
 
Trabalhos envolvendo alta tensão: 
Serviços em instalações elétricas energizadas e em alta-tensão, assim como os serviços executados no 
sistema elétrico de potência (geração, transmissão, distribuição e medição) não podem ser realizados 
individualmente. (ítem 10.7.3.) E TODOS OS COLABORADORES QUE ATUAM EM 
INSTALAÇÕES  ENERGIZADAS E DE ALTA TENSÃO, bem como aqueles envolvidos em atividades no 
S.E.P. DEVEM DISPOR DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO PERMANENTE COM A EQUIPE 
DURANTE A REALIZAÇÃO DA TAREFA (ítem 10.7.9) Obrigatório desde 08/09/2005 (ítem 10.7.8.) Todos os 
equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes EM ALTA 
TENSÃO: TESTES E ENSAIOS EM LABORATÓRIOS; EM OBEDIÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES DO 
FABRICANTE; EM OBEDIÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES DA EMPRESA E PELO MENOS UMA VEZ POR 
ANO. 
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8 - HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORI ZAÇÃO: 
OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 08/12/2006 – (ÍTEM 10.8): Instalações e serviços só podem ser feitos por 
colaboradores QUE SEJAM:  
QUALIFICADOS: comprovem conclusão de curso na área elétrica em ESCOLAS (sistema oficial de ensino), 
seja eletricista, técnico, tecnólogo ou engenheiro (possuir diploma de formação). 
HABILITADOS: qualificados e com registro no conselho de classe (com CREA) 
CAPACITADOS: receberam capacitação sob responsabilidade e orientação de um profissional habilitado e 
autorizado pela empresa, e que trabalhe sob a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado 
(possuir certificado de treinamento).  
AUTORIZADOS: todos os qualificados, capacitados e habilitados com aprovação formal da empresa para 
trabalharem em instalações e serviços com eletricidade (com autorização). 
OS CURSOS DEVEM TER RECICLAGEM BIENAL com currículo e carga horária definidos pela empresa, ou 
antes de dois anos, no caso de:  

1 - retorno de afastamento por mais de 3 meses,  
2 - troca de função ou de empresa, 
3 - mudança de métodos, processos e organização de trabalho,  
4 - ou alterações de vulto nas instalações elétricas (ítem 10.8.8.2.).  

Mesmo os colaboradores que atuarem na zona livre e na vizinhança da zona controlada, ainda que não 
relacionados a eletricidade deverão ser instruídos FORMALMENTE a fim de identificar, avaliar e adotar 
medidas de controle, redução ou eliminação do risco.  (ítem 10.8.9.).  
 
9 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO: 
Todos os locais onde houver instalações elétricas devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão 
de acordo com a NR 23. MATERIAIS – PEÇAS – DISPOSITIVOS EQUIPAMENTOS – SISTEMAS destinados 
à aplicação em áreas classificadas devem ser avaliados se estão em conformidade com as normas 
específicas, devendo possuir certificação oficial.   
Processos ou equipamentos que possam gerar ou acumular eletricidade estática devem possuir proteção 
específica e dispositivos de descarga elétrica.  
As áreas classificadas deverão possuir dispositivos de proteção (alarme e seccionamento automático) a fim 
de prevenir SOBRETENSÕES, SOBRECORRENTES, FALHAS DE ISOLAMENTO, AQUECIMENTOS, e 
outras condições anormais de operação. Deve existir uma permissão para o trabalho com liberação formal  
para serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas a menos que o agente de risco que classifica a 
área seja suprimido (eliminado). 
 
10 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA: 
Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança destina a 
ADVERTIR E IDENTIFICAR e de acordo com a NR 26. Devem atender as seguintes situações: 
1 - Identificar circuitos elétricos; 
2 - Travar e bloquear (lacre e etiquetagem); 
3 - Restringir e impedir acessos; 
4 - Delimitar áreas; 
5 - Sinalizar áreas de circulação; 
6 - Sinalizar o impedimento de reenergização; 
7 - Identificar equipamento ou circuito impedido. 
 
11 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 
Obrigatório a partir de 08/12/2006: 
Procedimentos padronizados: Descrição da tarefa, passo a passo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, 
competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. 
 
12 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA: 
Tudo o que houver de ações de emergência envolvendo instalações e serviços com eletricidade deve constar 
do plano de emergência da empresa. Todos os colaboradores autorizados devem estar aptos a executar o 
resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por reanimação cardiorrespiratória.  
AS EMPRESAS DEVEM POSSUIR MÉTODOS PADRONIZADOS DE RESGATE E ADEQUADOS À SUA 
ATIVIDADE  (Obrigatório desde 08/09/2005)  
Todos os colaboradores autorizados devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e 
combate a incêndio existentes nas instalações elétricas. 
 
13 - RESPONSABILIDADES 
SÃO TODAS SOLIDÁRIAS: CONTRATANTES & CONTRATADOS 
Quem contrata deve manter colaboradores informados quanto aos riscos a que estão expostos, instruindo-os 
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quanto aos procedimentos e medidas contra os riscos (Toda informação passada deve ser formalizada). 
Cabe à empresa, em caso de acidente envolvendo instalações e serviços com eletricidade, propor e adotar 
medidas preventivas e corretivas. 
(ISSO PRESSUPÕE A ADOÇÃO DE UM PROCEDIMENTO) 
E cabe a todos os colaboradores: 

a. Zelar pela sua segurança e saúde; 
b. Zelar pela segurança e saúde de outras pessoas; 
c. Cumprir todas as normas legais, regulamentos e procedimentos;  
d. Comunicar imediatamente as situações que considerar arriscadas para a segurança e saúde de si 

e de outras pessoas ao responsável pela execução dos serviços.  
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Módulo 2: PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS 

Neste módulo serão abordados os principais riscos de incêndio em eletricidade e como preveni-los, além de 
atuar em horas de eventual necessidade. 

O FOGO 

Pode ser controlado ou descontrolado. Se controlado é muitíssimo útil ao homem. Pode auxiliar no cozimento 
de alimentos; Pode auxiliar na propulsão de motores; Se descontrolado pode traduzir-se em verdadeiras 
tragédias:  
INCÊNDIO  - DESTRUIÇÃO  -  MORTE 

Proteção: Prevenção 

Tornou-se mais intensa no Brasil (particularmente em SP) a partir da 1ª metade dos anos ’70. 

 
Edifício Andraus: 

 
Edifício Andraus, 28 andares. 
 
Das 16h15min às 23h50min. 
 
Paredes chegaram a atingir temperatura de 700ºC 
 
No início do incêndio estavam no edifício cerca de 2 mil pessoas 
 
SALDO DA TRAGÉDIA 
16 mortos 
345 feridos 
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Edifício Joelma 

 
 

Edifício Joelma, 25 andares. 

Das 08h50min às 13h30min. 

Cerca de 40 pessoas saltaram para a morte 

No início do incêndio estavam no edifício cerca de 756 pessoas 

SALDO DA TRAGÉDIA 

187 mortos 
 
 
 
 
 
 

Métodos de extinção 
ABAFAMENTO: retirada do oxigênio 
RESFRIAMENTO: método mais usado (é a retirada do calor) 
INTERRUPÇÃO DA REAÇÃO QUÍMICA: Ação do pó químico seco (PQS) 
 
‘RANKING’ CAUSAS MAIS COMUNS DE INCÊNDIOS 
1º Sobrecargas nas instalações elétricas 
2º vazamentos de GLP 
3º instalações elétricas improvisadas 
4º crianças brincando com fogo 
5º fósforos e pontas de cigarro atirados a esmo 
6º falta de manutenção nas instalações elétricas 
7º estopas ou trapos embebidos em óleos em local inadequado 
 
NR 23 – Proteção contra incêndios 
Basicamente estabelece que todas as empresas devem possuir:  
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 
PORTAS CORTA FOGO 
PORTAS ABRINDO NO SENTIDO DA SAÍDA 
ESCADAS DE MATERIAIS INCOMBUSTÍVEIS 
POÇO DE ELEVADORES EM MATERIAIS INCOMBUSTÍVEIS 
SISTEMA DE ALARME 
EXERCÍCIOS DE ALERTA 
INSPEÇÃO DE EXTINTORES 
 
Evitando o triângulo do fogo: 
ARMAZENANDO ADEQUADAMENTE: Inflamáveis em locais próprios; proibição do fumo. 
ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA: Lixo espalhado ajuda a propagar o fogo; rotas de fuga. 
INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS. 
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Projeto adequado; manutenção constante; abolir 
improvisações; lubrificação de máquinas. 
 
Combate: correção 
Os cinco primeiros minutos são fundamentais: Se não for dominado nesse prazo tende a escapar do controle. 
PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE: Comunicação rápida; Brigadistas (pessoas capacitadas para 
combater o fogo em seu início); Isolar áreas / combate com extintores ou hidrantes / coordenar ações de 
abandono de área. 
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Classe do Fogo 

  

PARA EXTINÇÃO PODEMOS 
USAR: 

SISTEMA HIDRÁULICO  

EXTINTORES: 

Água pressurizada  

CO 2 

PQS espuma mecânica  

Hidrantes e chuveiros 
automáticos  

 
 
 
 
 
 

 

É necessário conhecer o material que se queima 

Classe de fogo  Tipo de combustível exemplos agente 
A Material sólido que queima em 

superfície e em 
profundidade deixando resíduos 

Madeira, papelão, papel, 
tecidos, plásticos, etc. 

Água ou espuma (no início 
PQS ou CO2) 

B Material líquido e gasoso que 
queima em superfície 

não deixando resíduos 

Tintas, solventes, 
inflamáveis (álcool, 

gasolina), óleos. 

PQS, espuma ou CO2 

C Material energizado (ligado à 
eletricidade) 

Motores, barramentos, fios, 
cabos, quadros elétricos. 

PQS ou CO2 

D Material pirofórico, que queima 
com simples contato com o ar 

Magnésio, titânio, zircônio, 
etc. 

PQS especial, limalha 
de ferro ou grafite 

 

Passo a Passo 

1. Acionar o sistema de alarme 
2. Chamar o Corpo de Bombeiros 
3. Desligar todos os equipamentos elétricos 
4. Abandonar a área 
Lembre-se: combata o fogo em seu INÍCIO. 
Bombeiros devem ser notificados da classe de fogo (A,B,C ou D). 
BOMBEIROS: POLÍCIA MILITAR:  
TELEFONE 193 
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Sugestões importantes: GÁS DE COZINHA 

1. Nunca fume ao manusear o botijão 
2. Se a mangueira pegar fogo feche o registro 
3. Primeiro acenda o fósforo e depois abra o registro 
4. Não use botijões em fogareiros ou lampiões 
(pode ocorrer superaquecimento do botijão e a válvula de segurança poderá romper) 
BOMBEIROS: POLÍCIA MILITAR:  
TELEFONE 193 
 
Elementos Essenciais do Fogo  

 
 
Para que haja o surgimento de uma chama 
(fogo), são necessários quatro elementos. 
Esses elementos formam o tetraedro do fogo. 
São eles: Combustível; Comburente; Calor e 
Reação em Cadeia . 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipos de combustíveis:  

A combinação dos 
elementos essenciais do 
fogo: 

combustível,  

comburente  

(O2 = oxigênio)  

e calor,  

dão início ao fogo, 
tornando-se auto-
sustentável na reação em 
cadeia. 
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Pontos e Temperatura Importantes: 

 

Ponto de Fulgor (Fash Point): É a temperatura mínima na qual os corpos combustíveis começam a 
desprender vapores que se queimam em contato com uma fonte externa de calor, não havendo a duração 
prolongada da queima devido à quantidade de vapores insuficiente. 

Ponto de Combustão (Fire Point): É a temperatura mínima na qual determinado combustível desprende 
vapores que, em contato com uma fonte de calor, inflamam-se e continuam a queimar, pois os vapores 
desprendidos do combustível são suficientes para manter a combustão. 

Temperatura de Ignição (Ignition temperature): É a temperatura mínima na qual os gases desprendidos, já 
aquecidos, entram em combustão espontânea apenas em contato com o Oxigênio existente no ar, sem a 
necessidade do contato com uma fonte de calor externa. 

Tipos de transmissão de calor 

 

Condução: Propagação do fogo através das moléculas, ou seja, molécula a molécula. 

Radiação: O calor se propaga por meio de ondas caloríficas irradiadas por um corpo em combustão. 

Convecção: Propagação através de massas de ar quente (a fumaça pode chegar a 1000 Cº). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Apostila NR 10 – Treinamento Básico: eletricistas, auxiliares e ajudantes 

3A Instalações – Treinamento e Desenvolvimento de Colaboradores 37 / 55 

Módulo 3 - PRIMEIROS SOCORROS 

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: São definidos como o conjunto de procedimentos 
técnicos com o objetivo de manter uma vítima com vida e em situação mais próxima 
possível da normalidade até sua chegada a uma unidade hospitalar. 

Do que o atendente precisa? 

Necessário que o atendente:  
Aprenda o que deve procurar; Aprenda o que deve fazer; Aprenda o que não deve fazer; 
Aprenda como deve fazer; Aja com calma; Seja rápido sem ser precipitado; Use o bom-
senso; Seja criativo quando necessário; Transmitir tranqüilidade e segurança à vítima. 

Exigência da Norma: 

  

Todos os colaboradores devem estar aptos a 
executar o resgate e prestar primeiros 
socorros a acidentados por reanimação 
cardiorespiratória. 

EMPRESAS DEVEM POSSUIR MÉTODOS 
PADRONIZADOS DE RESGATE E 
ADEQUADOS À SUA ATIVIDADE 
(Obrigatório a partir de 08/09/2005) 
 
 
 
 

O que o atendente deve fazer ? 

Necessário que o atendente:  
ASSUMA A SITUAÇÃO; EVITE O PÂNICO; OBTENHA COLABORAÇÃO; DÊ ORDENS 
CLARAS E OBJETIVAS; PROTEJA A VÍTIMA; E SÓ ENTÃO EXAMINE A VÍTIMA;  
 
A FIM DE DETECTAR SE ELA: 
ESTÁ CONSCIENTE; ESTÁ ENVENENADA; RESPIRA; TEM MAIS FERIMENTOS; ESTÁ 
INTOXICADA; ESTÁ SANGRANDO MUITO. 

Componentes vitais 

 
 
PRINCIPAL AGENTE PARA A CIRCULAÇÃO DO SANGUE NO 
CORPO HUMANO 
 
 

(CORAÇÃO) 
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Possui dois movimentos básicos:  
 
SÍSTOLE: contração – é quando o sangue é bombeado através dos vasos 
DIÁSTOLE: distensão – é quando o músculo cardíaco ‘descansa’ 
O coração possui entre 280 e 340 g. Ou seja, entre 0,4 % e 0,5 % do peso de um adulto. 
Situa-se atrás do osso esterno e tem formato e tamanho muito próximos ao punho fechado de seu 
possuidor. 
 

 
 

 
 
Um adulto possui cerca de 5 litros de sangue em seu  corpo. 
 
A coagulação se dá em cerca de 6 minutos quando o sangue é 
retirado do corpo de uma pessoa. 
 
A produção do sangue se dá na medula óssea, podendo chegar 
à razão de 200 ml por minuto. 
 
A destruição do sangue (eliminação de glóbulos vermelhos) se 
dá à razão aproximada de 250 ml por dia através da excreção 
(por meio das fezes e da urina). 
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A VIDA DEPENDE DELE E ESTÁ NO AR QUE RESPIRAMOS NUM A 
PROPORÇÃO DE 21 % E CONSUMIMOS 5 %.  Usado pelo org anismo para 
produzir energia para o crescimento, reprodução e r egeneração das células.  
 
 

(OXIGÊNIO) 
 

 
CENTRO DE OPERAÇÕES: necessita de suprimento muito grande 
de oxigênio e não pode ficar sem oxigênio por mais de 3 minutos , 
quando suas células começarão a morrer.  
 
 
 
 
 
 
 

(CÉREBRO) 
 
Tem cerca de 1.400 g. Ou o mesmo que 2% do peso de um homem adulto. Mas exige 25% 
de todo o oxigênio do corpo. 
 

 
 
ATENÇÃO: 30 segundos sem oxigênio no cérebro já faz com que uma vítima perca os sentidos. 
 
INDICADORES DE ESTADO 
 
SINAL: aquilo que é percebido ao examinar-se a vítima e que não depende de informação alguma 
dada por ela ou por qualquer outra pessoa. 
respiração – palidez – pele fria - pulso 
 
SINTOMA: aquilo que é informado pela vítima sobre si mesma ou por outra pessoa sobre a vítima. 
Dados subjetivos que nem sempre podem ser confirmados: 
dor – náusea – membro que não sente 
 
SINAL VITAL: sinal que é normalmente encontrado e que cuja ausência ou alteração indica 
irregularidade no funcionamento do organismo 
temperatura – consciência – pupila 

 
A pupila normalmente se contrai com a luz e se dilata 
na escuridão. A ausência de reação indicará 
inconsciência. 
temperatura 36,5ºC 
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38,8ºC no coração e 40ºC no fígado 
SINAIS MAIS IMPORTANTES no Atendimento Pré-Hospital ar: 
 
PULSO: onda de pressão que é sentida quando o coração impulsiona o sangue através das 
artérias (60 a 80 vezes por minuto no adulto e de 80 a 100 vezes por minuto em crianças). Nos 
recém-nascidos o pulso é de 120 vezes por minuto. Na mulher é cerca de 10% mais rápido que no 
homem. 
RESPIRAÇÃO: de 12 a 20 vezes por minuto na pessoa normal (no atleta de 6 a 8 vezes)) 
VER se o tórax se eleva; OUVIR se há ruído de entrada e saída de ar; SENTIR se há saída de ar 
(gasta-se cerca de 10 segundos para essa avaliação) 
CONSCIÊNCIA: quando consciente a vítima sabe seu nome, a data, sua localização e o que 
ocorreu. QUALQUER ALTERAÇÃO nesse estado denotará algum tipo de sofrimento cerebral 
Pode ocorrer como conseqüência de: 
ALCOOLISMO – DOENÇA MENTAL – INGESTÃO DE DROGA – TRAUMATISMO CRANIANO 
PARADA CARDÍACA 
COMA: é perda de consciência; não há reação a qualquer estímulo externo; ocorre de modo 
espontâneo se a vítima ficar sem oxigênio no cérebro por 1 minuto. 
 
O sono é um estágio da CONSCIÊNCIA e não da inconsc iência. 
Ao iniciar o sono uma  pessoa perde os sentidos na seguinte ordem: 
VISÃO – PALADAR – OLFATO – AUDIÇÃO – TATO 
 
E ao acordar uma pessoa retoma os sentidos na segui nte ordem:  
TATO – AUDIÇÃO – OLFATO – PALADAR – VISÃO  
 
CONSCIÊNCIA: apenas um reflexo das condições cerebr ais, isoladamente não indica a 
causa exata da(s) lesão(ões). 
 
CONSCIÊNCIA: AUTOMATICAMENTE JÁ INDICA QUE A VÍTIMA  TEM PULSO E RESPIRA.  
 
Na prática: balançar suavemente a vítima pelos ombros e chamá-l a em voz alta 
PRESENÇA DE RESPOSTA: VÍTIMA CONSCIENTE 
A AUSÊNCIA DE RESPOSTA: VÍTIMA INCONSCIENTE  
 
SÓ DEPOIS DA CONSTATAÇÃO OU NÃO DA CONSCIÊNCIA DA V ÍTIMA O ATENDENTE 
SEGUE PRÓXIMOS PASSOS. PRÓXIMOS PASSOS PARA VÍTIMA CONSCIENTE: 
 
1 - Mantenha a vítima em posição confortável e deit ada; 
2 - Monitore os sinais vitais;  
3 - Obtenha informações sobre sensibilidade, dor e capacidade de movimentação; 
4 - Monitore sinais de apoio (cor e umidade da pele ); 
5 – Verifique tipos de ferimentos e de lesões; 
6 - Mantenha vias aéreas desimpedidos; 
7 - Afrouxe roupas, cintos e qualquer tipo de peça que prejudique a circulação sangüínea; 
8 - Coloque a vítima na posição lateral de seguranç a. 
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PRIORIDADES para atendimento:  
 
Primeiro deve ser atendida vítima inconsciente. Se houver duas vítimas inconscientes, 
prioridade para a que apresentar ausência de pulso.  
 
Se houver duas vítimas inconscientes, prioridade pa ra a que apresentar ausência de pulso 
Por fim, entre duas vítimas inconscientes, e sem pu lso, prioridade para aquela que 
apresentar hemorragia abundante. 
EM SEGUIDA: SOLICITAR SOCORRO ESPECIALIZADO 
POLÍCIA MILITAR: EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
TELEFONE 190 
 
Telefones de emergência  
AO FAZER CONTATO COM O TELEFONE DE EMERGÊNCIA LEMBRE-SE DE INFORMAR 
CORRETAMENTE: 
INFORME CORRETAMENTE O OCORRIDO; 
TIPO DE ACIDENTE; 
LOCAL EXATO; 
PONTO DE REFERÊNCIA; 
NÚMERO DE VÍTIMAS; 
ESTADO DAS VÍTIMAS; 
O ATENDENTE NÃO É UM PROFISSIONAL DE MEDICINA: 
QUALQUER DIAGNÓSTICO DEVERÁ SER FEITO POR UM PROFISSIONAL HABILITADO 
 
Parada cardio-respiratória 
É a ausência de batimentos cardíacos e de movimentos respiratórios ao mesmo tempo.  
Conseqüência disso: 
FALTA DE OXIGENAÇÃO DAS CÉLULAS DO CÉREBRO PROVOCA DANOS IRREVERSÍVEIS À 
VÍTIMA. 
Exemplos dos danos: perda de memória, perda de coordenação motora, paralisação de partes do 
corpo e MORTE. 
 
Morte clínica, morte biológica 
MORTE 
Pelo Conselho Regional de Medicina: PARADA TOTAL E IRREVERSÍVEL DAS FUNÇÕES 
ENCEFÁLICAS 
 
MORTE-CLÍNICA: PARADA CARDIORESPIRATÓRIA 

PODE SER REVERSÍVEL 
AUSÊNCIA DE PULSO 
AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO 

 
MORTE BIOLÓGICA: MORTE ENCEFÁLICA(CEREBRAL) 

MORTE DAS CÉLULAS ENCEFÁLICAS 
IRREVERSÍVEL! 

 
Parada respiratória 
Vários são os acidentes que provocam uma parada respiratória:   
ASFIXIA 
AFOGAMENTO 
SUFOCAMENTO 
INTOXICAÇÃO POR MEDICAMENTOS 
INTOXICAÇÃO POR MONÓXIDO DE CARBONO 
CHOQUE ELÉTRICO 
SINAL DE QUE HOUVE PARADA RESPIRATÓRIA: Ausência de respiração (expansão do tórax) 
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Parada respiratória - procedimento 

 
 
 
 
- Afaste a causa 
- Verifique nível de consciência 
- Retire da boca da vítima dentadura, 
pontes e restos de alimentos 
- Abra e mantenha desobstruída a 
passagem de ar e inicie a respiração 
boca a boca 

 
 
 

 
 
 
VER se o tórax se eleva; OUVIR se há 
ruído de entrada  e saída de ar; SENTIR se há saída  de 
ar (gasta-se cerca de 10 segundos para essa avaliaç ão) 

 
 

 
 
 
Realize essa operação 1 vez a cada 5 segundos ou 
aproximadamente de 12 a 18 vezes por minuto 

 
 

Parada cardio-respiratória 

SE NÃO HOUVER PULSAÇÃO EFETUE AO MESMO TEMPO A MASSAGEM CARDÍACA. 
PRINCIPAIS SINAIS:  
Ausência de pulso 
Insuficiência respiratória 
Dilatação das pupilas 
Perda de consciência 
Cianose (arroxeamento da pele e lábios)  
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Parada cardio-respiratória - o que fazer? 

 
 
Coloque vítima deitada de costas sobre uma superfície rígida; 
 
Apóie a metade inferior da palma da mão no terço inferior do 
osso esterno e coloque a outra mão por cima da primeira; 
 
Estique os braços e comprima verticalmente o tórax da vítima. 
 
ATENÇÃO:  atendente só pode parar o procedimento se: ou 
ficar exausto ou chegar socorro profissional. 
 
 
 
 

 

 
 
PARADA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA 
TÉCNICA DE MASSAGEM CARDÍACA - reanimação cardiopulmonar (RCP) 
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Práticas de REANIMAÇÃO CÁRDIO-PULMONAR 
Vamos lembrar os principais conceitos que já aprendemos?  
VER se o tórax se eleva;  
OUVIR se há ruído de entrada  e saída de ar; 
SENTIR se há saída de ar (gasta-se cerca de 10 segundos para essa avaliação) 
 

 
 

 
1. CONSCIENTE ? 
Parada respiratória: Realize insuflamento 1 vez a cada 5 
segundos ou aproximadamente 
de 12 a 18 vezes por minuto. 
 
 
 
 

 
 

 
 
2. TEM PULSO ? SE NÃO TEM PULSO: 
não precisa certificar-se se a vítima respira. 
 
3. RESPIRANDO ? 
 
Melhoria de performance se ambos trocarem de lado. 
 
 
 

Lesões mais comuns 

QUEIMADURAS – PANCADAS – CHOQUES ELÉTRICOS 
Essas lesões podem causar:  Parada cardíaca – inconsciência – hemorragias – fraturas. 
 
 



Apostila NR 10 – Treinamento Básico: eletricistas, auxiliares e ajudantes 

3A Instalações – Treinamento e Desenvolvimento de Colaboradores 45 / 55 

QUEIMADURAS: 
 
São causadas por agentes térmicos, eletricidade, produtos químicos, irradiações e se classificam 
em graus de acordo com a profundidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º grau – lesão superficial: vermelhidão na pele. 
 
2º grau – lesão profunda: bolhas; 
 
3º grau – formação de bolhas, destruição dos tecidos e até dos ossos; 
 
Uma queimadura de 1º grau mas com extensão de 10% de área CORPORAL queimada 
será considerada grave. 
 
Pode causar DESIDRATAÇÃO, DOR INTENSA e ESTADO DE CHOQUE. 
 
 

 
 
 
Se a queimadura for grave encaminhar a vítima 
imediatamente a socorro médico. 
 
 
 
 
Se a queimadura for superficial e de pequena extensão: 
Lavar com água ou soro fisiológico; Cobrir cuidadosamente 
com pano limpo e macio; Não furar as bolhas; Se a vítima 
estiver consciente dar-lhe bastante líquido. 
 
 
 

 



Apostila NR 10 – Treinamento Básico: eletricistas, auxiliares e ajudantes 

3A Instalações – Treinamento e Desenvolvimento de Colaboradores 46 / 55 

 
 

 
 

NUNCA TOQUE NA ÁREA QUEIMADA EVITANDO INFECÇÕES 
 
PANCADAS ou TRAUMAS 
 

 
FRATURAS 
 
Lesão total ou parcial na estrutura óssea. 
Podem ser do tipo fechada ou exposta. 
 
 
 
 
 
 
Fechada: não há rompimento da pele; 
quebra do osso causa dor intensa e deformidade no local; 
inchaço e perda de mobilidade 
Exposta: há rompimento da pele; 
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O que não se deve fazer: 
ATENDENTE NUNCA DEVE TENTAR COLOCAR NENHUM OSSO NO LUGAR 
 
O que se deve fazer: 
COLOCAR VÍTIMA EM POSIÇÃO CONFORTÁVEL E EVITAR MOVIMENTO DO 
MEMBRO LESIONADO. 

   
Se fratura for exposta: 
Curativo com pano limpo ou gaze para evitar contaminação removendo a vítima com maca; 
Imobilizar a fratura com o membro na posição mais próxima do normal 
sem deslocar partes afetadas. 

Na duvida o que fazer? 

NA DÚVIDA:  
SEMPRE SUSPEITAR DE FRATURA NA COLUNA VERTEBRAL (espinha dorsal)  
– risco de comprometimento neurológico definitivo (paraplegia)  
POR ISSO O ATENDENTE DEVE: MANTER A VÍTIMA EM REPOUSO ABSOLUTO; 
EVITAR O ESTADO DE CHOQUE;  
Desproporção entre o volume de sangue e a capacidade do sistema circulatório   
TRANSPORTAR O ACIDENTADO EM SUPERFÍCIE RÍGIDA: maca, tábua, porta, etc. 
Solicitando ajuda de mais pessoas 

Bandagens e imobilizações 
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IMOBILIZAÇÕES: 
 

 

Hemorragias 

PERDA DE SANGUE DEVIDO ROMPIMENTO DE VASO SANGÜÍNEO, QUER SEJA 
VEIA OU ARTÉRIA, ALTERANDO FLUXO NORMAL DA CIRCULAÇÃO. 
 
Hemorragia abundante: pode causar o óbito de 3 a 5 minutos. 
Segundo o local: pode ser externa, interna ou mista. 
Externa: origem visível, sangue verte para o exterior. 
Interna: produzida numa cavidade fechada (órgãos internos). 
Mista: produzida internamente, sangue verte para o exterior. 
Segundo a espécie: pode ser arteriais, venosas ou capilares. 
 
ARTERIAL: é a mais perigosa sangue é vermelho vivo; jato sai forte, rápido e intermitente. 
VENOSA: sangue é vermelho escuro; sai contínua e lentamente. 
CAPILAR: sangue é cor intermediária; brota como pequenas gotas. 
 
Fatores que modificam efeito da hemorragia: 
IDADE – SEXO – ESTADO DE SAÚDE ANTERIOR. 
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Hemorragias: O que o atendente deve verificar? 

NA HEMORRAGIA INTERNA: Normalmente causada por trauma com objeto pesado. Pode haver 
rompimento de vasos ou de órgãos internos . Verifique o pulso – se está fraco e acelerado.  
Pele: se está fria, pálida e se as mucosas dos olhos. E se as mãos e dedos estão roxos pela 
diminuição da irrigação sangüínea e da boca estão brancas. 
NA HEMORRAGIA INTERNA: 
Deitar o acidentado com a cabeça num nível mais baixo que o corpo e mantendo-o imóvel. Bolsa 
de gelo ou compressa fria no local do trauma. 
Suspender ingestão de líquidos. Manter a vítima sob observação evitando parada cárdio-
respiratória . 
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CHAMAR UM MÉDICO NA HEMORRAGIA NASAL: 
Afrouxar a roupa que esteja comprimindo pescoço e tórax. Fazer a vítima sentar-se em local 
fresco. Comprimir a narina que está sangrando com os dedos de 5 a 10 minutos. Usar um 
chumaço de algodão tampando a narina que está sangrando. Compressa fria ou bolsa de gelo no 
nariz, testa e nuca.  
 
NA HEMORRAGIA EXTERNA: 
Compressão direta sobre a lesão. Elevação do membro lesado (acima do nível cardíaco). 
Compressão de pontos arteriais. Torniquete (sendo abandonado...). Imobilização (em fraturas 
expostas) – coadjuvante. Resfriamento – coadjuvante 

Hemorragias: O que o atendente NÃO DEVE FAZER! 
NA HEMORRAGIA EXTERNA: 
TORNIQUETE OU GARROTE. Só se aconselha o uso do torniquete quando todos os outros 
métodos falharam para estancar a hemorragia. Está sendo abandonado porque: 
CAUSA LESÕES NAS ARTÉRIAS; FORMA COÁGULOS INTERNOS; RISCO DE AMPUTAÇÃO 
BLOQUEIA CIRCULAÇÃO DE RETORNO; QUANTO MAIS FINO MAIS LESIVO. 
 
 
 
NA HEMORRAGIA EXTERNA: 
TORNIQUETE OU GARROTE. Só utilizar o torniquete em casos extremos. Somente em casos de 
amputação e/ou esmagamento. Afrouxado a cada 10 minutos. O tempo precisa ser exato. 
Mesmo após cessar hemorragia manter o torniquete. 
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Como estes:  
 

  
 

Classificação das hemorragias 
Classe 1: até 750 ml de perda (sem sinais). 
Classe 2: de 750 ml a 1500 ml de perda. 
Aumento de freqüência respiratória, queda de pressão, ansiedade;  
Classe 3: de 1500 ml a 2000 ml de perda. 
Aumento das freqüências respiratória e cardíaca e alterações mentais; 
Classe 4: mais de 2000 ml de perda. 
Se não houver rápida reposição de sangue: MORTE 

Estado de choque 
DESPROPORÇÃO ENTRE O VOLUME DE SANGUE EM CIRCULAÇÃO E A CAPACIDADE 
TOTAL DO SISTEMA CIRCULATÓRIO. 
 
PODE SER CAUSADO POR:  
HEMORRAGIA ABUNDANTE – QUEIMADURA GRAVE AFOGAMENTO –ENVENENAMENTO – 
PICADA DE COBRA FORTE EMOÇÃO. 
 
SINTOMAS: Pele fria – pele pegajosa – suor na testa – suor nas palmas das mãos - palidez – 
sensação de frio – calafrios – respiração rápida, curta e irregular - visão nublada – pulso fraco e 
rápido - inconsciência 
 
 
CHOQUE ELÉTRICO: Descarga elétrica que passa pelo corpo. 
 
Possíveis conseqüências: 
 
Queimaduras de limites bem definidos 
Queimaduras de grande extensão 
 
PODE OFERECER RISCO DE MORTE TAMBÉM PARA O ATENDENT E 
Antes de tocar a vítima desligue a corrente elétric a que proporcionou a eletrocussão. 

 



Apostila NR 10 – Treinamento Básico: eletricistas, auxiliares e ajudantes 

3A Instalações – Treinamento e Desenvolvimento de Colaboradores 52 / 55 

Se não for possível desligar a alimentação do 
circuito separe a vítima do contato utilizando 
um mau condutor. 
 
 
 
 
AJA RÁPIDO: QUANTO MAIOR O TEMPO 
EM CONTATO COM A ENERGIA ELÉTRICA 
MENOS CHANCES A VÍTIMA TERÁ DE 
SOBREVIVÊNCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
Em seguida adote os procedimentos 
cabíveis que você já aprendeu! 
 
 
 
 
 
 

 

Homem eletrocutado: 
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Homem de 34 anos morreu eletrocutado 
em Trancoso, distrito de Porto Seguro. O 
incidente aconteceu por volta do meio dia. 
A vítima trabalhava de segurança no local 
há cinco anos. “Funcionários do 
condomínio disseram que um fio de alta 
tensão caiu sobre a vegetação, dando 
início a um incêndio. A Vítima, junto com 
os demais colegas, tentava apagar as 
chamas, quando houve a fatalidade. Ele se 
descuidou e pisou no fio, levando uma 
descarga elétrica de quase nove mil volts. 
Uma testemunha falou que ele foi 
arremessado a quase 10 metros de 
distância e teve morte instantânea. 
 
 

 
A polícia de Montesano, no estado norte-
americano de Washington conseguiu 
desvendar o mistério que cercava a morte 
de Roy Messenger. Na última sexta, Roy 
Messenger bateu com seu carro em um 
poste elétrico e não sofreu nenhum 
trauma. 
Tanto é que ligou para sua família, na 
cidade vizinha de Elma, e pediu para que 
viessem buscá-lo. Quando seus familiares 
chegaram, encontraram Messenger 
morto. Segundo o xerife de Montesano, 
Dave Pimentel, Messenger teria urinado 
em uma vala ao lado da estrada, sem 
perceber que um fio de alta tensão havia 
caído por lá. A urina serviu como condutor 
elétrico e Messenger morreu eletrocutado.  
Pimentel diz que ainda haverá autópsia, 
mas, pelas queimaduras, é possível dizer o 
caminho que a carga elétrica fez pelo 
corpo da vítima. 
 
 

 

Técnicas de remoção e transportes de acidentados 
Transporte só deve se dar na impossibilidade da chegada ao local de socorro médico habilitado. 
NO CASO DE SER UTILIZADO DEVE SER REALIZADO COM O MÁXIMO CUIDADO. 
Antes de transportar a vítima certifique-se que: 
Reanimação cárdio-pulmonar já foi feita; 
Hemorragia(s) está(ão) controlada(s); 
Fratura(s) está(ão) imobilizada(s); 
 
Recursos possíveis: maca, ambulância, helicóptero ou outros recursos improvisados. 
Ajuda de pessoas; Cadeira; Tábua; Cobertor; Porta; Ou outro material disponível. 
Se a vítima estiver consciente e podendo andar: remova-a apoiando-a em seus ombros. 
Se a vítima estiver consciente e não puder andar: 

ADOTAR UMA DAS TÉCNICAS A SEGUIR 
 A QUE MELHOR CONVIR EM FUNÇÃO DA SITUAÇÃO 
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TÉCNICAS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS: 

   
 

Se a vítima estiver inconsciente e Se o atendente não dispuser de outra pessoa a auxiliá-lo: 
 

 
 
Se a vítima estiver inconsciente e Se o atendente dispuser de mais de uma pessoa a auxiliá-lo: 
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Se a vítima estiver com suspeita de fratura de coluna ou de bacia: 
O IDEAL É DISPOR DE 6 PESSOAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


