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#FICADICA LER/DORT 

 

 

 

 

 

 

 

A LER e o DORT são danos decorrentes da utilização excessiva do sistema que 
movimenta o esqueleto humano e da falta de tempo para recuperação. 
Caracterizam-se pela ocorrência de vários sintomas, de aparecimento quase 
sempre em estágio avançado, que ocorrem geralmente nos membros superiores, 
tais como dor, sensação de peso e fadiga. Algumas das principais, que acometem 
os trabalhadores, são as lesões no ombro e as inflamações em articulações e nos 
tecidos que cobrem os tendões. 

Essas doenças são relacionadas ao trabalho e podem prejudicar a produtividade 
laboral, a participação na força de trabalho e o comprometimento financeiro e da 
posição alcançada pelo trabalhador. Além disso, elas são responsáveis pela 
maior parte dos afastamentos do trabalho e representam custos com 
pagamentos de indenizações, tratamentos e processos de reintegração à 
ocupação. 

As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (DORT) são as doenças que mais afetam os 
trabalhadores brasileiros. A constatação é do estudo Saúde Brasil 2018, do 
Ministério da Saúde. Utilizando dados do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan), o levantamento aponta que, entre os anos de 2007 e 2016, 
67.599 casos de LER/Dort foram notificados à pasta. Neste período, o total de 
registros cresceu 184%, passando de 3.212 casos, em 2007, para 9.122 em 2016. 
Tanto o volume quanto o aumento nos casos nesse período sinalizam alerta em 
relação à saúde dos trabalhadores. 

Sua participação na ginástica laboral é muito importante, pois é um dos meios de 
prevenção que o SENAR-AR/BA oferece para seus colaboradores. 

Fonte: http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45404-ler--dort-sao-as-doencas-que-mais-acometem-os-
trabalhadores-aponta-estudo

CIPA NEWS 
Você sabia? 

A CIPA deve atuar em 

todas as unidades da 

empresa independente do 

número de funcionários. 

Para quem não sabe, a CIPA deve conter 

membro em cada estabelecimento de 

atuação da empresa onde exista 

empregados atuando, e como funciona 

a CIPA em empresas com mais de um 

estabelecimento? 

 A NR 5.2 diz que: “deve se constituir 

CIPA, por estabelecimento, e mantê-la 

em regular funcionamento as 

empresas privadas, públicas, 

sociedades de economia mista, órgãos 

da administração direta e indireta, 

instituições beneficentes, associações 

recreativas, cooperativas, bem como 

outras instituições que admitam 

trabalhadores como empregados”. 

A própria NR 5 exige que para cada 

estabelecimento da empresa é 

necessária uma equipe da CIPA, e em 

casos de não haver a quantidade pré-

estabelecida de funcionários para se 

constituir uma equipe da CIPA, 

empregados que atuam nesses 

estabelecimentos devem ser 

designados como representantes da 

CIPA em cada local. 

Partindo disso a equipe CIPA 2019/2020, 

com a intenção de apoiar e ter apoio dos 

estabelecimentos do SENAR pela 

Bahia, estará abordando um pouco 

sobre cada Centro e suas questões de 

segurança e saúde do trabalho. 

Fonte:https://segurancadotrabalhonwn.com/cipa-em-

empresas-com-mais-de-uma-unidade/ 
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CUIDADOS 

As férias 2019/2020 estão chegando e a CIPA não pode 

deixar de se preocupar com todos os colaboradores 

mesmo no período tão maravilhoso de descanso, 

portanto segue algumas dicas de segurança para você 

curtir e não ter problemas posteriores: 

 

 

 

1. Cuidado com a alimentação: Ter uma alimentação 
saudável com o consumo de frutas, verduras, 

legumes, laticínios e evitar os alimentos industrializados 
faz toda a diferença para a saúde e o bem-estar durante 
as férias de verão. 

2. Use Protetor Solar: Não se esqueça do uso do protetor 
solar. Preste atenção ao FPS de cada produto. Os fatores 
de proteção têm capacidade para bloquear e absorver os 
raios UVA e UVB, tão nocivos à saúde humana e que 
podem causar queimaduras, câncer e o envelhecimento 
precoce da pele; 

3. Cuidado com excesso de bebidas alcoólicas: É 
importante ter cuidado com o álcool nessa época. Isso 
porque a bebida alcoólica tem um alto potencial de 
causar desidratação no corpo humano se for consumida 
em excesso. Somado ao calor típico do verão, as 
consequências podem ser graves. Evite acidentes, se 
beber não dirija! 

4. Mantenha o corpo hidratado: No verão, o corpo libera 
mais calor pelo suor para conseguir manter a 
temperatura corporal no nível ideal. Durante esse 
processo, além da água, também são eliminados 
nutrientes como os sais minerais, que precisam ser 
repostos, por isso mantenha sempre o corpo hidratado; 

5. Cuidado com equipamentos: A revisão de veículos e 
equipamentos é muito importante para prevenir 
acidentes e desconfortos, o uso excessivo de aparelhos 
também não é saudável e pode trazer malefícios a médio 
longo prazo. Muito cuidado com o excesso de 
velocidade! 

A Equipe da CIPA 2019/2020 deseja a todos um Feliz 
Natal, férias de muito descanso e curtição, e que 2020 
venha cheio de boas novas! 

Fonte:https://www.hipolabor.com.br/blog/ferias-de-verao-7-cuidados-necessarios-

antes-e-depois-da-viagem/  

TIRINHA 
 

 
 

Fonte: http://www.preventirinhas.com.br/2015/06/ 

https://www.hipolabor.com.br/blog/2018/09/18/intolerancia-a-lactose/
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INFORMATIVO

Centro de Capacitação de Feira de Santana: 
“Por Stenilson Nascimento; ” 

#Aqui também se faz segurança!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Centro de Capacitação Rural do SENAR 

BAHIA, em Feira de Santana, tem como 

principal objetivo incentivar o 

empreendedorismo entre os produtores rurais e 

suas famílias através da qualificação 

profissional. A capacitação começa desde a 

produção da matéria-prima, passa pela 

agroindustrialização, até o ensino de técnicas 

para agregar valor ao produto final. 

A formação de uma equipe da CIPA no CCR 

Feira não é possível, pois apenas 3 

funcionários registrados atuam no local, de 

acordo a NR 05 (norma regulamentadora) 

estabelece que apenas estabelecimento com 

mais de 20 funcionários regidos pela CLT pode 

ter uma comissão, desta forma o Centro possui 

membro da CIPA designado pelo SENAR-

AR/BA responsável em colocar em prática as 

exigências da NR 05 e das demais NR do 

DSST (Departamento de Segurança e Saúde 

do Trabalho) do Ministério da Economia. 

Atualmente o nosso ambiente de trabalho é 

composto pela parte administrativa, que possui 

riscos inerentes às atividades controlados, e a 

parte operacional, nas salas práticas onde 

acontecem os cursos de capacitação, onde 

instrutores e alunos estão expostos a riscos 

ergonômicos, acidentes com máquinas e piso 

molhado e risco e riscos de incêndio, 

controlados e acompanhados pelo designado 

da empresa.

MEDIDAS DE SEGURANÇA ADOTADAS NO CCR FEIRA DE SANTANA

Inspeção mensal dos extintores

De acordo a NBR 12962/2016, os extintores 

devem ser inspecionados todos os meses afim 

de verificar se eles continuam em condições de 

uso ou se necessitam passar por uma 

manutenção/recarga. 
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Pensando na prevenção, o CCR Feira de Santana 

adota, além da inspeção anual realizada por 

empresas que fazem a recarga, inspeção mensal 

anotando em etiquetas no bojo do extintor para 

verificar datas de recarga de água, pó químico e 

CO2, além da inspeção de peças como manômetro, 

ring, pera, tubo, sifão, válvula etc. Quando são 

recarregados, os extintores devem receber o selo 

de conformidade do Inmetro. Sendo assim, para o 

CCR, o melhor ataque é não correr o risco de um 

extintor não funcionar na hora da necessidade, a 

prevenção é para não deixar que um princípio de 

incêndio acabe com o patrimônio ou com a vida das 

pessoas. 

Sinalização das instalações dos botijões de 
GLP. 

A sinalização de segurança é obrigatória em todas 

as empresas que admitam empregados como 

trabalhadores. Ela serve, portanto, para orientar os 

trabalhadores e visitantes acerca de informações 

importantes a respeito daquele local, setor ou 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uso de equipamento proteção individual (EPI) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O EPI é importante para proteger os profissionais 

individualmente, reduzindo qualquer tipo de 

ameaça ou riscos inerentes ao trabalho. Na foto 

mostra a utilização pelo Instrutor, das luvas de 

malhas de aço, contra materiais cortantes, no 

momento dos cortes das peças de caprinos durante 

o curso de Embutidos e Defumados. 

Os prestadores de serviço do CCR Feira também 

são monitorados em relação ao uso correto dos 

EPI, pois entendemos que a segurança é 

responsabilidade de todos e para todos que estão 

desenvolvendo algum trabalho no estabelecimento 

do SENAR. 

Proteção em máquinas e equipamentos  

 

De acordo a NR 12 (Segurança no Trabalho com 

Máquinas e Equipamentos) para evitar acidentes 

tanto com os funcionários, prestadores de serviços 

(Instrutores) como também com os participantes 

das qualificações do CCR, máquinas e 

equipamentos que possam gerar risco de cortes ou 

mutilamentos dos usuários devem possuir 

proteções. Importante ressaltar que os 

participantes dos cursos de capacitação do CCR 

Feira, não manuseiam as máquinas, somente 

Instrutores treinados no manuseio das mesmas. A 

máquina do CCR Feira que mais apresenta risco é 

a Serra Fita de Osso, em que coloca as mãos do 

usuário exposta ao risco de corte dos dedos no 

momento do corte das peças de carne com osso no 

curso de Embutidos e Defumados. 

Essa máquina não apresentava proteção na serra 

fita e uma das ações foi colocar a proteção na 

máquina evitando o contato acidental dos dedos 

dos membros superiores. 
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Manutenção e recomposição dos itens 

necessários na caixa de primeiros socorros. 

A caixa de primeiros socorros do CCR Feira, tem 

sua composição de acordo ao PCMSO (Programa 

de Controle Médico e Saúde Ocupacional), e 

somente é utilizada pelo funcionário treinado, pela 

empresa contratada pelo SENAR, em noções de 

primeiros socorros. 

Quando ocorre a redução de algum item ou ocorre 

o vencimento do prazo de validade, realizamos 

urgentemente, a reposição dos materiais que 

compõem a caixa.  

 
 
 
 
 
 

 

O SENAR-AR/BA através do colaborador Stenilson 
Nascimento faz segurança do trabalho no CCR 
Feira de Santana, e em breve esperamos falar um 
pouco sobre os outros centros de capacitação.

CAMPANHA 

Toda campanha é de extrema importância para conscientização e busca da prevenção de doenças que 

afligem nosso cotidiano. A equipe CIPA 2019/20 acredita que a informação é parte da prevenção e que 

a presença e o cuidado dos entes queridos podem fazer toda diferença, porque quem ama cuida.

Dezembro 
Vermelho 
 

mês mundial de prevenção e o combate ao 
preconceito são os principais temas da 
campanha. 
Devido a Aids não possuir cura até o momento, a campanha 

Dezembro Vermelho visa alertar a população sobre a prevenção, 

tratamento e combate ao preconceito com relação à doença. 

É necessário saber que o contágio da Aids não ocorre por aperto 

de mão ou abraço. Outro aspecto que deve ser frisado é que um 

portador de HIV pode levar uma vida normal, com 

relacionamentos e exercendo sua profissão. 

Quando surgiu a Aids? 
Os primeiros casos foram diagnosticados em 1977 e 1978 nos 

Estados Unidos, Haiti e África Central. No Brasil, o primeiro 

caso ocorreu em São Paulo em 1980. Em 1991, teve início a 

compra de medicamentos antirretrovirais com distribuição 

gratuita. No Brasil, a produção do coquetel que trata a Aids 

(AZT) teve início em 1993, porém a distribuição gratuita 

ocorreu apenas em 1996 com uma lei que favorecia o direito do 

doente receber o medicamento de forma gratuita. 

Quais as formas de transmissão da Aids? 

Causada pelo vírus HIV, a Aids é transmitida por: 

• Relações sexuais desprotegidas, sem camisinha, com o 

portador do vírus 

• Transfusões sanguíneas 

• Compartilhamento de objetos perfurantes 

• Contato com o sangue contaminado. 

Como saber se posso estar com HIV? 

Para saber se está contaminado com o vírus HIV deve 

identificar se teve ou não algum comportamento de risco 

como relações sem preservativo ou partilhar seringas 

contaminadas, devendo estar atento ao surgimento de 

sintomas como febre, mal estar geral, dor de garganta e tosse 

seca. 

Após 40 a 60 dias do comportamento de risco, é recomendado 

realizar o exame de sangue para saber se tem HIV, voltando 

a repetir o teste após 3 e 6 meses novamente, pois mesmo que 

não manifeste sintomas pode ter sido contaminado com o 

vírus. 
Como ocorre a manifestação da Aids no 
organismo? 
A Aids enfraquece o sistema imunológico favorecendo o 

aparecimento de doenças oportunistas como a pneumonia, por 

exemplo, e outra doenças. Ou seja, o paciente não morre de 

Aids, mais sim pelos problemas ocasionados pela doença 

oportunista. 

Como se prevenir da Aids? 

A prevenção ocorre com o uso do preservativo e com os 

cuidados citados acima sobre a transmissão: 

• Uso de seringas descartáveis 

• Esterilização de objetos perfurantes ou uso particular 

• Evite o contato com sangue de outras pessoas, por exemplo 

em uma tentativa de socorro em um acidente. Procure usar 

luvas ou algum objeto de proteção. 
Fonte: https://www.unimedfranca.com.br/noticias/dezembro-vermelho--mes-mundial-

da-luta-contra-a-aids -  https://www.tuasaude.com/sintomas-da-aids/
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ESTAMOS TRABALHANDO 

HÁ 

 

976 dias  

sem acidentes registrados! 
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#partiCIPA
! 

Possui sugestões, ideias, 
críticas, elogios ou 
qualquer informação que 
possa nos ajudar e te 
ajudar? Você está no local 
correto! 

Lembre-se a CIPA é feita 
para você, então porque 
não ser feita por você? Sua 
participação é muito 
importante! 

 

CLIQUE AQUI e deixe sua 
mensagem, contamos 
com todos! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A7R9Jo_a_0ObN9u0XTaL7wnobOOh1-hMttmsLXyVyqdUMlpHOEJIWlZWNzAyRERHQURSUVZMSzZQTi4u

