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1ª  Parte - Introdução



Conceito de “Segurança” ou “Prevenção de Perdas”:

A prevenção de acidentes é feita através do uso de tecnologias

apropriadas para identificar os perigos em uma planta química

e eliminá-los antes que um acidente ocorra.

1. Conceitos básicos

Elevadas

Pressões

Elevadas

Temperaturas

Compostos perigosos

(inflamáveis, tóxicos, corrosivos)



Acidente:

Evento não planejado e indesejável. Ou uma sequência de eventos
que geram consequências indesejáveis.

1. Conceitos básicos



Acidente sem lesão

Acidente com lesão

Acidente com

morte ou

lesão permanente 



Propagação

Terminação / Término

IniciaçãoEvitar a iniciação

Reduzir a propagação

Antecipar o término



2ª  Parte - Toxicologia



Toxicologia

Toxicologia

“Ciência dos venenos”

“Não existem substâncias inofensivas. 

O que diferencia um remédio de um veneno é apenas a dose.”

“A toxicidade de uma substância não pode ser alterada,

é uma propriedade dela.”



Rotas de exposição:

Ingestão

Inalação Dérmica

Injeção

1. Conceitos básicos



2. Efeitos de substâncias tóxicas em organismos biológicos

Quanto ao tempo de resposta:

O efeito pode ser avaliado:

Agudo: uma única dose,

resposta rápida.

Crônico: repetidas exposições

ao longo da vida.

Quanto a severidade:

Leve: efeitos reversíveis,

terminam com o fim da

exposição

Moderado: efeitos reversíveis,

não causam danos

definitivos a saúde.

Severo: danos graves e

definitivos a saúde.



2. Efeitos de substâncias tóxicas em organismos biológicos

Diferentes pessoas sofrem diferentes efeitos:

Idade

Sexo

Doenças pré-existentes

Genética
Alergias

Exposições anteriores

Nutrição

Atividade física



Muito? Pouco?

Muito?

Muito?

Muito?

Muito?

Pouco?

Pouco?

Pouco?

Pouco?

Pouco?

3. Limites de tolerância



Dosagem

(concentração no ambiente e tempo de exposição)

Comparação com Limites de Tolerância

3. Limites de tolerância - Exposição por via respiratória



Nariz: não confie nele!





F

I

S

P

Q















Fonte Trajeto Receptor



Fonte Trajeto Receptor



Fonte Trajeto Receptor



Ventilação Local Exaustora
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3ª Parte: EPI de Laboratório



100% Algodão

100% Algodão



Manga Curta Manga Comprida
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The 14-year-old girl was watching the Japanese-style chef cooking on a grill in front of

her at Aya Restaurant when the incident happened.

Paramedic Karen Gills said a small burst of flame flashed back onto the girl's face after

some oil was added to the meal.

"As a result, her hair caught fire. Thankfully the girl's mother moved quickly to

extinguish the flame within seconds and applied cold water to her daughter's head until

we arrived,'' she said.

"She was naturally in a significant amount of pain. We could see that she had burns to

the left side of her face including her cheek, forehead and upper lip.

"The burns were quite deep so they would have been very painful for her.''

A woman seated at the next table at the restaurant, who did not want to be named,

said her children had been traumatised by the incident.

"They did a bit of a strange trick where they poured fluid onto a hot plate and then they

lit it and it went up in a fireball and that's what they did to the other table when she got

burnt,' she said.



"It was a lot of liquid, it splashed all over her and went flaming up. Her hands were on fire

because she was trying to put out the flame with her hand and then she got up from the

chair and fell back and hit the wall and there were flames up the wall.

"She was screaming for help, it was horrible, her hair just went up in a ball of flames.''

The girl was given treated at the scene before she was taken to the Royal Children's

Hospital in a stable condition.

The Herald Sun requested comment from Aya Restaurant this morning but has not yet

received a response.
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Óculos de Segurança com lente de grau

http://brasil.uvexrx.com/index.php/produtos/





4ª  Parte – Resposta de Emergência





http://www.nbcwashington.com/news/local/Water-Rescue-Underway-After-Crash-Witness-Falls-Off-Bridge-389035561.html
http://www.wusa9.com/news/local/frederick-county/3-injured-after-dump-truck-tractor-trailer-crash-in-md/286624036







https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/08/26/paramedics-are-taught-not-to-risk-their-lives-after-mass-shootings-they-should/?utm_term=.70038664ec2e



https://www.washingtonpost.com/world/national-security/armed-with-a-new-approach-police-and-medics-stormed-through-the-las-
vegas-gunfire-saving-lives/2017/10/05/3f4c255e-a9fe-11e7-850e-2bdd1236be5d_story.html









Existem dois tipos de queimaduras...
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ABNT 16291











Pressão local

Primeiro pano que entra nunca sai

NUNCA TORNIQUETE
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