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A SESMT significa Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho, sendo regulamentado 

pela norma regulamentadora nº 04 do Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE e trata-se de uma alternativa as empresas no 
grau de risco 1.

Fonte: INBEP http://blog.inbep.com.br/atribuicoes-do-sesmt/ .

O QUE É O SESMT?

OBJETIVO DO SESMT?

O objetivo da SESMT é promover a saúde e proteger a 
integridade física no local do trabalho.

Fonte: Segurança http://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2013/08/o-que-
e-sesmt.html

http://blog.inbep.com.br/atribuicoes-do-sesmt/


O SESMT tem como principal função proteger a integridade física dos 

trabalhadores. E assim evitar acidentes de trabalho por meio de alertas 

e instruções para os funcionários sobre o aparecimento de novas 

doenças ocupacionais e riscos relacionados à sua atividade de trabalho.

O QUE FAZ A SESMT



Criado após a ocorrência de muitos acidentes com 

funcionários dentro das empresas, o SESMT atua também 

alertando os colaboradores sobre as doenças que podem 

ocorrer no ambiente de trabalho, além de ajudar a prevenir 

acidentes. Esses profissionais devem ser contratados pela 

empresa e não podem exercer outro tipo de atividade em seu 

horário de trabalho.

IMPORTÂNCIA DO SESMT NAS  EMPRESAS



A Norma Regulamentadora número 4, ou simplesmente NR 4, do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estabelece critérios 

para organização dos Serviços Especializados em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). A exigência 

dos SESMT, por sua vez, estão na CLT.

FINALIDADE DA NR4 NAS EMPRESAS

https://www.sienge.com.br/blog/saiba-como-manter-a-obra-em-conformidade-com-a-nr4/


PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE NR4

Quem precisa seguir a NR 

4?

Toda e qualquer empresa, 

seja ela privada ou pública. A 

regra vale também para 

órgãos públicos e dos 

poderes Legislativo e 

Judiciário que possuam 

empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT).

Como é feito o dimensionamento do 

SESMT de acordo com a NR 4?

É muito simples! De acordo com a NR 4, o 

dimensionamento dos SESMT tem relação 

direta com a gradação do risco da 

atividade principal e também com o 

número total de empregados do 

estabelecimento. Ou seja, a relação entre 

esses dados é feita pelo cruzamento dos 

dados existentes nos Quadros I, que 

determina o grau de risco, com o Quadro 

II, que indica quantos profissionais são 

necessários para cada grau de risco 

conforme a quantidade de pessoas 

trabalhando na empresa.



EXEMPLOS DE EMPRESAS 

EM QUE ATUA M O SESMT 

PARA A SEGURANÇA DOS 

FUNCIONÁRIOS



CARTILHA DE SEGURANÇA DA CEMAR
4.1 SESMT – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM 
MEDICINA DO TRABALHO. 
a. A Empresa Fornecedora deverá 

dimensionar seu SESMT conforme a NR 
04. 

Disponível em 
http://falaparceiro.cemar116.com.br/downl
oad/e7ec13a9-45fb-49ff-b681-
ffa2a99d70b1



MCDONALD’S E A SESMT



Fonte: http://www2.ifma.edu.br/gercon/sistema/upload_arquivos/coelhoneto/29122014-
100829-RDC_02.2014_Retificado_-_Obra_Coelho_Neto.pdf



NR 4.2.2 As empresas que possuam mais de 50% (cinquenta por cento) de seus 
empregados em estabelecimentos ou
setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade 
principal deverão dimensionar
os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, em 
função do maior grau
de risco, obedecido o disposto no Quadro II desta NR.

SESMT  - QUANDO A PASSA A SER OBRIGATÓRIA NAS EMPRESAS



COMO  FAZER O DIMENSIONAMENTO DE SUA EMPRSESA?

Para dimensionar o SESMT 
é necessário ter os 
seguintes dados:

1.  Atividade de atuação 

da empresa (ramo de 

atividade);

2. Quantidade de 

funcionários;

3. Grau de Risco;

VAMOS FAZER O NOSSO 
PRÓPRIO 
DIMENSIONAMENTO PARA 
SABER O GRAU DE RSICO DA 
EMPRESA

INFORMAÇÕES DA 

NOSSA EMPRESA:

1. Atividade de atuação: 

cultivo de cana de 

açúcar

2. 190

3. Vamos procurar na 

tabela







4.19 A empresa é responsável pelo cumprimento da 

NR, devendo assegurar, como um dos meios para

concretizar tal responsabilidade, o exercício 

profissional dos componentes dos Serviços 

Especializados em

Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho. O impedimento do referido exercício 

profissional, mesmo

que parcial e o desvirtuamento ou desvio de 

funções constituem, em conjunto ou 

separadamente, infrações

classificadas no grau I4, se devidamente 

comprovadas, para os fins de aplicação das 

penalidades previstas na

NR-28. (Alterado pela Portaria SSMT n.º 33, de 27 de 

outubro de 1983)

O QUE ACONTECE SE UMA EMPRESA NÃO CUMPRIR AS SUAS 

OBRIGAÇÕES COM A SESMT DE ACORDO COM NR4?



Médico do Trabalho Engenheiro de Segurança do Trabalho Enfermeiro do Trabalho

Técnico em Segurança do Trabalho Auxiliar/técnico de Enfermagem do Trabalho

QUAIS SÃO OS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DA SESMT



Os requisitos para a contratação de 
cada membro do SESMT, conforme a 
NR 4 são:
– Engenheiro de Segurança: deve ser 
Engenheiro ou Arquiteto com pós-
graduação em Engenharia de 
Segurança do Trabalho.
– Médico do Trabalho: deve ser 
Médico e ter pós-graduação em 
Medicina do Trabalho, ou ter feito 
residência médica em saúde do 
trabalhador.

– Enfermeiro do Trabalho: deve ser Enfermeiro 
com pós-graduação em Enfermagem do 
Trabalho, em Universidade que ofereça 
graduação em Enfermagem.
– Auxiliar de Enfermagem do Trabalho: deve 
ser Auxiliar de Enfermagem com 
complementação do curso em Enfermagem do 
Trabalho.
– Técnico de Segurança do 
Trabalho: profissional com ensino médio, 
específico em Segurança do Trabalho. Ele é o 
principal componente do SESMT, com funções 
de avaliar as condições de trabalho e os riscos 
de operação, elaborar planos para que os 
regulamentos sejam cumpridos, e ainda 
desenvolver programas para a prevenção de 
acidentes.

Como selecionar e contratar profissionais para o SESMT



PARA A PROVA

ACESSE https://alcideswenner.wordpress.com/ E ESTUDE PARA A PROVA  
COM UM QUESTIONÁRIO RESPONDIDO DISPONIBILIZADO PELO GRUPO

SE QUISER BAIXAR O APLICATIIVO DO SITE 
ACESSE:https://alcideswenner.wordpress.com/2017/07/20/baixe-o-
aplicativo-wennernews/

https://alcideswenner.wordpress.com/

