


Projeto - Pacto pela vida 

Objeto:

Criar política pública para a redução dos acidentes com 
CHOQUE ELÉTRICO.



Constitui um grupo de trabalho
✓Abracopel - Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da 
Eletricidade

✓CIST - Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador

✓MTE

✓MPT

✓CREA

✓Fundação COGE

✓CEREST

✓Concessionárias da rede de distribuição 



Como fazer?

1. Grupo de trabalho para discussão das questões técnicas;

2. Grupo de trabalho para desenvolver as ações nas escolas;

3. Grupo de trabalho para desenvolver as ações para a 
Comunicação com a sociedade;
◦ Estimular os meios de comunicação a participar na campanha para a redução dos 

acidentes com choque elétrico; 



A demanda 



Acidentes de trabalho típicos com óbito 
2015 a 2017
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Acidentes de trabalho típicos com óbito 
2015 a 2017
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Os acidentes 
Caso O que ocorreu 

Choque elétrico em máquina sem aterramento Trabalhador encostou o peito em parte do sistema 
metálico , próximo a máquina e teve parada cardíaca;

Choque elétrico em trabalho no telhado Trabalhador encostou a ferragem na linha de distribuição 
elétrico e veio a cair de 8 metros de altura;

Choque elétrico em trabalho doméstico Empregada doméstica e eletrocutada quando vai descer 
escada metálica que estava energizada por fio 
desencapado. 

Choque elétrico em limpeza de caixa de água 
domiciliar 

Trabalhador encostada as costas na rede elétrica na laje da 
casa onde realiza a limpeza da caixa de água;

Choque elétrico decorrente conserto de câmera 
de filmagem 

Proprietário vai consertar a câmera de segurança no 
telhado se desequilibrou e tentou segurar no ramal de 
serviço, vindo a receber choque elétrico e sofrendo queda 
ao solo de uma altura aproximadamente de 5 metros.



Reportagens 





Manutenção

Acidente com choque em rede de 
distribuição 





Dados de acidentes com choque elétrico 

Fonte: base de dados de CAT da previdência. Site consulta: https://observatoriosst.mpt.mp.br/

“Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho – Smartlab de Trabalho Decente MPT - OIT. 2017. Dados acessados em [data de acesso]. Disponível online no seguinte 
endereço http://observatoriosst.mpt.mp.br”
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