Legendas de Classificação do Dano, Probabilidade e Consequência
ANEXO 1
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Classificação do dano (Legenda 1)
Relação causa (perigo) - efeito (dano)
Dano a Integridade Física e a Vida - IFV
Leve

Médio
Grave
Morte

Pequenas escoriações e cortes, hematomas, susto, irritação superficial na
pele por picadas de inseto ou plantas urticantes, moleza, queimadura
superficial (vermelhidão), susto.
Entorses/torções, início de desidratação, cortes profundos, tonturas,
queimadura moderada.
Fraturas, desmaio, insolação, picada de animal peçonhento, alergias
independente do motivo, pânico, queimadura profunda.
Óbito.

Aprovado por:
Assinatura do RD:

Classificação da Conseqüência (Legenda 3)
Conseqüência (C)
Não requer tratamento e nem remoção. Sem lesões. Sem perda
financeira significante.

1 – Insignificante

2 – Baixa

Requer primeiros socorros no local ou na base de primeiros
socorros, mas não requer remoção. Pequena perda financeira
(sem impacto na gestão financeira da empresa).

3 - Média

Requer remoção e breve tratamento hospitalar. Comprometimento
da continuação da atividade. Perda financeira significativa
(reparável com recursos existentes mas com impacto na gestão
financeira).
Requer remoção complexa e demorada e/ou tratamento hospitalar
prolongado (internação). Interrupção da atividade. Grande perda
financeira (reparável através de recursos não disponíveis na
empresa ou seguro).

4 – Alta

Classificação da Probabilidade (Legenda 2)
5 - Catastrófica
Probabilidade (P)
1 – Quase impossível

Insignificante. Ocorre somente em circunstâncias excepcionais.

2 – Improvável

Probabilidade baixa. Poderá ocorrer.

3 – Pouco provável

Probabilidade média. Deverá ocorrer alguma vez.

4 – Provável
5 – Quase certo

Probabilidade alta. Provavelmente ocorrerá em grande parte das vezes.
Probabilidade altíssima. Espera-se que ocorra na maioria das vezes.
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Morte. Perda financeira irreparável.

Critério da Avaliação do Risco (Legenda 4)
AR= Probabilidade (P) x Consequência (C).
Exemplo: AR = 2 (improvável) X 3 (média) = 6.

Avaliação de Risco
AR < 6
8 < AR < 12
AR ≥ 15

Grau

Nível

Baixo
Moderado
Crítico

Aceitável
Aceitável
Não aceitável

Observação sobre Controles operacionais
Exemplos de controle : Uso de capacete, preleção (briefing), procedimento operacional (documentado
ou não), treinamento de condutores, manutenção dos equipamentos, Uso de luvas, etc.
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