
É a perturbação de natureza e efeitos 
diversos que se manifesta no organismo 
humano quando este é percorrido por uma 
corrente elétrica.



Tipos

Estático

Dinâmico

Descarga atmosférica



Contato unipolar Contato bipolar 
Contato pelo 

dielétrico rompido

Choques dinâmicos 
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Sintomas:

� Inibição dos centros nervosos, inclusive dos que 
comandam a respiração produzindo parada respiratória;

� Alteração no ritmo cardíaco, podendo produzir fibrilação 
ventricular do coração e uma consequente parada 
cardíaca;

� Queimaduras profundas, produzindo necrose do tecido, 
ossos, músculo, órgãos etc.;

� Alterações do sangue provocadas por efeitos térmicos;
� Sequelas em vários órgãos do corpo humano (renais, 

mentais etc.)
� Contrações musculares;
� Eletrólise no sangue;
� Retenção sanguínea.



Os efeitos das perturbações variam e dependem de:

� Percurso da corrente elétrica pelo corpo;
� Intensidade da corrente;
� Tempo de duração do choque;
� Área de contato do choque;
� Pressão de contato;
� Espécie da corrente elétrica;
� Frequência da corrente;
� Nível da tensão elétrica;
� Espraiamento da corrente de choque pelo corpo;
� Condições da pele do indivíduo;
� Região do choque no corpo humano;
� Estado de saúde do indivíduo;
� Outras condições (uso de próteses, marca-passos etc.)



Efeitos da corrente alternada:

1. Normalmente, nenhum efeito perceptível;
2. Sente-se a passagem da corrente, mas não se manifesta qualquer 

reação do corpo humano;
3. Zona em que se manifesta o efeito agarramento. Todavia, não há 

sequelas após a interrupção da corrente;
4. Probabilidade de ocorrência da fibrilação ventricular.



Efeitos da corrente alternada:

Valores típicos:



Efeitos da corrente alternada:
Valores médios do limiar de percepção e do efeito 
agarramento em função da frequência 



A tetanização é um fenômeno decorrente da contração 
muscular produzida por um impulso elétrico. 
Quando a frequência dos estímulos ultrapassa um certo 
limite o músculo é levado à contração completa. 

Tetanização



ECG de um coração antes e após a ocorrência de um 
choque 





Percurso e espraiamento da corrente elétrica pelo 
corpo 



Lesões Térmicas

� Queimadura de 1º, 2º e 3° graus nos músculos e pele;

� Aquecimento e dilatação dos vasos sanguíneos

� Aquecimento/carbonização de ossos e cartilagens; 

� Queima de terminações nervosas e sensoriais;



Queimaduras por arco voltaico

O arco elétrico caracteriza-se pelo fluxo de corrente 
elétrica através do ar, e geralmente é produzido quando 
da conexão e desconexão de dispositivos elétricos e 
também em caso de curto-circuito, provocando 
queimaduras de segundo ou terceiro grau.



Lesões não Térmicas

� Danos celulares;

� Espasmos musculares;

� Contração descoordenada do coração (fibrilação);

� Parada respiratória e cardíaca;

� Ferimentos resultantes de quedas e perda do equilíbrio.



Resistência elétrica do corpo humano

� A resistência que o corpo humano oferece à 
passagem da corrente é quase que exclusivamente 
devida à camada externa da pele.

� Esta resistência está situada entre 100 kΩ e 600 kΩ, 
quando a pele encontra-se seca e não apresenta 
cortes, e a variação apresentada é função da sua 
espessura. 



Resistência elétrica do corpo humano

� Quando a pele encontra-se úmida, condição mais 
facilmente encontrada na prática, a resistência elétrica 
do corpo diminui. Cortes também oferecem uma baixa 
resistência elétrica.

� A resistência oferecida pela parte interna do corpo, 
constituída, pelo sangue, músculos e demais tecidos, 
comparativamente à da pele é bem baixa, medindo 
normalmente 300 Ω em média e apresentando um 
valor máximo de 500 Ω. 



Resistência elétrica do corpo humano

As diferenças da resistência elétrica apresentadas pela pele à
passagem da corrente, ao estar seca ou molhada, podem ser
grande, considerando que o contato foi feito em um ponto do
circuito elétrico que apresente uma diferença de potencial de
220 volts, teremos:
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Pele seca:

Pele molhada:



Causas determinantes

� Contato com um condutor nu energizado;

� Falha na isolação elétrica;

� Calor e temperaturas elevadas

� Umidade;

� Oxidação;

� Radiação;

� Produtos químicos;

� Desgaste mecânico

� Fatores biológicos

� Altas tensões



Proteção Coletiva
� Cone de sinalização
� Fita de sinalização
� Banqueta Isolante
� Manta isolante/cobertura isolante

Proteção Individual
� Proteção da cabeça
� Proteção dos olhos e face
� Vestimentas de proteção



O DR protege as pessoas contra os efeitos 
do choque elétrico por contato direto ou 
indireto, através do monitoramento da 
corrente de entrada e saída do circuito. 
O dispositivo DR é capaz de detectar 
qualquer fuga de corrente. Quando isso 
ocorre, o circuito é automaticamente 
desligado 









� Desenergização;
� Seccionamento;
� Impedimento de reenergização;
� Constatação de ausência de tensão;
� Instalação de aterramento temporário com 

equipotencialização dos condutores dos circuitos;
� Proteção dos elementos energizados existentes na 

zona controlada; 
� Instalação da sinalização de impedimento de 

reenergização.



A desenergização é um conjunto de ações coordenadas, 
sequenciadas e controladas.

Somente serão consideradas desenergizadas as instalações 
elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos 
apropriados e obedecida a sequência a seguir:

Seccionamento

É o ato de promover a 
descontinuidade elétrica total, 
obtida mediante o acionamento 
de dispositivo apropriado.



Impedimento de 
reenergização
É o estabelecimento de 
condições que impedem a 
reenergização do circuito ou 
equipamento 
desenergizado, assegurando 
ao trabalhador o controle 
do seccionamento.

Constatação da ausência de tensão
É a verificação da efetiva ausência 
de tensão nos condutores do 
circuito elétrico. 



Instalação de aterramento temporário com 
equipotencialização dos condutores dos circuitos
Constatada a inexistência de tensão, os condutores 
deverão ser ligados à haste terra  do conjunto de 
aterramento temporário e realizado a 
equipotencialização das fases.



Proteção dos elementos energizados na zona controlada
Define-se zona controlada como, área em torno da parte
condutora energizada, segregada, acessível, de dimensões
estabelecidas de acordo com nível de tensão, cuja
aproximação só é permitida a profissionais autorizados, como
disposto no Anexo II da NR-10. Podendo ser feito com
anteparos, dupla isolação, invólucros etc.





Instalação da sinalização de impedimento de 
reenergização
Destinada à advertência e à identificação da razão 
de desenergização e informações do responsável.

Os cartões devem conter 
informações claras e serem 
adequadamente fixados.

Somente após concluir 
totalmente o serviço e 
retirados os materiais e 
ferramentas o trabalhador 
deve retirar o travamento


