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Apresentar as causas e as conseqüências dos 
acidentes de trabalho.

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. identificar as causas e as conseqüências dos aci-
dentes de trabalho.

META

OBJETIVO
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A DESCOBERTA DAS CAUSAS DOS ACIDENTES DE TRABALHO 
COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO

Agora que você já é capaz de conceituar e classificar um acidente de 

trabalho, é importante que comece a se preocupar com as suas causas. 

Em um passado não muito distante, a responsabilidade do acidente de 

trabalho era, em grande número de casos, atribuída aos trabalhadores, 

o que acabou criando a “consciência culposa”.

Atualmente, a tendência não é procurar culpados pelos acidentes, e sim 

identificar as suas causas, com a finalidade de impedir que eles se repitam.  

Geralmente, os acidentes de trabalho ocorrem devido a uma grande 

variedade de causas que podem ser conhecidas ou não. Entre elas, 

podem ser citados os diversos fatores ambientais de risco, o tipo de 

trabalho, a falta de normas de segurança, o desconhecimento do risco 

pelos trabalhadores, a falta de treinamento, imprudência, pressa para 

terminar a tarefa etc. 

Os fatores geradores dos acidentes podem ocorrer isolados ou em 

conjunto, e devem ser o primeiro aspecto abordado na investigação de 

causas, uma vez que configuram caminho obrigatório na prevenção de 

acidentes. 

Você pode estar se perguntando: todos os acidentes de trabalho são 

passíveis de serem evitados? Devemos refletir antes de darmos essa resposta. 

As estatísticas oficiais brasileiras (Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS) registraram, nos últimos vinte anos, mais de 80 mil óbitos 

diretamente relacionados ao trabalho. Isso significa que mais de doze 

mortes por dia, associadas ao trabalho, poderiam ter sido evitadas.

Na verdade, os acidentes de trabalho continuam ocorrendo, pois a 

sociedade (todos os envolvidos no processo produtivo) ainda não faz 

tudo o que está ao seu alcance para eliminá-los. Ainda não foram 

eliminadas todas as suas causas, as condições locais e ambientais não 

foram devidamente consideradas ou os procedimentos e as normas de 

segurança não foram adequadamente seguidos.
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QUAIS SÃO AS CAUSAS DE UM ACIDENTE DE TRABALHO?

Você já viu que a ocorrência de um acidente de trabalho é provocada 

não por uma única causa, mas sim por uma diversidade de causas, 

previstas ou não. Tais causas podem ocorrer de forma isolada ou 

acontecer ao mesmo tempo, e variam em razão dos seguintes fatores:

Parece óbvio o fato de que os acidentes de trabalho, na sua maioria, 

podem ser evitados. E realmente podem... Eles geralmente acontecem 

porque: não foram eliminadas todas as suas possíveis causas, as pessoas 

não deram importância às condições do ambiente de trabalho e não 

foram apresentadas a normas e procedimentos de segurança, ou as 

normas, apesar de divulgadas, não foram obedecidas. Basicamente, um 

acidente de trabalho ocorre pelas seguintes causas:
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ATO INSEGURO

No seu dia-a-dia, o trabalhador está, a todo o momento, exercendo 

diversas atividades. Esses comportamentos que o trabalhador manifesta 

podem mostrar (ou não) preocupação com a sua segurança.

O ato inseguro é o comportamento do trabalhador, consciente ou 

não, que pode levá-lo a sofrer uma lesão, provocar lesões em outras 

pessoas ou provocar danos materiais, quando ele se expõe a determinado 

risco sem a devida precaução. Em outras palavras, é quando o próprio 

empregado favorece o acidente. Alguns fatores que levam o indivíduo a 

cometer um ato inseguro são:

• a autoconfiança; 

• a improvisação; 

• o desafio;

• a teimosia;

• agir sem ter conhecimento específico do que está fazendo; 

• não valorizar medidas ou dispositivos de prevenção de acidentes;  

• exceder limites de máquinas, veículos ou do corpo humano; 

• imprudência e negligência.

A
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n 
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n 
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en

Fonte: www.sxc.hu



68

e-Tec Brasil – Introdução à Higiene e Segurança do Trabalho

69

   A
u

la 5 •  Estam
o

s h
á 150 d

ias se
m

 acid
e

n
te

s

 

Fonte: www.sxc.hu
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Figura 5.1: Muitas vezes, os próprios trabalhadores não 
utilizam os equipamentos de segurança obrigatórios, 
agindo, assim, com imprudência e negligência.

CONDIÇÃO INSEGURA

Uma condição insegura é qualquer tipo de irregularidade existente no 

ambiente de trabalho que ofereça risco para os trabalhadores e que, de 

alguma forma, comprometa a segurança do trabalhador. 

Alguns exemplos de condições inseguras: 

• pisos escorregadios; 

• escadas ou rampas em locais impróprios; 

• equipamento, máquina e ferramental inadequados para deter-

minada atividade; 

• falta de organização no local de trabalho (material espalhado e 

falta de limpeza); 
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• posicionamento de máquinas e equipamentos de forma inadequada 

ao exercício das atividades;

• designação de tarefas sem o devido treinamento. 

Na maioria dos casos, as condições inseguras são causadas por atos 

inseguros.

Figura 5.2: Ainda que o ambiente de trabalho seja bem próximo do 
adequado, ele provavelmente estará sujeito a condições que deixem o 
trabalhador suscetível a acidentes.

FATOR PESSOAL DE INSEGURANÇA

São fatores que levam o trabalhador à prática do ato inseguro, 

independentemente da sua vontade. São fatores externos, próprios das 

características físicas e psicológicas de cada um, como tensão, estresse, 

insegurança, condições sociais, econômicas e financeiras.
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Fonte: www.sxc.hu
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MULTIMÍDIAMULTIMÍDIA

Se você quiser saber mais sobre as causas dos acidentes 

de trabalho, acesse o site a seguir, que apresenta perguntas e 

respostas sobre vários assuntos relacionados à segurança do trabalho: 

http://www.geranegocio.com.br/html/geral/p17-segtrab.htm 

Interessante, também, é o artigo chamado “A visão da ergonomia 

sobre os atos inseguros como causadores de acidente de trabalho”, 

que traz informações muito importantes sobre atos inseguros. Está 

disponível em http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_

Enegep0405_0449.pdf

Figura 5.3: O estresse, o cansaço e a tensão provocados pela grande carga 
de trabalho, por exemplo, podem levar o trabalhador a cometer atos 
inseguros, mesmo sem perceber.
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ATIVIDADE 1

Atende ao Objetivo 1

Dê pelo menos um exemplo de ato inseguro, fator pessoal de insegurança e 

condição insegura.

Atende ao Objetivo 1

Leia o texto a seguir, “Princípios de segurança que já salvaram vidas”. Depois, 

imagine um setor produtivo qualquer e crie uma espécie de “norma de segu-

rança”, definindo quais seriam os procedimentos a serem cumpridos a fim de 

evitar acidentes causados por atos inseguros, condições inseguras e fator pessoal 

de insegurança.

É importante que você escolha uma função sobre a qual tenha um conhecimento 

mínimo; caso contrário, suas dificuldades serão maiores. Leve a norma de 

segurança que você elaborou para discutir com seus colegas de turma no pólo. 

Assim, eles terão oportunidade de ver suas idéias e você poderá conhecer o que 

foi elaborado por eles.

ATIVIDADE 2
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Princípios de segurança que já salvaram vidas

1) Reconheça suas limitações: não tente realizar um trabalho para o qual 
você não está qualificado. Seu corpo tem limitações; ele só pode alcançar 
até determinada altura e levantar determinado peso.

2) Leia os manuais antes de operar algo: os manuais não foram feitos 
para serem usados só em caso de dúvidas, mas sim para permitir a correta 
utilização de determinado dispositivo ou equipamento.  

3) Use ferramentas apropriadas: cada ferramenta tem limitações e um 
propósito específico de utilização. Se utilizadas de forma inadequada, 
podem trazer sérias conseqüências. 

4) Use o método apropriado: não utilize improvisações de nenhum método 
para realizar determinada tarefa, trabalho ou atividade.

5) Siga regulamentos, sinalizações e instruções: todos os tipos de instrução 
e regulamentos têm o intuito de oferecer proteção. Um sinal de “pare” pode 
indicar que, naquele local, muitas pessoas já se acidentaram. 

6) Use bom senso e moderação: não aja apressadamente, sem medir as 
possíveis conseqüências. Um ritmo consistente e progressivo permitirá 
atingir os objetivos a médio e longo prazos. 

Fonte: Adaptado de CAVALCANTI (2008).
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CONSEQÜÊNCIAS DOS ACIDENTES DE TRABALHO

As conseqüências de um acidente de trabalho são terríveis, mas não só 

para o acidentado. Afinal... Quem perde com o acidente de trabalho?

Em primeiro lugar, quem perde é a vítima, pois fica incapacitada, 

total ou parcialmente, temporária ou permanentemente, o que prejudica 

muito sua vida familiar, social e profissional, podendo levá-la, inclusive, 

à morte. 

Em segundo lugar, vem a família, pois divide com a vítima o 

sofrimento, a preocupação ou incerteza quanto à possível recuperação 

do acidentado. Além desses aspectos, normalmente ocorre a redução da 

renda mensal, já que a vítima não está trabalhando, provocando uma 

queda no padrão de vida.

Em terceiro lugar, a empresa também é prejudicada, porque fica sem 

o profissional, muitas vezes treinado e imprescindível na produção. 

Se não houver danos em equipamentos, há a parada não programada 

na produção, provocando perda de tempo, de produtividade e, 

conseqüentemente, aumentando os custos operacionais.

Em quarto lugar, perde o governo, porque passa a ser responsável pelo 

sustento de uma pessoa com potencial produtivo para o país na geração 

de riqueza, sem obter retorno, aumentando o número de dependentes da 

Previdência Social e onerando cada vez mais os cofres públicos. 
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Fonte: www.sxc.hu
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Enfim, toda a sociedade e o país saem perdendo, pois todos sofrem, 

de alguma maneira, os efeitos negativos dos acidentes de trabalho.

ATIVIDADE 3

Atende ao Objetivo 1

O que você pode perceber com relação às conseqüências do acidente de trabalho? 

Quem perde com o acidente de trabalho?

RESUMINDO...

• Normalmente, a ocorrência de um acidente de trabalho é provocada não por 
uma única causa, mas por uma diversidade de causas, previstas ou não. 

• Basicamente, os acidentes de trabalho ocorrem devido a ato inseguro, condição 
insegura e/ou fator pessoal de insegurança.

• O ato inseguro é quando o próprio empregado favorece o acidente.

• Uma condição insegura é qualquer tipo de irregularidade existente no ambiente 
de trabalho que ofereça risco para os trabalhadores e que, de alguma forma, 
comprometa a segurança do trabalhador.

• Fatores pessoais de insegurança são os que levam o trabalhador à prática do ato 
inseguro, independentemente da sua vontade. São fatores externos, próprios das 
características físicas e psicológicas de cada um, como tensão, estresse, insegurança 
e condições sociais.

• Com o acidente de trabalho todos perdem: o trabalhador, sua família, a empresa 
e o governo, pois, de formas distintas, sofrem os efeitos negativos.
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RESPOSTAS DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE 1

• Ato inseguro: trabalhar alcoolizado, dispensar o uso de equipamento de 

proteção individual e ignorar as instruções de segurança.

• Condição insegura: trabalhar em uma serra circular de bancada sem coifa e 

em local desorganizado.

• Fator pessoal de insegurança: problemas financeiros, problemas de saúde 

na família, grande carga de trabalho, mudança de cidade. A forma como os 

problemas cotidianos influenciam na capacidade produtiva do trabalhador 

dependerá de como cada indivíduo enfrenta as dificuldades.

 

INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA

Na próxima aula, você vai aprender quais são as medidas preventivas 

contra os acidentes de trabalho.

Esta é a coifa que protege 
o trabalhador da serra. 
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ATIVIDADE 2

Você pode imaginar uma atividade qualquer. Como exemplo, sugerimos a 

função do soldador. A seguir, relacionamos uma série de procedimentos de 

segurança para a função.

Recomendações para o soldador:

• As operações de soldagem e corte a quente somente podem ser 

realizadas por trabalhadores qualificados.

• Evite contato com o material quente. 

• Evite olhar diretamente para a solda para não ofuscar a vista, mesmo 

utilizando máscara com lentes apropriadas.

•  Evite respirar diretamente a fumaça produzida pela solda.

• Conheça o tipo de equipamento com que você está trabalhando; 

procure informar-se sobre a existência de manuais e leia-os com atenção 

antes de começar a operar o equipamento. 

• Use o alicate apropriado ao equipamento e à amperagem utilizada, no 

caso de solda elétrica.
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• Use o método mais adequado ao serviço que se quer executar. Nas operações 

de soldagem ou corte a quente de vasilhame, recipiente, tanque ou similar que 

envolvam geração de gases confinados ou semiconfinados, é obrigatória a 

adoção de medidas preventivas adicionais para eliminar riscos de explosão e 

intoxicação do trabalhador.

• No caso de equipamentos que utilizem gases, as mangueiras devem possuir 

mecanismos contra o retrocesso das chamas na saída do cilindro e chegada do 

maçarico.

• Os equipamentos de soldagem elétrica devem ser aterrados.

• O dispositivo usado para manusear eletrodos deve ter isolamento adequado 

à corrente usada, a fim de evitar a formação de arco elétrico ou choques no 

operador. 

• Nas operações de soldagem e corte a quente, é obrigatória a utilização de 

anteparo eficaz para a proteção dos trabalhadores circunvizinhos. O material 

utilizado nessa proteção deve ser do tipo incombustível.

• É proibida a presença de substâncias inflamáveis e/ou explosivas próximo às 

garrafas de O2 (oxigênio).

• É importante remover do local de solda qualquer tipo de material inflamável.

• Os fios condutores dos equipamentos, as pinças ou os alicates de soldagem 

devem ser mantidos longe de locais com óleo, graxa ou umidade, e devem ser 

deixados em descanso sobre superfícies isolantes. O excesso de umidade ou 

elementos estranhos (graxa, óleo etc.) pode resultar em solda inadequada e 

podem ocorrer respingos excessivos de metal fundente.

• Utilize sempre os equipamentos de segurança individual adequados à sua 

função (o assunto será abordado futuramente).

• Finalmente, procure concentrar-se em sua tarefa, não permitindo que 

dificuldades pessoais afetem o seu desempenho no trabalho. Mas, se estiver 

passando por um momento difícil, converse com seu superior para que ele o 

ajude a escolher tarefas em que o risco de acidentes seja minimizado.

Não se preocupe se as suas recomendações não foram tão abrangentes quanto 

as sugeridas na resposta do exercício. Você ainda está no processo de construção 

do conhecimento. Em breve você conseguirá fazer isso e muito mais!
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ATIVIDADE 3

Todos perdem com o acidente de trabalho: em primeiro lugar a vítima, pois fica 

incapacitada, total ou parcialmente, temporária ou permanentemente, para o 

trabalho. Depois, a família, que divide com a vítima o sofrimento e geralmente 

é atingida pela queda no padrão de vida. Em terceiro lugar, a empresa, porque 

fica sem um profissional muitas vezes treinado e imprescindível na produção. 

E, em quarto lugar, perde o governo, já que passa a ser responsável pelo sustento 

de uma pessoa com potencial produtivo para o país na geração de riqueza, sem 

obter retorno.
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