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Segurança do trabalho I A06

Já discutimos que o ambiente de trabalho deverá oferecer condições seguras para a 
execução da tarefa prescrita pelo empregador, determinada no contrato de trabalho. 
Quando ocorrem falhas de segurança, surge o “acidente de trabalho” e a necessidade 
natural de se questionar sobre a(s) causa(s) que motivaram esse acidente, através de 
uma “Investigação de Acidentes”, que será objeto de estudo nesta aula.

  Entender a importância da investigação de acidentes.

  Conhecer as ferramentas de coleta de informações na investigação de 
acidentes.

  Identifi car os possíveis fatores que geraram os acidentes.
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Para começo 

de conversa...

A investigação de acidentes é um procedimento de segurança desenvolvido dentro da 
empresa, cujo objetivo é a prevenção de novos acidentes. Para isso é imprescindível 
que se reúna o maior número de informações possíveis para serem analisadas e se 
obter uma conclusão a respeito do mesmo.

Dessa forma, identifi cam-se os fatores que contribuíram para o acidente, visando à 
formulação de recomendações para a prevenção de outros acidentes de mesma origem.
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Objetivo da 

investigação de 

acidentes

O objetivo de uma investigação de acidentes é identifi car quais foram as causas básicas 
do acontecimento e chegar a conclusões efetivas para prevenir a repetição dos mesmos. 
Geralmente, isso não é bem entendido e, como resultado, a maioria das investigações 
se transformam em exercícios de achar culpados, responsáveis, defi ciências ou falhas 
e raras vezes se preocupam em realmente atingir seu objetivo.

Importância da 

investigação de 

acidentes

É importante fazer uma investigação de acidentes muito bem elaborada, pois os 
acidentes causam grandes perdas para as empresas, para os trabalhadores e suas 
famílias, perdas para a Previdência Social e para a sociedade, difi cultando, assim, o 
desenvolvimento da riqueza nacional e a preservação da saúde dos seus trabalhadores.

Uma vez ocorrido o acidente, deve-se iniciar sua investigação para averiguar as possíveis 
causas e todos os fatores que contribuíram para que o mesmo ocorresse. Assim, faz-
se necessária a intervenção, na empresa, de profi ssionais qualifi cados na área de 
segurança do trabalho, através do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT), quando houver, em conjunto com a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes – (CIPA) na investigação dos acidentes.

Após todo o processo de investigação e a determinação das causas do acidente, é 
imprescindível que os mesmos erros não se repitam, ocasionando novos acidentes 
pelos mesmos motivos anteriormente investigados. Aplica-se, na prática, o resultado 
de todo o trabalho investigativo.
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Figura 1 – Batalha contra acidentes

Fonte: <http://br.geocities.com/fortesop/super.jpg>. Acesso em: 27 ago. 2009.

Conceitos básicos 

sobre acidentes

A partir de agora, estudaremos sobre como fazer uma investigação de acidente do 
trabalho. Mas antes de iniciarmos este assunto, vamos primeiro aprender alguns 
conceitos importantes.

Perigo de acidente

É toda a situação com potencial de criar danos, ferimentos ou lesões pessoais, danos 
para a propriedade, instalações, equipamentos, ambiente ou perdas econômicas.

Risco de acidente

Combinação da probabilidade de ocorrência de uma situação potencialmente perigosa 
e sua gravidade.



Exemplo 1
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Um trabalhador vai executar uma pintura dentro de um tanque de 
armazenamento de combustível e, devido ao tempo em que permaneceu 
fechado, há pouco oxigênio em seu interior e existe a presença de gases 
provenientes do combustível armazenado. Neste caso temos:

Figura 2 – Local confi nado

Fonte: Foto Fundacentro

  Perigo de acidente – ar com pouco oxigênio.

  Baixo risco de ocorrência de acidente – o trabalhador entra no ambiente 
com equipamento de adução de ar.

  Alto risco de ocorrência de acidentes – o trabalhador entra no local sem 
tomar as devidas medidas preventivas.
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Considere a atividade de motorista de caminhão. Na situação de um 
transporte rodoviário de diversos veículos (comboio) com mercadorias, 
os motoristas dirigem mantendo uma distância de segurança para evitar 
colisões. Baseado no exemplo anterior, identifi que o que é o Perigo (situação 
de acidente), qual o baixo risco de ocorrência de acidente e qual o alto risco 
de ocorrência de acidentes.

Acidente

Evento indesejável, não programado, que resulta em morte, doença, lesão, dano ou 
outras perdas.

Incidente

Evento não planejado, não desejado, em que não há perdas de qualquer natureza.

Obs: Um incidente em que NÃO ocorre doença, lesão, dano ou outra perda também é 
chamado de “quase acidente”.

Desvios

São as posturas, ações ou condições ambientais inseguras que podem gerar acidentes 
ou incidentes.



Exemplo 2
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Um trabalhador da construção civil, ao executar uma tarefa na parede 
externa de uma edifi cação, faz uso do andaime e leva suas ferramentas 
para auxiliá-lo na execução da mesma. Após realizar a tarefa, ao tentar 
descer do andaime, uma de suas ferramentas cai.

Exemplifi cando os conceitos acima, podemos afi rmar:

Figura 3 – Andaime

Fonte: <http://www.redemaquinas.com/sispub/ver/1302/arquivo/2635>. Acesso em: 1 set. 2009.

  Desvio das ações de segurança – não proteger as ferramentas 
adequadamente.

  Incidente – a ferramenta cai do andaime sem atingir ninguém.

  Acidente com lesão corporal – a ferramenta cai do andaime e atinge um 
colega de trabalho que corta o ombro.

  Acidente com danos materiais – a ferramenta cai do andaime e quebra.
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Um trabalhador, em uma fábrica de eletrodoméstico, exerce sua atividade 
no local destinado ao armazenamento da matéria prima. Certo dia, ao 
receber um produto novo, recém comprado pela empresa, empilhou o 
material da mesma forma que fazia com outro produto similar, vindo a pilha 
a desmoronar. Observando esse exemplo, identifi que o desvio de ações de 
segurança, o incidente, o acidente com lesão corporal e o acidente com 
danos materiais.

O primeiro passo para 

uma investigação 

de acidentes

Você viu que o descaso em relação à não observância dos procedimentos de segurança 
pode levar a acidentes, assim, uma boa investigação de acidentes, que aponte realmente 
essas falhas, requer um planejamento de ações. Primeiro deve-se criar um formulário 
para investigação do acidente, contendo, no mínimo as seguintes informações:

a) Informações de identifi cação do acidentado: Nome, função, idade, local do acidente, 
descrição da lesão, parecer do médico.

b) Informações sobre o atendimento ao acidentado: Primeiros socorros, hora do 
acidente, descrição do acidente e testemunhas que presenciaram ou possam dar 
alguma contribuição para a investigação do acidente.
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c) Histórico de segurança desenvolvido pelo acidentado: O funcionário teve treinamento 
na execução de sua tarefa? Já se envolveu em um acidente antes? Outros funcionários 
se envolveram em acidente semelhante? Usava equipamento de proteção individual? 
Houve outros acidentes no mesmo local? Havia sinalização de segurança no local 
do acidente?

d) Análise do acidente: busca de informações para responder às seguintes questões 
– ocorreram atos inseguros? Existem condições inseguras? Que fatores ou pessoas 
foram determinantes para a causa do acidente? Quais fatores de trabalho contribuirão 
para o acidente? Qual o tipo de acidente?

e) Elaboração de um diagrama de causa e efeito: representação gráfi ca cujo objetivo 
é levantar as causas do acidente. Cada causa levantada vai gerar uma ação a ser 
feita. Resolvendo as ações, as fontes geradoras de acidentes de trabalho dentro da 
empresa vão diminuindo e o número de acidentes cairá dia após dia.

Figura 4 – Diagrama de causa e efeito

f) Elaboração de uma planilha com as estatísticas de acidentes: planilha cujo objetivo 
é a validação e necessidades das ações de segurança dentro da empresa.
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Levando-se em consideração que a investigação de acidentes requer um 
trabalho de investigação minucioso, crie uma situação de acidente de 
trabalho fi ctício ou real. Elabore o formulário de investigação de acidentes, 
contemplando os itens descritos acima ou outros que você queira 
acrescentar e responda a ele.

Quem é responsável 

dentro da empresa 

pela investigação 

de acidentes?
A investigação de acidente deve ser feita pela Comissão Interna de Prevenções de 
Acidentes (CIPA) envolvendo o acidentado, as testemunhas e a supervisão direta.

Quando existirem Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 
no Trabalho (SESMT) dentro da empresa, a CIPA participa das investigações auxiliando 
o SESMT na busca das causas dos acidentes e das doenças ocupacionais.

A NR 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), em seu anexo II, 
apresenta uma fi cha de análise de acidentes para auxiliar as atividades da CIPA nesta 
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tarefa. Assim, para se realizar uma investigação de acidentes, deve-se pesquisar e 
registrar o maior número de informações possíveis. Dessa forma, a fi cha abaixo poderia 
ser complementada, no que couber, com informações essenciais ao desenvolvimento 
da investigação dos acidentes.
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Figura 5 – Ficha de análise de acidentes 
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Responsabilidade 

profi ssional dos acidentes 
O trabalhador/empregador deve agir sempre com segurança. A falta de cuidados na execução 
da tarefa, a demora ao prevenir ou evitar um acidente podem ser enquadradas juridicamente 
como imprudência, negligência ou imperícia.

a) Imprudência – é a falta de atenção, o descuido ou a imprevidência; é o resultado do ato 
do agente em relação às consequências de seu ato ou de sua ação, as qual devia e podia 
prever. O trabalhador/empregador tem consciência das normas de segurança, mas não 
as segue. Ex.: Transportar pessoas de carona na empilhadeira, utilização imprópria do EPI 
– capacete no cotovelo, etc.

b) Imperícia – é o mesmo que inábil ou inexperiente. No conceito jurídico, compreende a falta 
de prática ou o não-conhecimento técnico necessário para o exercício de certa profi ssão 
ou arte. O trabalhador/empregador não tem qualifi cação para executar a tarefa e, mesmo 
assim, tenta fazê-lo. Ex.: um mecânico realizar a tarefa de um eletricista, manusear o 
elevador de carga sem ter treinamento específi co, etc.

c) Negligência – consiste em desprezar, ou desatender, ou não dar o devido cuidado. Em 
síntese, compreende a desatenção quando da execução de determinados atos, causando 
danos. Ex.: descumprimento a uma Permissão para Trabalho (PT), não utilização de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI), não fornecer o EPI em tempo hábil da execução 
da tarefa, etc.

Considerando os conceitos que você estudou até agora, elabore exemplos de 
situações de trabalho em que ocorreram a prática da imprudência, negligência e 
imperícia. Elabore, no mínimo, dois exemplos de cada.



13

Segurança do trabalho I A06

Como realizar 

a investigação 
de acidentes

Para a realização de uma investigação de acidentes completa, muitos fatores devem ser 
identifi cados, recolhidos e analisados. O responsável pela investigação de acidentes irá ao local 
do acidente, observará as condições ambientais de insegurança realizando uma análise preliminar 
dos riscos, devendo efetuar o registro fotográfi co da cena do acidente, identifi cando as possíveis 
causas, realizando anotações, entrevistando os envolvidos e as testemunhas do acidente.

Evidências a serem 

observadas no local 
do acidente

(adaptado INFOSEG, ed. 7)

As evidências são tudo aquilo que é real, fundamentado e pode esclarecer os fatos. As provas 
físicas podem ser registradas, anotadas, fotografadas, medidas e analisadas, confi rmando a 
causa do acidente. Como evidências, podemos registrar:

Posição das ferramentas e equipamentos

Podem oferecer dados para se detectar se as ferramentas e equipamentos estavam sendo bem 
utilizadas ou não, se estavam adequados para o desenvolvimento da atividade.
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Figura 6 – improviso na amarração do andaime

Fonte: Foto Cláudia

Qualidade do ar na área do acidente

Um ambiente insalubre, sem qualidade do ar que se respira, pode ter contribuído para a 
causa do acidente, dessa forma, sempre que necessário, deve-se medir a concentração 
do ar, procurando-se falhas administrativas, inefi ciência no controle da engenharia, 
obediência ao limite de exposição permitido, efi ciência ou não dos EPC’s e EPI’s utilizados.

Operações, manuais,

quadros e arquivos dos equipamentos

Os manuais de operação fornecem informações sobre a integridade mecânica dos 
equipamentos, onde e como são utilizados, informações de como foram projetados, 
construídos, instalados e mantidos pela empresa, registro de antecedentes de falhas 
dos equipamentos em atividade, etc.

Número de identifi cação dos equipamentos

Ajuda na identifi cação das peças, na investigação de possíveis defeitos provenientes 
da fabricação.
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Limpeza e cuidado

físico em torno do trabalho geral

Limpeza defi ciente e manutenção inadequada de ferramentas e equipamentos podem 
contribuir para a incidência de acidentes. Assim, numa investigação, devemos procurar 
alguma classe de resíduo, lixo que possa ter contribuído com o acidente.

Condições do piso, pavimento ou superfície

As condições físicas da edifi cação favorecem ou não o número de acidentes. Assim, 
devem ser observados se: o piso é escorregadio; há buracos no piso ou nas paredes 
sem proteção; há superfícies molhadas. E ainda: existe espaço sufi ciente destinado à 
passagem de pessoas e veículos? Estão dimensionadas adequadamente para receber 
as cargas a que estão impostas? São situações que merecem respostas.

Condições ambientais

Em relação às condições ambientais, podemos investigar a iluminação do ambiente, 
fator primordial nas atividades de controle de qualidade, nível de ruído admissível abaixo 
do limite de tolerância, limitações de visibilidade com a presença de riscos químicos, 
tais como: pó, fumo ou névoa, possibilidade de distrações na área de trabalho ou em 
seus arredores, condições climáticas durante um acidente ao ar livre.

Visite um ambiente de trabalho na sua cidade, descreva esse ambiente e 
faça uma análise das condições ambientais de insegurança que poderiam 
causar acidentes, observando os itens anteriormente estudados.



16

Segurança do trabalho I A06

Recolhimentos das 

provas no local 
do acidente

Uma vez identifi cadas as evidências, as mesmas deverão ser recolhidas. O recolhimento 
consiste na localização, identifi cação e preservação da informação do acidente, de modo 
que possa ser analisada a qualquer momento, a fi m de auxiliar nas investigações. A 
pressa em liberar o local do acidente não ajuda na identifi cação e recolhimento das 
provas, difi cultando a investigação. Nesse caso, deve-se resistir às pressões para limpar 
a área, recolher os resíduos ou lavar o local do acidente até que todas as provas sejam 
analisadas e recolhidas. 

Como recurso, no auxílio às investigações, podemos fazer um esboço ou layout do local 
do acidente, defi nindo suas dimensões e posições das ferramentas e equipamentos, 
tirando fotografi as e fazendo anotações sobre o ocorrido.

Uso de fotografi as 

na investigação 
de acidentes

As fotografi as são o registro fi el do acontecimento; elas podem chamar a atenção de 
determinados detalhes que inicialmente não foram percebidos. Dessa forma, utilize 
máquinas digitais, pois elas podem ampliar algum elemento importante, assim como 
ser utilizadas na apresentação, avaliação e conclusão da investigação do acidente. 
Máquinas instantâneas poderão ser utilizadas, cabendo também o uso de fi lmadoras 
que registram com maior realismo a cena do acidente.
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Uso de desenhos 

na investigação 
de acidentes

Os desenhos feitos dos locais de acidentes, layouts, croquis, dentre outros oferecem 
informações detalhadas e próximas ao acontecimento real, geralmente fornecem dados 
que as fotografi as não conseguem mostrar. Assim, podemos captar com o desenho o 
posicionamento no norte magnético, ângulos, distâncias, posicionamento de pessoas, 
máquinas e ferramentas, dados estruturais ou geográfi cos que poderão ser apresentados 
posteriormente, na análise ou relatório fi nal da investigação de acidentes.

Utilização

de anotações na 
investigação de acidentes

As anotações da investigação de acidentes são um registro de fatos que envolvem o 
acidente e contêm informações sobre os acontecimentos observados pelas pessoas. A 
elaboração das anotações devem ser realizadas com qualidade e as mais fi éis possíveis, 
pois irão ser empregadas na elaboração do relatório fi nal.
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Utilização de entrevista 
na investigação 
de acidentes

As entrevistas fazem parte de um processo posterior ao acidente e devem ser formuladas 
e aplicadas visando a determinar maiores informações sobre o que não fi cou bem 
esclarecido na ocasião do acidente, servindo para a determinação de detalhes que só 
depois de algum tempo poderiam ser evidenciados. 

Nas entrevistas realizadas com as vítimas ou testemunhas, o objetivo é apurar os fatos 
e não atribuir culpas, críticas ou discussões dos custos ou prejuízos legais envolvidos no 
acidente. Deixe isso bem claro para seu interlocutor, na forma como conduz a entrevista, 
pois o mesmo se sentirá mais à vontade para discutir os acontecimentos de forma que 
venha a colaborar com a investigação.

Fatores relacionados 

aos acidentes

São fatores decorrentes de erros operacionais, descumprimento de normas e 
procedimentos, estado psicológico do trabalhador que provocaram o acidente, falta de 
conhecimento na execução da tarefa, antecedentes de saúde e segurança, uso indevido 
de álcool e drogas no ambiente de trabalho.

Erros operacionais

São aqueles decorrentes da atividade normal do trabalhador que levam a uma situação de 
perigo. Podemos citar a re tirada das proteções de segurança das máquinas e ferramentas 
para manutenção e falha na recolocação desse item de segurança, uso de ferramentas 
defeituosas na execução da tarefa, pisos ou aberturas de tetos desprotegidos, presença 
de gases, vapores líquidos, emanações ou pós tóxicos, decorrentes do processo de 
trabalho, exposições a ruídos e vibrações resultantes do processo produtivo.
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Descumprimento de normas e procedimentos

É operar equipamento sem a devida autorização, abreviação dos procedimentos 
convencionais de segurança para ganhar tempo. Assim, podemos citar a não utilização 
dos dispositivos de segurança ou contribuir para que se torne inoperante, utilização 
de ferramentas ou equipamentos impróprios para o uso específi co, carregamento ou 
armazenamento de materiais que ultrapassem os limites de segurança, uso de EPI’s 
inadequados ou mal conservados.

Estado psicológico do trabalhador

São fatores subjetivos de infl uência nas causas dos acidentes. O estado de espírito, as 
alternâncias de humor levam o trabalhador a proceder com negligência ou imprudência, 
devido às atitudes negativas ou hostis em relação a um colega, supervisor ou alguma 
tarefa de trabalho, desrespeito com as normas de segurança, negligência em aderir às 
instruções, conduta inadequada.

Falta de conhecimento na execução da tarefa

Atitude pessoal em que o trabalhador se propõe a executar uma atividade para a qual 
não está qualifi cado, confi gurando erro por imperícia.

Antecedentes de saúde e segurança

Os registros de lesões no acidentado ou seus colegas de trabalho, enfermidades 
registradas no setor de saúde, acidentes anteriores, ações disciplinares e treinamentos 
podem ajudar na identifi cação de áreas historicamente mais problemáticas dentro da 
empresa, que requerem maior atenção. Nesse caso, deve-se fazer uma pesquisa nos 
relatórios da empresa, incluindo situações de ataques verbais ou condutas agressivas e 
frequência nos programas de treinamentos que servirão de parâmetros na probabilidade 
de ocorrência de acidentes.

Uso indevido de álcool

e drogas no ambiente de trabalho

O uso de substâncias ilícitas dentro ou fora do trabalho pode afetar o ânimo do 
trabalhador, retardar seus reflexos de resposta às situações problemas, causar 
depressão, dentre outros.
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Podemos citar o álcool como responsável pelo absenteísmo (falta ao trabalho); o 
fumo como responsável pela defi ciência pulmonar do usuário e consequente queda 
na produtividade devido à ausência para saciar o vício; a maconha, responsável pela 
desatenção e dispersão ao executar uma tarefa e a cocaína, que ocasiona instabilidade 
mental. (DROGAS..., 2003, extraído da Internet).

Visite o site <http://www.youtube.com> e pesquise vídeos relacionados à 
palavra “drogas”. Assista a pelo menos 2 vídeos e discuta com seus colegas 
o que mais lhe chamou à atenção sobre esse assunto.

Você viu que, para a realização de uma investigação de acidentes completa, 
muitos fatores devem ser identifi cados, recolhidos e analisados. Dessa 
forma, vamos tomar como exemplo um acidente de tráfego, em que se 
envolveram 1 motocicleta, 1 carro de passeio e 1 pedestre na seguinte 
situação: estava a motocicleta parada atrás do carro em um semáforo, 
quando o sinal abriu, e o carro, ao iniciar a passagem, parou bruscamente 
para não atropelar um pedestre, ocasionando a colisão da motocicleta na 
parte de trás do automóvel. Baseado no que foi exposto até o momento, 
elabore, no mínimo, quatro perguntas que, em sua opinião, deveriam ser 
respondidas pela(s) pessoa(s) envolvida(s) no acidente de tráfego.
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Considerações fi nais

Q
uando as investigações dos acidentes são feitas de forma adequadas, elas 
servem de ferramenta para melhorar o conhecimento dos supervisores e corrigir 
as práticas e condições inseguras que podem dar lugar a acidentes similares. 

Muitos supervisores consideram a prática da investigação de acidentes desnecessária e 
pouco importante, sem incentivo, o que ocasiona a elaboração de relatórios incompletos 
e defi cientes. 

Os supervisores diretos são os que estão mais familiarizados com os trabalhadores, 
equipamentos e procedimentos de trabalho, dessa forma são responsáveis em cuidar 
dos trabalhadores e proteger os recursos que estão abaixo do seu controle. São eles 
que têm melhores condições de corrigir uma prática ou condições inseguras. Dentro 
desse contexto, deve-se, através do treinamento, conscientizar os supervisores em 
relação à importância das investigações de acidente.

As boas investigações são baseadas em práticas justas e não em encontrar culpados, 
dessa forma, o relatório fi nal poderia indicar a necessidade de uma nova forma de 
proteção, outros tipos de Equipamentos de Proteção Individual, melhores procedimentos 
ou atualização nos treinamentos. 

Para saber mais...

ALMEIDA, Ildeberto Muniz de; BINDER, Maria Cecília 
Pereira. Metodologia de análise de acidentes: 
investigação de acidentes do trabalho. Disponível 
em: <http://www.segurancaetrabalho.com.br/textos-
acidentes-trabalho-1.htm>. Acesso em: 28 ago. 2009.

TROVÃO, Antônio de Jesus. Uma breve análise acerca da sintaxe do Título 

III do Livro III, do Código Civil vigente: do dano. 2005. Disponível em: 
<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=639>. Acesso 
em: 28 ago. 2009.

COMO cada droga interfere na rotina do funcionário. 2003. Disponível 
em: <http://www2.uol.com.br/aprendiz/guiadeempregos/primeiro/info/
artigos_130303.htm#3>. Acesso em: 28 ago. 2009.
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As investigações de acidentes são de fundamental importância para a 
prevenção de acidentes no ambiente laboral. São elas que investigam as 
causas e suas consequências, cuja fi nalidade é não deixar que situações 
semelhantes possam gerar o mesmo tipo de acidente. Você estudou sobre 
como dar os primeiros passos para uma boa investigação de acidentes, 
o papel desempenhado pelo SESMT e pela CIPA, estendendo essas 
responsabilidades ao profi ssional técnico de segurança do trabalho.

1. Qual o objetivo principal da investigação de acidentes?

2. Qual a importância da investigação de acidentes?

3. O que é perigo de acidente?

4. O que são riscos de acidente?

5. Quem são os responsáveis pela investigação de acidentes dentro 
da empresa?

Artigo da Folha de S. Paulo a respeito das drogas no ambiente de trabalho. 

ÁLCOOL x trabalho. 2008. Disponível em: <http://www.sindinoticias.com/
noticias/1/2563/alcool_x_trabalho>. Acesso em: 28 ago. 2009.

Artigo relacionado ao consumo de álcool no trabalho.

Nesta aula, estudamos como realizar uma investigação de acidentes no 
ambiente laboral. Dando continuidade ao nosso estudo, você vai aplicar os 
conhecimentos adquiridos até a presente aula na elaboração de um trabalho 
de campo a ser realizado no nosso próximo encontro. 
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6. Juridicamente, quais as responsabilidades legais em relação aos danos 
causados por acidentes?

7. No caso de acidentes, quais os procedimentos iniciais de investigação 
a serem realizados?

8. Qual a importância de se investigar, no caso de acidentes, o uso de 
substâncias ilícitas pelo trabalhador?

9. Cite 3 (três) condições ambientais passíveis de serem investigadas como 
responsáveis por acidentes?

10. Cite 3 (três) práticas inseguras passíveis de serem investigadas como 
responsáveis por acidentes:

Referências

CAMPOS, Armando. Investigação de acidentes: diagrama de causa e efeitos. Disponível 
em: <http://www.nneventos.com.br/download/pdf/Workshop_1_4.pdf>. Acesso em: 
28 ago. 2009.

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS – CENIPA. 
Recomendação de Segurança e relatório fi nal. Disponível em: <http:// www.cenipa.
aer.mil.br/cenipa/paginas/apresentacao_rso.php >. Acesso em: 28 ago. 2009.

CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD – CIAS. Investigação de acidentes: difícil 
tarefa – partes I e II. Revista mensal de saúde e segurança do trabalho – PROTEÇÃO, 
Novo Hamburgo/RS, n. 143, p 61 – 64, nov. 2003.

DROGAS no trabalho: o que as empresas podem fazer pelos funcionários. 2003. 
Disponível em: <http://www2.uol.com.br/aprendiz/guiadeempregos/primeiro/info/
artigos_130303.htm#2>. Acesso em: 31 ago. 2009.

INFOSEG: investigação de acidentes, ed. 7. Disponível em: <http://www.raccosafety.
com.br/Edi%E7%E3o7%20-%20investiga%E7%E3o%20de%20acidentes.pdf>. Acesso 
em: 31 ago. 2009.

REVISTA MENSAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO – PROTEÇÃO, ano XVI, n. 
144, p 70, dez. 2003.

TRABALHO SEGURO.COM. Manual de instrução para o preenchimento do anexo I. 
Disponível em: <http://www.trabalhoseguro.com/NR/nr5_old/nr05b.htm>. Acesso em: 
28 ago. 2009.
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ANEXO A – Recomendações para um bom registro fotográfi co

1. caso haja necessidade de remover os equipamentos para realizar o 
resgate dos trabalhadores lesionados, deve-se instruir ao pessoal do 
resgate que o faça movendo somente o absolutamente necessário;

2. tire fotografi as que o ajudem a reconstruir a cena do acidente e se 
possível tenha em mente ou registrado como era o ambiente anterior 
ao acidente. Dessa forma tire fotos da área geral do acidente, e depois 
as mais detalhadas ou específi cas;

3. em cada foto tirada, registre as informações relativa as mesmas de 
forma que o propósito seja explicado;

4. seja o mais rápido possível ao fotografar a cena antes que alguém altere 
qualquer elemento primordial na investigação;

5. fotografe todos os equipamentos que poderiam ter alguma relação com 
o acidente;

6. as fotografi as que registram os depoimentos devem ser tiradas na 
mesma posição da pessoa (ex.: sentado, em pé...) e no nível dos 
seus olhos;

7. no caso de foto próximas, utilize algum objeto que sirva como referencial 
de tamanho e perspectiva apropriados. Por exemplo, as dimensões de 
um maquinário podem ser comparadas com a altura de uma pessoa 
posicionada perto da máquina na foto, ou para pequenas dimensões o 
auxílio de uma régua. A fotografi a por se só deverá ser auto-explicativa.
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ANEXO B – Recomendações para uma boa entrevista

1. realize a entrevista o mais breve possível e de preferência no local do 
acidente, desta forma você terá mais recursos para entender a situação;

2. determine a condição física e estado psíquico e mental do empregado, 
principalmente se a entrevista for realizada no local do acidente;

3. assegure o fato de que a investigação visa a prevenção de um novo 
acidente ou qualquer lesão adicional, isso faz com que a entrevista 
adquira um nível de experiência e de aprendizagem ao invés de se 
transformar em um inquérito;

4. explique que deseja somente apurar os fatos. Não interrompa ou peça 
mais detalhes no momento da entrevista. Evite atitudes defensivas, 
comentários pejorativos, acusações ou opinião pessoal;

5. Perguntas abertas geram maiores detalhes que perguntas fechadas do 
tipo sim ou não;

6. sugira a repetição da versão do evento dada pelo empregado. Estimule 
qualquer correção ou adição de novos dados, formulando perguntas 
apropriadas que direcionem as prováveis causas do acidente. Não sugira 
negligências, erros ou culpa;

7. fi nalize a entrevista agradecendo a pessoa por sua colaboração com 
o processo.

Fonte: Adaptado de <http://www.raccosafety.com.br/Edi%E7%E3o7%20-%20investiga%E7%E3o%20de%20acidentes.pdf>. 
Acesso em: 1 set. 2009.
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