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RESUMO  

 

Manter o trabalhador como uma peça fundamental de produção em ótimas 
condições de saúde e promovendo a segurança é diretamente proporcional ao êxito 
de qualquer empresa. Para ser eficaz, a Saúde e Segurança deve atuar sobre, todos 
aqueles que fazem parte da cadeia produtiva, homens, máquinas e instalações, 
fazendo uma abordagem ampla e relativa às atividades humanas. 
O acidente possui uma definição é um evento negativo e indesejado do qual resulta 
em uma lesão pessoal ou dano material, entretanto caracteriza-se pela existência de 
um risco. O gerenciamento dos riscos associados ao trabalho é fundamental para a 
prevenção de acidentes, isso requer métodos e monitoramento e controle. Os 
conceitos básicos de segurança e saúde devem estar juntos em todas as etapas do 
processo produtivo, desde o projeto à execução, isso irá garantir a continuidade dos 
processos uma vez que acidente gera, horas e dias perdidos. 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este artigo vem de encontro ao comprometimento das empresas com a 

saúde do trabalhador, saúde e segurança no trabalho e prevenção de acidentes, de 

forma a expor discussões e conceitos de como deveriam ser tratados os 

trabalhadores nas organizações á minimizar acidentes no ambiente de trabalho. 

Expondo deveres dos funcionários e das empresas, estabelecer condições 

de bem estar e qualidade de vida aos colaboradores, portanto a diminuição de riscos 

brutais associada às atividades da organização na ausência da Função “Segurança”. 

Segundo Candella Função segurança e o conjunto das ações que têm por finalidade 

reduzir a frequência e a intensidade da manifestação dos perigos. 

Este estudo de tal importância na promoção á saúde do trabalhador, 

integridade física, psicológica e social. É um direito de todo trabalhador previsto no 

Art.7° da Constituição Federal de 1988. A responsabilidade segurança compete a 
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todos na empresa, empregador e empregado e poder Publico. Tendo o poder 

Publico o dever de estabelecer e fiscalizar o cumprimento da legislação pertinente à 

segurança, o emprego em cumprir as disposições legais, assim como o papel do 

empregador de dar suporte aos empregados para o desenvolvimento das tarefas. 

Objetivo deste artigo é mostrar como os acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais impactam na motivação dos funcionários. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Os programas de saúde e segurança consistem em atividades paralelas 

importantes para a manutenção e para as condições físicas e psicológicas do 

trabalhador. Do ponto de vista da administração de recursos humanos a saúde e a 

segurança dos empregados constituem em umas das principais bases para a 

preservação da força de trabalho adequada. 

Higiene e segurança no trabalho constituem duas atividades intimamente 

relacionadas, no sentido de garantir condições pessoais e matérias de trabalho 

capazes de manter a saúde dos empregados. 

Quando falamos de condição de trabalho, estamos tratando de saúde 

individual e coletiva. Para a discussão adequada sobre a questão, temos que, 

necessariamente conceitua-las.  

 Segundo apud Baptista (1947, p. 7), saúde é um estado completo de 

bem estar físico, mental e social, não consiste somente na ausência de doença ou 

enfermidade. 

Estado completo – ou seja, não pode ser parcelado, tomado por partes, ou 

observado de forma não integral. 

Físico mental e social – o corpo, a mente, e as relações sociais entre as 

pessoas, entre grupos e a comunidade na qual estamos inseridos.  

Não consistindo somente na ausência de doença ou enfermidade – 

geralmente, associamos a observação dos sintomas. Se não esta presente, quer 

dizer que não doença? E se não há doença, quer dizer que haverá saúde? Será que 

podemos assim concluir? Claro que não! Se assim o fizemos, iriamos de encontro à 
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própria definição apresentada. Por ser complexa e integral, há a possibilidade de 

não existirem doenças ou enfermidades até mesmo por não percebê-las por 

desconhecimento de seus mecanismos, segundo a visão clinica clássica. Todavia, 

com certeza existiram sintomas de uma organização doente, os quais deveram 

investigar.  

Você já parou para pensar qual é a relação existente entre segurança e 

acidente? 

Para Aranda (2011 p.7) Segurança – “Estado, qualidade, ou condição de 

uma pessoa ou coisa que está livre de perigos, de incertezas, assegurada de riscos 

eventuais, afastada de todo mal”. Segurança e constituída por ações de controle. 

Com isso segurança é característica a ser buscada nas pessoas nos meios 

ou elementos de um processo produtivo no qual resultara uma produção por meio de 

trabalho. Busca minimizar os acidentes do trabalho podendo conceituar acidente no 

trabalho como decorrente do trabalho, provocado, direta ou indiretamente, como; 

lesão corporal, perturbação funcional que determine a morte, a perda total ou parcial 

permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. 

De acordo com os especialistas, Acidente nada mais é “qualquer fato que 

interrompe o andamento normal de uma ação ou acontecimento, causado por 

fatores que podem ser de origem humana, social, ambiental, instrumental, entre 

outros, e que provoca dano pessoal, material ou ambos”. 

Tecnicamente existem duas causas de acidentes: atos inseguros e 

condições inseguras: 

Ato Inseguro é um termo técnico utilizado em prevenção de acidentes que, 

possui definições diferentes, porém com o mesmo significado. 

Entende- se como ato inseguro todos os procedimentos do homem que 

contrariem normas de prevenção contra o acidente. 

Condição insegura: é a condição do ambiente de trabalho que oferece perigo 

e/ou risco ao trabalhador. (ARANDA 2011, p. 12) 

Também podem ser identificados como: 

O agente que é definido como o objeto ou a substância relacionado 

diretamente com a lesão. 
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O tipo de acidente que é a forma ou o modo de contato entre o agente do 

acidente e o acidentado entre outros. 

A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e 

individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador, sendo também seu 

dever prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e 

do produto a manipular. 

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um documento emitido 

para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto bem como uma doença 

ocupacional. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência 

Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de 

imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável. 

Acidente de trabalho ou de trajeto: é o acidente ocorrido no exercício da 

atividade profissional a serviço da empresa ou no deslocamento residência x 

trabalho, e que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda 

ou redução (permanente ou temporária) da capacidade para o trabalho ou, em 

último caso, a morte. 

Doença ocupacional: é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do 

trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação 

elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

Na BRASIL Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social, no Artigo 19 leem-se: 

Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 

empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do Art. 

11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte 

ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

Já para o Ministério da Saúde é evento súbito ocorrido no exercício da 

atividade laboral, independente da situação empregatícia e previdenciária do 

trabalhador acidentado, e que acarreta dano à saúde potencial ou imediato. 

Em relação à higiene x saúde a higiene é a “parte da medicina que visa à 

preservação da saúde a ao estabelecimento de normas e preceitos para prevenir as 
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doenças”, sendo doença uma “alteração biológica do estado de saúde de um ser”. 

(SENAC. DRPR. P.7) 

No Brasil, as ações de segurança e saúde são previstas na legislação 

trabalhista, formada pelo conjunto de Normas reguladoras (NRs) e leis 

complementares, bem como portarias e decretos, e também as convenções da OIT 

ratificadas pelo Brasil. 

Vejamos o que diz o BRASIL decreto-lei 5.452, de 1º de maio de 1943, que 

aprova a Consolidação das Leis do trabalho (CLT). 

Art. 156 – Cabem às empresas, cumprir as normas de segurança e medicina 

no trabalho e instruir os empregados, através de ordens de serviços, quanto às 

precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças 

ocupacionais. 

Art. 158 Cabe aos empregados, observar as normas de segurança e 

medicina no trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 1 do artigo anterior 

e colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos, utilizando os 

equipamentos de proteção individuais fornecidos pela empresa. 

As doenças profissionais podem ser prevenidas respeitando-se os limites de 

tolerância de cada risco, utilizando-se adequadamente os equipamentos de proteção 

individual (EPI) e com formas adequadas de instalações, as mesmas são adquiridas 

ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado 

e que com ele se relacione diretamente, são mais comuns em empresas que 

negligenciam a segurança e as condições dos ambientes. 

“Higiene é a parte da medicina que visa à prevenção da saúde e ao 

estabelecimento de normas e preceitos para prevenir as doenças, sendo doença 

uma alteração biológica do estado de saúde de um ser, manifestadas por um 

conjunto de sintomas ou não.” Quanto maior a higiene, menor a incidências de 

doenças. 

Higiene e doenças também se reproduzem, e em ambos os casos as 

empresas devem estar capacitadas a programar ações preventivas que aumentam a 

segurança e saúde no trabalho (SST). A higiene envolve o estudo e controle das 
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condições de trabalho, que são as variáveis da situação que influenciam o 

comportamento humano. 

Que razões as empresas teriam par programar ações de segurança e saúde 

no trabalho? 

Primeiramente irá minimizar os riscos a todos e depois aumentar o bem-

estar e a autoestima dos trabalhadores e criar uma imagem de responsabilidade 

social para com o funcionário/colaborador. 

A qualidade de vida tem se tornado um fator de grande importância nas 

organizações e está diretamente relacionada à maximização do potencial humano, e 

isto depende de quão bem as pessoas se sentem trabalhando na organização. 

Nesse sentido, uma organização que se preocupa e tem ações voltadas à qualidade 

de vida de seus funcionários passará confiança aos mesmos, pois são organizações 

que se preocupam com o bem estar, satisfação, segurança, saúde e a motivação de 

seus funcionários. 

A teoria da motivação desenvolvida por Maslow afirma que as necessidades 

humanas estão organizadas em uma hierarquia de necessidades, na forma de uma 

pirâmide. 

Já a teoria desenvolvida por Herzberg procura explicar o comportamento de 

trabalho dos indivíduos. Para ela, existem dois fatores: 

Fatores higiênicos ou fatores extrínsecos: localizam-se no ambiente que 

rodeia o individuo e referem-se às condições dentro das quais ele desempenha seu 

trabalho. 

Fatores motivacionais ou fatores intrínsecos: estão relacionados com o 

conteúdo do cargo ou com a natureza das tarefas que o individuo executa. 

De acordo com Chiavenato (1999), a qualidade de vida tem se tornado um 

fator de grande importância nas organizações e está diretamente relacionada à 

maximização do potencial humano, e isto depende de tão bem as pessoas se 

sentem trabalhando na organização. 
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2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Nos resultados são descritos os dados obtidos na pesquisa. Pode ser 

apresentado na forma textual, em gráficos, tabelas e figuras.  

Antes de cada gráfico, tabela ou figura, é necessário apresentar um texto 

que destaque os principais resultados e sua análise. 

Os resultados obtidos pelo autor devem ser apresentados de forma clara e 

lógica, não devendo conter interpretações pessoais, mas respondendo aos objetivos 

propostos, descrevendo analiticamente os dados levantados, por uma exposição 

sobre o que foi observado e desenvolvido na pesquisa. 

A descrição pode ter o apoio de recursos estatísticos, tabelas e gráficos, 

elaborados no decorrer da tabulação dos dados. 

Os resultados podem estar divididos por tópicos com títulos logicamente 

formulados conforme os resultados obtidos.  

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo trabalhador que se espoe em algum tipo de risco em seu ambiente ou 

local de trabalho tem direito de receber o equipamento de proteção para assim 

trabalhar melhor e com mais segurança. O empregado ganha os EPIs da empresa 

para a sua segurança e é seu dever usa-los, pois caso ocorra algum acidente de 

trabalho ele estará seguro propriamente dizendo, porque EPI não salva vidas ele só 

protege o indivíduo. Os EPIs devem estar com validação em dia, e os trabalhadores 

devem cobrar a empresa caso essa validação não esteja com o número de 

fabricação, que deve estar visível em todo EPI. 

A empresa deve estar sempre atenta, pois quando distribuído o EPI é 

obrigatoriedade do trabalhador usar, assim mantendo a sua própria segurança, em 

caso de acidente de trabalho, a empresa fica encarregada de  fazer o registro no 

CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), que da segurança para a empresa 

quando os peritos forem fazer a avaliação na empresa para certificar se o 

trabalhador ganhou o EPI e se estão com a validação correta.  
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Como acabamos de ver Saúde e Segurança no Trabalho é muito importante 

para a empresa como para o empregado, pois assim ambos convivem bem, 

produzindo mais, aumento os lucros  e sem acidentes de trabalho. 

 

.  
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