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RESUMO 

 

Os agravos à saúde dos trabalhadores decorrentes de acidentes de trabalho (AT) podem 
resultar em incapacidade laboral permanente (BRASIL, 2009). Segundo o Anuário 
Estatístico de Acidentes de Trabalho (2013) são registrados anualmente, no Brasil, em 
média 700 mil acidentes de trabalho, considerando apenas aqueles notificados 
oficialmente pela emissão da CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho), o que 
corresponde a um custo anual para o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) de 
aproximadamente R$ 70 bilhões, desconsiderando as doenças originadas pelo trabalho. 
Segundo a ORSHA (2006), 95% dos acidentes de trabalho notificados são causados por 
falha humana, por meio de atos inseguros dos trabalhadores. O objetivo desta pesquisa é 
identificar se há relação entre os fatores idade, escolaridade, estado civil, número de 
filhos, tempo de experiência, setor de trabalho e prática de desvios de comportamentos 
seguros com o envolvimento em acidentes de trabalho e a gravidade deste. A pesquisa 
quantitativa de natureza exploratória-descritiva, que tomou como base os registros de 
acidentes de trabalho documentados pelo Departamento de Segurança do Trabalho de 
uma empresa de grande porte do setor sucroalcooleiro, localizada na região de Bauru/SP, 
no período de 01 de abril de 2015 a 31 de março de 2017, período este que corresponde a 
dois anos safra. Os resultados apontam que 73% dos acidentes envolvem trabalhadores 
que cometem desvios de comportamento seguro, e que 45% dos eventos se concentram 
nos indivíduos com faixa etária de 30 a 39 anos, e classificados como 
solteiro/sozinho/divorciado/viúvo. O setor industrial é que responde pelo maior 
percentual de acidentes com 64% do total. As análises mostraram que o envolvimento 
com acidentes está relacionado com a idade, o setor e a prática de desvios de 
comportamento seguro, e que os acidentes mais graves estão associados ao setor e 
também a prática de desvios de comportamento seguro, por outro lado, os acidentes de 
menor gravidade estão relacionados ao grau de experiência. As análises reforçam a 
importância dos programas de treinamento em segurança do trabalho com foco na 
redução/eliminação da prática de desvios de comportamento seguro dos trabalhadores e 
também do direcionamento de programas de treinamento de segurança mais específicos 
aos trabalhadores do setor industrial. 
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