
Título: Acidentes graves com queda de altura: intervenção do CEREST Piracicaba 
gestão de contratos de serviços de terceiros em duas empresas distintas.   

O estudo foi conduzido pelo CEREST-Piracicaba decorrente da investigação de dois 
acidentes de trabalho (ATs) envolvendo serviços de terceiros para trabalho em altura  em 
duas empresas:  uma usina de açúcar e álcool e uma metalúrgica. O trabalho na usina era de 
montagem industrial originando queda de altura de 21 m, que levou o trabalhador a óbito. 
Na metalúrgica trata-se de serviço de limpeza de telhado. Trabalhador cai de 6m após telha 
ceder, levando a  politraumatismo grave. Objetivos: Descrever resultado das análises dos 
dois acidentes e as intervenções do serviço visando a implantação de medidas preventivas. 
Método: Uso de roteiro de análise de acidentes composto de descrição do trabalho normal, 
análises de mudanças, análise de barreiras e conclusão estruturada. A análise é construída 
com inspeções no local do acidente, entrevistas com colegas e chefias, análise de 
documentos. Após a conclusão da análise a empresa é convocada em Reunião com o 
CEREST e Sindicatos para implantação de medidas preventivas.  Resultados: Na usina o 
montador encontrava-se há 25 dias trabalhando em média 12-14hs dia de modo ininterrupto 
sem descanso semanal, com alimentação irregular, decorrente de pressão para entrega da 
obra, onde se observou a ausência de proteções coletivas e individuais contra queda de 
altura. Na metalúrgica ausência do controle da qualidade do cinto de segurança que se 
rompe quando a telha cede. Nos dois ATs constatamos a ausência de sistema de gestão de 
segurança e omissão no controle dos contratos das empresas terceiras; falta de antecipação 
de risco; falta de permissão de trabalho. Em mesa redonda o CEREST, utilizando a análise 
dos ATs, apresentou argumentos técnicos e organizacionais para a prevenção de novos 
ATs. A intervenção resultou em mudança no gerenciamento de contratos de terceirização;  
antecipação e monitoramento das medidas preventivas através da Permissão de Trabalho; 
adequação do sistema de proteção coletiva e individual nas edificações. Conclusão: A 
análise em profundidade dos ATs possibilita ampliar a visão sobre o processo causal e o 
campo de ações da Vigilância em Saúde do Trabalhador, com impacto positivo na 
prevenção de novas ocorrências. Possibilita a identificação da precarização e do aumento 
de riscos em processos de terceirização bem como a fragilidade da gestão de saúde e 
segurança em grandes grupos econômicos.   
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