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CONSTRUINDO METODOLOGIA PARA O DIAGNÓSTICO, VIGILÂNCIA E 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO.  
ESTUDO DE CASO EM EMPRESA DO RAMO TÊXTIL.   

Introdução: O estudo foi conduzido após a identificação de uma empresa do ramo 

têxtil com maior incidência de acidentes do trabalho no município de Piracicaba SP, 

mediante dados disponíveis no banco de dados do Sistema de Vigilância em Acidentes 

do Trabalho (SIVAT) de Piracicaba. O Estudo faz parte do Projeto de Pesquisa de 

aprimoramento do SIVAT (Políticas Públicas - FAPESP 06/51684-3). O estudo foi 

focado nos setores de Extrusão, Fiação, Tecelagem, Corte e Costura, Laminação, 

Impressão, Sacaria, Big Bag e Reciclagem  devido aos altos índices de acidentes nestes 

setores da empresa. Objetivos: Identificar aspectos causais de acidentes ocorridos na 

empresa de janeiro de 2007 a janeiro de 2008 e propor intervenções de prevenção. 

Método: Análise Ergonômica do Trabalho, reconhecimento de riscos em local de 

trabalho, análise de mudanças, barreiras e busca ativa de novos fatores e situações de 

risco e ou perigo com base em análise aprofundada de acidentes do trabalho ocorridos 

na empresa. O diagnóstico foi restituído em oficina com as chefias e corpo técnico da 

empresa. Resultados: No período estudado (12 meses) ocorreram 132 acidentes com 

proporção de incidência de 22,37%. As causas identificadas pelo banco de dados do 

SIVAT foram “máquinas e equipamentos” 43 % e “esforço/peso” com 11%. A grande 

demanda de produção associada à pressão temporal e incentivo pelo seu cumprimento; a 

política de segurança convencional e passiva; o descumprimento de itens de segurança 

em máquinas; elevada rotatividade decorrente de salários baixos, falta de incentivo e de  

plano de carreira; CIPA não atuante, falta de manutenção preventiva no maquinário 

foram os principais fatores associados à ocorrência de ATs. A devolutiva em forma de 

oficina revelou o conhecimento fracionado das várias áreas da empresa e boa adesão a 

novos conceitos de acidentes estimulando a incorporação dos aspectos de segurança no 

planejamento e gestão de produção. Conclusão: O estudo identificou a fragilidade da 

gestão de saúde e segurança que opera com conceito tradicional de atribuição de culpa 

dos ATs ao comportamento dos trabalhadores. A metodologia usada possibilita ampliar 

a visão sobre o processo causal e o campo de ações da Vigilância em Saúde do 

Trabalhador que não deveria se restringir aos métodos convencionais de fiscalizações 

esporádicas e pontuais.  
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