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RESUMO 
 
 

ACIDENTES DE TRABALHO: MÉTODOS DE CONTENÇÃO A segurança no trabalho é um 
fator importante para dar mais qualidade de vida e saúde ao seu trabalhador no desempenho 
de suas funções. O objetivo deste estudo é identificar os métodos para que possa reduzir o 
número excessivo de acidentes em indústrias ou em outras atividades que ofereçam riscos aos 
trabalhadores, e como os recursos humanos devem agir nas organizações, uma vez que esse 
tem papel essencial na educação do trabalho dos funcionários. O propósito é de que a 
administração de Recursos Humanos tem como norma a segurança de seus colaboradores, 
sendo assim necessário desenvolver métodos corretos e eficazes, para a a redução de 
acidentes no ambiente trabalho. No entanto, para que haja sucesso, as políticas adotadas pela 
gestão de recursos humanos têm de estar alinhadas com as políticas adotadas pela empresa 
em questão, sendo assim os Recursos Humanos que planejam e impõe as regras e medidas 
de segurança a serem seguidas. Através do método de pesquisa bibliográfica, foi conduzida 
uma pesquisa exploratória em publicações sobre o assunto, na qual se identificou as principais 
causas de acidentes e os principais métodos para evitá-los, bem como o que a legislação 
brasileira prevê em caso de acidente de trabalho, no que tange à assistência ao trabalhador, o 
que a administração de recursos humanos pode fazer, e o que vem fazendo atualmente, para 
que se reduza os índices de acidentes em serviço, qual a importância dessa área para esse 
assunto, quais as perdas e os ganhos disso. Para prevenir acidentes, a empresa pode adotar 
medidas como eleger um grupo responsável pela supervisão das normas de segurança e 
orientação dos demais colaboradores, conhecida como CIPA, bem como desenvolver estudos 
sobre os riscos envolvidos em suas atividades, através do SESMT, ambos previstos nas 
Normas Regulamentadoras. Em relação aos métodos empregados para a prevenção de 
acidentes, já conhecidos e testados em empresas de maior porte, os principais são: EPI’s; 
timekeeping; apadrinhamento; onthejob; QPS; conscientização; DDS; manutenção autônoma; 
housekeeping; fiscalização; e penalização. A legislação brasileira garante ao trabalhador 
alguns benefícios em caso de acidentes de trabalho, como segue na CLT, como o SAT e os 
auxílios. Porém, a prevenção dos acidentes de trabalho é fundamental e essencial, pois sua 
incidência causa prejuízos financeiros e de imagem à organização, além das consequências 
enfrentadas pelo trabalhador, as quais por vezes são irreversíveis, portanto é necessário uma 
boa verificação dos métodos preventivos aos acidentes. Palavras-chave: Identificar, Diminuir, 
Acidentes.  


