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RESUMO 
 
O presente trabalho versa sobre o acidente de trabalho nas pequenas empresas e tem por 
objetivo geral demonstrar a dificuldade que os trabalhadores dessas empresas enfrentam em 
relação aos acidentes trabalhistas e como objetivos específicos compreender o que é pequena 
empresa, quais legislações que garantem, ou não, a proteção dos que nela laboram. Tal estudo 
tem como justificativa o crescente número de pequenas empresas no país, que tem como 
premissa a livre iniciativa, como fundamento da sua ordem econômica, o que demanda um 
olhar mais atento para esse segmento empresarial. Para tanto, foi utilizada uma pesquisa 
qualitativa, mediante a análise de referências bibliográficas de estudiosos que abordam a 
temática. O trabalho foi desenvolvido em capítulos e tópicos, onde são definidos: o conceito 
de acidente de trabalho; a caracterização de pequena empresa; o  histórico dos acidentes de 
trabalho; a diferença entre segurança estrutural e segurança no ambiente de trabalho; e as  
normas regulamentadoras de acidente de trabalho, seguidos da conclusão. 
 
Palavra Chave: Acidente de trabalho. Pequena Empresa. Normas Regulamentadoras. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os acidentes de trabalho causam sérios e grandes transtornos para a sociedade, 

tanto no que se refere aos aspectos humanos, econômicos, sociais, dentre outros. Atinge 

tragicamente o trabalhador sua saúde e integridade física, psíquica e social, incidindo na 

redução da sua capacidade laborativa e na sua qualidade de vida com a família, que sofre com 

a perda da fonte de sustento e, por vezes, com casos de invalidez permanente e até morte. 

O empregado, como parte essencial de uma empresa, necessita de diversos 

amparos, sejam eles econômicos, de capacitação profissional para enfrentar o mercado cada 

vez mais competitivo e, sobretudo, de qualidade de ambiente laboral no que tange aos 

instrumentos utilizados para garantia de sua integridade física e moral. 

                                                
1Aluna do curso de Administração da Faculdade Futura de Votuporanga – 2017. 
2Aluno do curso de Administração da Faculdade Futura de Votuporanga – 2017. 
3Aluna do curso de Administração da Faculdade Futura de Votuporanga – 2017. 
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Cada vez mais, os trabalhadores se deparam com tecnologias que exigem 

conhecimento técnico para operarem as máquinas e, ao mesmo tempo, preparo e o uso de 

equipamentos indispensáveis para sua segurança e bem-estar. 

O empregador tem a responsabilidade sobre esse bem estar de seus colaboradores, 

pois essa é uma obrigação decorrente de leis. A empresa onde haja muitos casos de acidentes 

trabalhistas ou que possua em seu quadro de funcionários pessoas que desenvolveram doenças 

consequentes do ofício sofrerá graves prejuízos e também acarretará danos ao seu 

colaborador, sendo ambos prejudicados, tanto a empresa, que irá responder pelo acidente, 

quanto o colaborador, que irá carregar a consequência danosa  para a vida toda. 

 Deve-se ressaltar que também é considerado acidente de trabalho aquele que 

ocorre com o empregado em atividade realizada fora da empresa, assim como no 

deslocamento ou viagem a serviço e ainda no trajeto de casa desde que não haja desvio 

injustificado da rota. 

A legislação que garante a proteção do trabalhador em serviço é vasta. No que diz 

respeito às Normas Regulamentadoras (NRs), totalizam trinta e seis, as quais determinam 

procedimentos específicos relacionados à segurança e a Medicina do Trabalho. 

 Na micro e pequena empresa que tem poucos colaboradores, frequentemente a 

responsabilidade de cuidado do assunto é do próprio empregador.  

A economia da cidade de Votuporanga/SP é baseada nas pequenas empresas, 

entretanto os colaboradores que nelas trabalham têm dificuldades quando se fala em acidente 

de trabalho, pois a cidade tem carência de fiscalização e colaboração dos empregadores 

quando se diz respeito à prevenção de acidentes de trabalho, o que será demonstrado no 

presente trabalho. 

 

1-  DEFINIÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO 

 

Tendo em vista o Protocolo de Complexidade Diferenciada de Notificação de 

Acidentes do Trabalho Fatais, Graves e com Crianças e Adolescentes do Ministério da Saúde, 

acidente de trabalho (AT) é: 

O evento súbito ocorrido no exercício de atividade laboral, independentemente da 
situação empregatícia e previdenciária do trabalhador acidentado, e que acarreta 
danos à saúde, potencial ou imediato, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que causa, direta ou indiretamente (concausa), a morte, ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Inclui-se ainda o 
acidente ocorrido em qualquer situação em que o trabalhador esteja representando os 
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interesses da empresa ou agindo em defesa de seu patrimônio; assim como aquele 
ocorrido no trajeto da residência para o trabalho e vice-versa. (BRASIL, 2006, p. 11) 

 

É ainda considerado legalmente acidente do trabalho, os infortúnios ocorridos nos 

intervalos destinados à refeição ou descanso, ou nos períodos destinados à satisfação das 

necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este. 

Existem também as doenças ocupacionais que ocorrem devido às más condições 

de trabalho que os colaboradores são expostos ou pela falta de EPI’s e não conscientização 

para o uso dos mesmos, dentro deste contexto as doenças são classificadas entre: 

 

 

1.1 Doenças profissionais 

 

É uma “[...] deficiência sofrida pelo operário, em razão de sua profissão, que 

obriga a estar em contato com substancias que debilitam o seu organismo ou exercer a sua 

tarefa, que envolve fato insalubre" (DINIZ, 2006, p.433). 

São, em regra, "[...] causadas por agentes físicos, químicos ou biológicos 

peculiares a determinadas funções e caracterizadas, como tais, na lei. Doenças que persistem, 

ainda que sejam adotadas medidas preventivas." (BRANDÃO, p.158) 

 

 

1.2 Doença do trabalho 

 

São denominadas doenças indiretamente profissionais, doenças das condições de 

trabalho, enfermidades profissionais indiretas. 

Trata a diferenciação entre doença profissional e doença do trabalho, definindo 

que a primeira como "[...] intimamente ligada à profissão do obreiro, acompanhando-o, 

inclusive, até em outras empresas [...]" (MARTINEZ, 1992. V.2. p.99). 

 Já a doença de trabalho, segundo Martinez (1992. p.99), “deriva das condições do 

exercício, do ambiente do trabalho, dos instrumentos adotados, sendo própria, sobretudo, das 

empresas que exploram a mesma atividade econômica e não necessariamente conceituadas 

como fazendo parte do obreiro”. 
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2- DEFINIÇÃO DE PEQUENA EMPRESA 

             

A definição de pequena empresa pode ser extraída do próprio Código Civil 

brasileiro, em seu artigo 966, que preceitua:  

 

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de 
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou 
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. 
(BRASIL, 1943). 

 

O Estado tem como objetivo explorar e aprofundar o estudo dos Acidentes de 

Trabalhos, especificadamente, nas pequenas empresas, ou seja, aquelas que existem 

juridicamente são protegidas pela legislação, mas, por vezes, não são capazes, por situações 

peculiares, da sua própria existência e sobrevivência, enquanto pessoa jurídica, de prevenir e 

impedir ocorrências de acidentes de trabalhos com seus colaboradores. 

Em relação às pequenas empresas, aquelas que, com apenas dois ou poucos mais 

colaboradores, são capazes de cumprir a legislação vigente e qual a atuação do poder público. 

De acordo com a Lei Complementar nº 123/2006 - (Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa) institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

também conhecido como a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. 

Caracteriza-se empresa como sendo uma unidade econômico-social, formada por 

elementos humanos, materiais e técnicos, tendo como foco o de obter utilidades através da sua 

interação no mercado de bens e serviços, buscando lucro no seu capital. 

A microempresa será a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrados nos órgãos 

competentes, que aufira em cada ano calendário, a receita bruta igual ou inferior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 

Se a receita bruta anual for superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais) e igual ou inferior é R$ 3.600.000,00, (três milhões e seiscentos mil reais) a sociedade 

será enquadrada como empresa de pequeno porte. Estes valores referem-se a receitas obtidas 

no mercado nacional. A empresa de pequeno porte não perderá o seu enquadramento se obter 

adicional de receitas de exportação, até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos 

mil reais).  
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A pequena empresa diz respeito àquela que possui poucos colaboradores, a 

empresa que tem um ou dois colaboradores ou aquela empresa familiar onde trabalha somente 

pai e filho, a costureira, a cozinheira, o mecânico entre outros, são estas empresas que 

necessitam de maior fiscalização. 

 

 

3- HISTÓRICO DOS ACIDENTES DE TRABALHO 

 

Verificava-se nas civilizações antigas como a egípcia, grega e romana, referências 

ao trabalho e doenças, as informações que se tem, porém, são restritas pelo fato de que os 

trabalhos mais pesados nesta época eram executados por escravos, já que o trabalho era 

destinado às camadas mais baixas da sociedade, estas por sua vez não tinham a menor 

proteção.  

Com a Revolução Industrial no séc. XVIII, o surgimento das indústrias e a 

mecanização dos sistemas de produção, surgiram os trabalhadores industriais, que viviam em 

péssimas condições de trabalho, sem o ambiente de trabalho e ferramentas adequados, sendo 

constantes e diários os acidentes de trabalho. Devido a essas situações os trabalhadores 

começaram então a criar espécies de sindicatos buscando melhorar as condições de trabalho 

que estavam submetidos na época. Através dessas lutas surgiu o trabalho assalariado, a figura 

do patrão/empregador e mudanças sensíveis nas relações de empregador - empregado. 

 

Em síntese, a saúde dos trabalhadores não é, a rigor, uma preocupação, recente, pois 
o impacto da Revolução Industrial na Europa, durante o século passado, foi tão 
espetacular e espoliador da vida operária, que necessariamente se converteu num 

tema de estudo e de ação. (MIRANDA, 1998, p.433). 
 

A Revolução Francesa é outro momento histórico que influenciou aos direitos 

trabalhistas, com tantas injustiças, a população se revolta contra o rei e busca igualdade civil 

para suprir um serie de injustiças sociais. 

O Brasil, na condição de país colonizado, e com um desenvolvimento tecnológico 

tardio, teve sua economia baseada na mão-de-obra escrava e agrícola. A preocupação com a 

saúde do trabalhador só ocorreu a partir do surgimento de epidemias como a febre amarela, a 

cólera e a peste, que matou dezenas de trabalhadores, ocasionando assim, prejuízo para a 

economia da época. É durante o ciclo do café (1850-1930) que ocorre a divisão internacional 
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do trabalho e a saúde pública volta-se para o combate das epidemias, com destaque para o 

sanitarista Oswaldo Cruz.4 

Entretanto, a intervenção da saúde pública nas fábricas é insatisfatória pela falta 

de condições de trabalho na época. 

Esses acontecimentos ao redor do mundo influenciaram sobremaneira nas causas 

trabalhistas. Essas revoluções e reinvindicações foram e são primordiais para a criação dos 

direitos que nos amparam no dia a dia.  

Desde então, o Estado brasileiro passou a legislar normas voltadas para a proteção 

aos acidentes de trabalhos, previstas na Constituição Federal de 1988, precisamente no artigo 

7°. 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene 
e segurança; 
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas, na forma da lei; 
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 
indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; (BRASIL, 
1988). 
 

 
Frequentemente nos deparamos com notícias de acidentes de trabalho como o 

caso na mina de Uberlândia onde dois trabalhadores foram soterrados e o corpo de bombeiros 

e a defesa civil estiveram no local para socorrê-los, porém uma das vítimas veio a óbito. 

Atualmente, o direito à proteção do trabalhador é garantido pelos órgãos estatais, 

Ministério do Trabalho, Sindicatos dos Trabalhadores, Ministério Público do Trabalho e 

Delegacias de Polícias dos Estados. 

Vale dizer, que está implícita na relação de emprego a obrigatoriedade do Estado 

na proteção do empregado, bem como as obrigações dos sujeitos do pacto laboral: 

empregador e empregado. 

O empregador deve cumprir a legislação vigente e garantir meio ambiente laboral 

e apto para o desenvolvimento das atividades de seus colaboradores, bem como, o 

fornecimento de equipamento de proteção individual – EPI. Ademais, deverá o empregador 

                                                
4 Foi um cientista, médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro, pioneiro no estudo das 
moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil. Fundou em 1900 o Instituto Soroterápico Federal no 
bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro, transformado em Instituto Oswaldo Cruz, respeitado 
internacionalmente. 
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zelar pelo emprego e uso correto dos equipamentos para que tenham eficácia na proteção aos 

acidentes laborais. 

Têm- se por Princípio da Proteção no pacto laboral, em linhas gerais, a relação 

sinalagmática entre empregador e empregado - àquele incumbe o dever de fornecer todo o 

suporte para a devida prestação laboral e, ao empregado cumpre zelar pelo exercício de sua 

função - resultando na manutenção do acordo laboral. 

 

No Brasil a OIT (Organização Internacional do Trabalho) tem mantido sua 
representação desde a década de 1950, com programas e atividades que refletem os 
objetivos da organização ao longo da sua história além da promoção permanente das 
normas internacionais do trabalho, do emprego da melhoria das condições de 
trabalho e da ampliação da proteção social. A atuação da OIT no Brasil, tem se 
caracterizado no período recente pelo o apoio ao esforço nacional de promoção do 
trabalho decente em áreas tão importantes como o combate ao trabalho forçado ao 
trabalho infantil e trabalho decente para os jovens. (SEBRAE, 2011) 
 
 

 

4-  RELAÇÃO DE EMPREGO 

 

Relação de emprego é aquele que possui natureza contratual, que corresponde a 

uma prestação de serviço subordinado por uma determinada pessoa física. Dentro da relação 

de emprego destacamos: o empregador, o empregado e o contrato de trabalho, que são 

definidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas nestes termos: 

Art. 2 – Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo 
os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 
serviço.  
Art. 3 – Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza 
não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.  
Art. 442 – Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, 
correspondente à relação de emprego. (BRASIL, 1943). 

 

Dentro da relação de emprego vale a pena ressaltar o princípio da confiança, que é 

gerado entre as partes; o mesmo refere-se à situação na qual uma pessoa age de acordo com as 

regras avençadas pela sociedade (para uma determinada atividade), e acredita que a outra 

também agirá conforme tais regras. 

O princípio da confiança “[...] funda-se na premissa de que todos devem esperar 

que as outras pessoas fossem responsáveis e atuem de acordo com as normas da sociedade, 

visando evitar danos a terceiros”. (CAPEZ, 2012, p.651) 



 
8 

 
 ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUCAÇÃO 

                                                                    E TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA 
 
 

5- DIFERENÇA ENTRE SEGURANÇA ESTRUTURAL E SEGURANÇA 

NO AMBIENTE DE TRABALHO. 

 

O colaborador cotidianamente, no ambiente de trabalho, está exposto as mais 

variadas situações que exigem o uso de ferramentas, máquinas, situações imediatas, dentre 

outras variáveis presentes, que o colocam à mercê de riscos à integridade e à saúde. 

Entretanto, quando o ambiente de trabalho não está adequado para as características e 

funcionamento dos colaboradores, colocando-os em situações de riscos, deixa claro o 

surgimento de diferentes tipos de doenças, dentre as quais podem ser ocasionadas pela 

ausência de segurança estrutural ou ambiental da empresa. 

Segurança estrutural envolve iluminação, luminosidade adequada para cada 

tipo de atividade, ventilação, remoção de gases, fumaça e odores desagradáveis bem como 

afastamento de possíveis fumantes ou utilização de gases, temperatura, manutenção de níveis 

adequados de temperaturas, ruídos, remoção de ruídos ou utilização de protetores auriculares. 

Segurança ambiental, a maneira como esse ambiente é moldado e estruturado, 

influencia a qualidade de vida e o comportamento das pessoas, as pessoas trabalham e vivem 

a maior parte de suas vidas dentro das empresas, a convivência no trabalho nos obriga a lidar 

com diferentes tipos de opinião, de visão, de formação, de cultura, de comportamentos e de 

valores.  

 

 

6- NORMAS REGULAMENTADORAS DE ACIDENTE DE TRABALHO 

             

Segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), uma norma 

regulamentadora é composta das obrigações trabalhistas que devem ser cumpridas por todo 

contratante. Cada norma regulamentadora visa à prevenção de acidentes e doenças 

provocadas ou agravadas pelo serviço. 

Estas estabelecem os parâmetros mínimos e as instruções sobre saúde e segurança, 

de acordo com cada atividade ou função desempenhada. Além disso, servem para nortear as 

ações dos empregadores e orientar os funcionários, de forma que o ambiente laboral se torne 

um local saudável e decente. 
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A lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977, estabeleceu a redação dos ART. 154 a 

201 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativas à segurança e medicina do 

trabalho. Conforme, o art. 200 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT cabe ao 

Ministério do Trabalho estabelecer as disposições complementares às normas relativas à 

segurança e medicina do trabalho. 

Dessa forma, em 08 de junho de 1978, o Ministério do Trabalho aprovou a 

Portaria nº 3.214, que regulamentou as normas regulamentadoras pertinentes a Segurança e 

Medicina do Trabalho, com o objetivo de padronizar, fiscalizar e fornecer orientações sobre 

procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e à medicina do trabalho, aprovou vinte 

e oito Normas Regulamentadoras (NRs), hoje em dia já são trinta e seis, que tratam do 

assunto. 

A ação foi feita considerando o disposto no artigo 200, da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), com redação dada pela Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Antes 

das Normas Regulamentadoras, o número de acidentes era alto e, por isso, fez-se necessário 

que o governo inserisse parâmetros legais regulatórios. Na era do crescimento econômico, 

muitas obras de infraestrutura foram realizadas causando muitos acidentes de trabalho e até 

morte devido à falta de segurança, estimava-se a cada sete empregados, um sofria acidente de 

trabalho. 

Em decorrência das mudanças ocorridas na CLT com a sanção da Lei nº 

6.514/1977, em 8 de junho de 1978 é aprovada pelo ministro do Trabalho a Portaria MTB nº 

3.214, composta de vinte e oito Normas Regulamentadoras, conhecidas como NRs, uma delas 

revogada em 2008, que vêm tendo a redação modificada periodicamente, visando atender ao 

que recomendam as convenções da OIT.  

As revisões permanentes buscam adequar as exigências legais às mudanças 

ocorridas no mundo do trabalho, principalmente no que se refere aos novos riscos 

ocupacionais e às medidas de controle, e são realizadas pelo próprio MTE, inclusive, por 

delegação de competência pela Secretaria de Inspeção do Trabalho.  

As Normas  estão em grande parte baseadas em normas semelhantes existentes em 

países economicamente mais desenvolvidos. 

Ou seja, existe a legislação, que são trinta e seis (36) Normas Regulamentadoras, 

composta por obrigações trabalhistas que devem ser cumpridas por todo contratante e 

observadas pelos trabalhadores, todavia, é sabido, que as partes, muitas vezes, são omissas e 

novamente, cria-se a vulnerabilidade do empregado. O Estado brasileiro não se omite. 



 
10 

 
 ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUCAÇÃO 

                                                                    E TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA 
 
 

O Brasil é dotado de bastante legislação para garantir a segurança e a vida dos 

trabalhadores brasileiros, porém não se pode negar que é primordial a atuação pertinente do 

empregador e do empregado no cumprimento dessas leis. 

 

 

  7 - CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho foi abordado sobre os acidentes de trabalho desde seu 

conceito e evolução durante a história da humanidade, até os dias atuais. 

Ficou evidenciada a necessidade de leis rígidas e contundentes que amparem os 

colaboradores durante a execução de suas atividades laborais ou em razão do vínculo 

empregatício e, sobretudo, a necessidade da vigilância quanto ao uso adequado dos 

equipamentos que garantam sua segurança. 

Ficou conceituada a relação de emprego existente entre empregado e empregador, 

selada por um pacto laboral e as leis que regulamentam essa relação. Evidenciou-se ainda que 

diante de eventual ausência de observância aos textos legais e normativos ou até mesmo 

omissão por parte dos sujeitos dessa relação, gera o cenário propício para a ocorrência de 

acidentes no ambiente de trabalho. 

A economia brasileira é fortalecida pelo crescente número de “pequenas 

empresas”, ou seja, aquela empresa que possui poucos colaboradores/empregados, que é 

aquela composta por um ou dois ou simplesmente, as atividades empresariais são executadas 

por membros da família do empregador. As denominadas “empresas familiares” constituídas, 

isto é onde no quadro de empregados, estão filhos, esposas, parentes, enfim, exemplos como 

empresas de “chaveiro”, “o afiador de facas”, “costureira”, “o artesão”, “cozinheira”, dentre 

outras. 

O trabalho em tela buscou enfatizar de forma transparente e imparcial que as 

empresas, a que ousamos denominar “pequenas empresas”, por vezes, em razão de 

negligência do empregador ou até mesmo do próprio colaborador são os palcos de graves 

acidentes de trabalho.  

O empregador por sua vez, fere a legislação e não fornece equipamentos 

necessários a seus colaboradores, ou inadequados ou ainda com prazo de validade vencido.  
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Destarte, é indiscutível a importância do poder público quanto à fiscalização 

nesses ambientes de trabalho. 

Vale dizer que, ficou demonstrado ainda no presente estudo que os colaboradores 

e empregadores devem obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) vigentes.  

O objetivo principal do trabalho em apreço é demonstrar que embora a legislação 

não faça diferença entre os amparados pela lei, ou seja, entre os trabalhadores, fica explícito 

que as empresas menores, com reduzido número de colaboradores necessitam de inovação 

legislativa no sentido de maior proteção aos seus trabalhadores.  

A legislação trabalhista brasileira é fundamentada pelo Principio da Proteção do 

Empregado. A interpretação deste princípio deve ser de maior extensão possível, não somente 

de cunho legal, mas, de proteção física, moral dos trabalhadores brasileiros, considerando 

cada peculiaridade de atividade e local de trabalho, bem como do próprio trabalhador.  

Ficou demonstrado ainda que, infelizmente, o Acidente de Trabalho é uma 

realidade no cenário brasileiro, bem como da necessidade da legislação que garanta maior 

eficácia na fiscalização e garantia de direitos consoantes à inibição ou inocorrência de 

acidente com as pessoas no ambiente laboral. O Estado deve tratar de forma diferenciada as 

empresas com estrutura de prevenção aos acidentes de trabalho e as “pequenas empresas”, 

como salientado no estudo.  

Diz-se forma diferenciada no sentido de incentivo de programas do poder público 

que proporcionem a prevenção dos acidentes, bem como estatísticas que possam demonstrar 

essa realidade e eventuais suportes econômicos para a perfeita adequação do ambiente salutar 

e seguro para seus colaboradores. 

A título de conhecimento, em anexo encontra-se a pesquisa no sentido de 

demonstrar o índice de registros de acidentes de trabalho no município de Votuporanga-SP. 

Os dados foram fornecidos pela Santa Casa de Misericórdia local. 

Não obstante, o jornal local, Jornal a Cidade, divulgou matéria, abordando que a 

falta de equipamentos de segurança para os colaboradores provocou 1024 (um mil e vinte de 

quatro) acidentes dentro de 1 (um) ano em Votuporanga, esses dados são do anuário 

Estatísticos da Previdência Social que tem por base o ano de 2015 (dois mil e quinze) a média 

é de quase 3 (três) registros a cada dia no município. 

Do total de acidentes de trabalho registrados pela Previdência Social, 967 

(Novecentos e sessenta e sete) são casos com comunicação de acidente de trabalho, do total 

721 (Setecentos e vinte e um) registros como típicos e outros 229 (duzentos e vinte e nove) 
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ocorreram no trajeto para o trabalho, 8 (oito) casos foi doença do trabalho, já sem 

comunicação do acidente foram 57 (cinquenta e sete) registros em Votuporanga e 2 (dois) 

óbitos no ambiente do trabalho. 

Por fim, pode-se concluir que a ocorrência dos acidentes de trabalho causa 

prejuízo para a empresa, para o empregador e também para o próprio empregado vítima.  

Isto posto se faz necessário à intensificação na fiscalização por parte do Estado, da 

conscientização por parte do empregador e, principalmente, por parte do empregado que deve, 

sempre, exigir o cumprimento de lei para a garantia da preservação da saúde e vida. 
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