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RESUMO 

 

O acidente de trabalho é um fato que pode ocorrer em qualquer empresa,             

independentemente de seu grau de risco ou de sua organização e estrutura em             

relação à Segurança e Medicina do Trabalho. Não é tão comum ouvir que             

trabalhadores da área administrativa se acidentaram, mesmo porque, os riscos          

a que eles estão expostos são bem menores do que os riscos de quem              

trabalha no ambiente de produção; mesmo assim, acidentes na área          

administrativa não deixam de ocorrer, sendo assim, entendemos que devemos          

estar sempre atentos em qualquer hora e qualquer lugar.  

 

INTRODUÇÃO  

 

É comum, quando falamos de acidentes de trabalho, pensarmos em atividades           

da área de produção. Porém as áreas administrativas também podem oferecer           

condições de risco, ou seja, iremos abordar os tipos de acidentes que podem             

ocorrer em áreas administrativas.  

O problema que irá direcionar esta pesquisa está pautado em quais as            

ocorrências de acidentes de trabalho que mais acontecem na área          

administrativa. As possíveis hipóteses que serão apresentadas e validadas ou          

não ao longo desta pesquisa são: (I) Lesões por má postura; (II); Lesões por              

esforços repetitivos; (III) Tesouras e objetos pontiagudos. 

Cardella, (2010, p. 25) diz que “ o homem cria condições altamente perigosas             

ao introduzir avanços tecnológicos proporcionados pela visão cartesiana        

(elevadas velocidades, temperaturas, pressões) e, no controle dos riscos,         

utiliza em demasia, consciente ou inconscientemente, instrumentos subjetivos        

como “torcer para dar certo” e explicações do tipo “foi fatalidade”, “deu azar”. 

 

OBJETIVOS  

 

Trazer uma informação mais detalhada a respeito da importância do          

Comunicado de Acidente de trabalho na área administrativa, abordando as          



prevenções de acidente e explicando como acontecem esses tipos de          

acidentes na área administrativa.  

Considerando uma organização como objeto de estudo de segurança, por ser           

a organização um sistema, o objetivo principal é ilustrar ocorrências de           

acidentes de trabalho nas áreas administrativas, que formam um conjunto de           

pessoas com uma missão.  

 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Como metodologia de pesquisa foi utilizada a bibliográfica. Segundo Gil (2010),           

essa classe de pesquisa é elaborada com base em material já publicado, com             

o objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado          

assunto.Lakatos, (1992, p.44) complementa que “permite compreender que, se         

de um lado a resolução de um problema pode ser obtida através dela.” 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O que é acidente? De acordo com Cardella (2010 p.235) “Acidente é a             

ocorrência anormal que contém evento perigoso ou indesejado, mas não evolui           

para evento”. O acidente de trabalho é todo acidente que ocorra no ambiente             

de trabalho, a serviço da empresa, que provoque lesão corporal, perturbação           

funcional ou doença que cause a morte, perda ou redução (permanente ou            

temporária) da capacidade para o trabalho. A emissão da CAT (comunicado de            

acidente de trabalho) é obrigatória para todo e qualquer acidente de trabalho, o             

mesmo serve para comunicar o INSS que determinada pessoa sofreu um           

acidente de trabalho ou doença ocupacional. É também a principal ferramenta           

de estatísticas de acidentes de trabalho e de trajeto da Previdência Social.  

Gonzaga (2007 p.55) enfatiza: “A CAT é instrumento para se notificar às            

autoridades públicas, especialmente ao INSS da ocorrência de um Acidente de           

Trabalho ou de Doença Ocupacional. A CAT deve ser emitida logo após o             

acidente, podendo ser emitida até 24 horas depois do ocorrido caso a empresa             



perca o prazo de 24 horas a CAT deve ser aberto mesmo assim. A CAT deve                

ser emitida para acidentes de qualquer gravidade mesmo sem afastamento. De           

acordo com o Artigo 22, Lei n° 8.213/91, a CAT deve ser emitida pelo              

empregador..  

A prevenção de acidentes requer o estudo de fenômenos que causam danos e             

perdas às pessoas, ao patrimônio e ao meio ambiente. 

No decorrer do trabalho, vamos apresentar as causas mais comuns nos           

acidentes de trabalho na área administrativa, como podem ser evitados e como            

proceder diante de tal fato. Vamos abordar o principal objetivo que é            

proporcionar condições de segurança às organizações e seus funcionários. 

De acordo com Guimarães (2000, p 3-5), “a presença de ruídos no ambiente             

de trabalho pode provocar danos ao aparelho auditivo dos trabalhadores e até            

mesmo surdez”. O nível máximo de intensidade de ruído permitido legalmente           

em ambientes laborais é de 85dB, acima disso, o ambiente é considerado            

insalubre. Algumas pessoas perdem uma porcentagem da sua capacidade         

auditiva por ignorar alguns ruídos e pensar que estes sejam inofensíveis,           

trabalhadores que estão muito próximos da fábrica devem utilizar um protetor           

auricular de forma a proteger seus ouvidos aos ruídos mais intensos, devem            

também evitar o uso dos fones de ouvidos por muito tempo, o uso frequente e               

por longos períodos do fone de ouvido também pode prejudicar a audição.  

Atualmente, há muitos afastamentos referentes a acidentes de trabalho que          

acontecem nas áreas administrativas por diversos motivos como lesões por          

esforços repetitivos, lesões por má postura ou posição inadequada para as           

atividades, acidentes com eletricidade e no manuseio de estiletes, tesouras e           

objetos pontiagudos; questões relacionadas a stress e comportamento, entre         

outros. 

No nosso cotidiano é quase inevitável não ter contato diário com vários fatores             

estressantes; é imprescindível saber disso para identificar as diversas         

situações estressantes do nosso dia-a-dia, nos preparando adequadamente        

visando a nos adaptar a tais fatores para que haja equilíbrio, tranquilidade no             

desenvolvimento das atividades, sabendo lidar com as situações, tentar se          

adaptar com o stress  etc. 



Outro exemplo é o DORT (Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho),          

causado devido aos movimentos repetitivos de qualquer parte do corpo que           

podem provocar lesões em tendões, músculos e articulações, principalmente         

dos membros superiores, pescoço e ombros devido ao uso repetitivo ou a            

manutenção de posturas erradas resultando em dor, fadiga e declínio do           

desempenho profissional, tendo como vítimas mais comuns os bancários         

telefonistas, secretárias, digitadores e datilógrafos. 

O DORT acometem principalmente os membros superiores e região cervical de           

pessoas que desenvolvem atividades laborais em ambientes desfavoráveis        

quanto ao ritmo de trabalho, o esforço repetitivo, o excesso de horas extras, o              

excesso de estímulos estressores, que são considerados fatores extrínsecos         

causadores destes distúrbios; havendo também os fatores intrínsecos, que         

dependem da pessoa. Além do DORT existe o LER - Lesões por Esforços             

Repetitivos, sendo também denominada como distúrbios osteomusculares       

relacionados ao trabalho. Esses desgastes são causados por postura         

inadequada, instabilidade emocional, distúrbios metabólicos, dentre outros. 

Para evitar acidentes e doenças em ambientes administrativos, é         

imprescindível, em primeiro lugar, avaliar os riscos aos quais os trabalhadores           

estão sujeitos e o cuidado a ser tomado. Para a avaliação do risco envolve              

duas etapas: “a avaliação qualitativa, também conhecida como avaliação         

preliminar, e a avaliação quantitativa, que é aquela que efetivamente mede,           

compara e estabelece medidas de controle e, se possível, de eliminação dos            

riscos identificados.” Mesmo após a avaliação e tratamento dos riscos, é           

importante que o trabalhador e seus superiores continuem alerta, promovendo          

e praticando atitudes seguras. 

 

Quais são os tipos de acidentes? 

 

Todos os anos, milhões de trabalhadores ficam seriamente feridos ou acabam           

morrendo por causa de acidentes ou lesões ocasionadas durante suas          

atividades profissionais. Desta forma as empresas sofrem com indenizações,         

tratamentos médicos ou por afastamento desses funcionários prejudicados.  



A melhor forma de evitar todo esse transtorno é investindo em segurança do             

trabalho. Seja qual for sua função, desde uma área administrativa que é o foco              

do trabalho quanto à área operacional, o mais interessado na sua saúde e             

segurança tem que ser o próprio trabalhador. Algumas atitudes que podem ser            

tomadas: 

 

 

● Manter a atenção: todo trabalho precisa ser feito com atenção e plena            

consciência. Alguns fatores causam distração e o funcionário acaba         

perdendo o foco e a concentração. Não se deve distrair em atividades;            

deve-se observar todo o ambiente de trabalho e fazer uma análise de            

quais riscos e quais fatores podem existir ao redor. Pode-se evitar           

diversos tipos de acidentes e lesões corporais, basta estar atento e           

seguir as instruções de segurança. 

 

● Não se deve expor ao risco: acidentes acontecem frequentemente por          

imprudência do trabalhador. Podem-se vislumbrar alguns riscos, se        

alguma situação próxima demonstra perigo iminente, não se deve         

aproximar. Não se deve entrar em locais que não haja autorização           

prévia para estar ali ou delas ficar próximo caso o trabalhador não tenha             

treinamento qualificado e/ou usando EPI’s. 

 

● Manter o local de trabalho limpo e organizado: muitos acidentes          

acontecem por falta de organização, um simples detalhe pode causar          

um dano muito grande, por exemplo: uma caixa deixada no caminho, um            

piso molhado, uma ferramenta largada no caminho, algum vazamento         

etc. São coisas simples, porém fazem toda a diferença. 

 

 

● Evitar a realização de tarefas de forma isolada, especialmente em áreas           

de risco, não é muito prudente fazer uma ação sem acompanhamento, é            

necessário que o trabalhador esteja sempre acompanhado de um         



colega nas áreas de riscos, pois um pode cuidar do outro e vice-versa. A              

premissa para todos os serviços sempre deve ser um cuidando do outro,            

assim todos se mantêm seguros, evitando um acidente ou uma lesão           

corporal. 

 

● Uso de equipamentos de proteção: toda a empresa é obrigada a           

fornecer aos seus funcionários todos e quaisquer tipos de EPI’s sem           

custo algum para o trabalhador, para que eles possam realizar suas           

tarefas com segurança. Da mesma forma que os equipamentos de          

segurança estão na pose dos trabalhadores, eles são obrigados a zelar           

pela sua integridade. 

 

● Comunicação de incidentes: incidentes podem facilmente virar       

acidentes, tudo que acontecer fora da normalidade do dia-a-dia deve ser           

comunicado aos superiores. Normalmente cada empresa possui seu        

próprio procedimento quanto aos registros de incidentes. 

 

 

Responsabilidades e normas 

Dependendo do enquadramento da empresa no CNAE (Classificação Nacional         

de Atividades Econômicas), poderá haver até mesmo vários profissionais         

atuando conjuntamente como responsáveis pela preservação das condições        

adequadas de trabalho em áreas administrativas: “São eles os profissionais da           

Medicina do Trabalho, da Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacional e,           

em alguns casos, os profissionais da área de Saúde do Trabalhador. Isso é             

garantido pelas Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e          

Emprego.” 

As normas regulamentadoras mais diretamente relacionadas ao trabalho em         

áreas administrativas: 



NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina            

do Trabalho – SESMT; 

NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA; 

NR 7 – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO; 

NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; 

NR 17- Ergonomia; 

NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho; e 

NR 26 – Sinalização de Segurança. 

Vejamos a seguir algumas recomendações que podem ser feitas no ambiente           

de trabalho:  

– Fazer pausas regulares durante a digitação. Entre em contato com a CIPA e              

o setor de Segurança do Trabalho para determinar o ritmo de trabalho            

adequado; 

– Use o corrimão quando estiver subindo ou descendo em escadas; 

– As escadas devem possuir fita antiderrapante para evitar quedas; 

– As cadeiras devem ser confortáveis de preferência com encosto e           

regulagem; 

– Posicionar-se corretamente ao executar a atividade laboral, mantendo a          

coluna sempre ereta. Acostume-se a usar sempre a postura adequada; 

– As luminárias devem passar por limpeza periódica e as lâmpadas queimadas            

devem ser trocadas; 

– A iluminação das mesas e postos de trabalhos devem ser monitoradas            

constantemente e ser mantidas no nível adequado; 

– O monitor do computador deve ficar na linha da altura dos olhos. 



OS FUNCIONÁRIOS DEVEM: 

– Cumprir o horário de expediente e intervalos; 

– Manter seu posto de trabalho limpo e organizado; 

– Manter os extintores e a sinalização de incêndio livre e desimpedida; 

– Não consumir bebida alcoólica ou qualquer tipo de entorpecente, no local de             

trabalho e durante a jornada de trabalho; 

– Não fazer uso do copo coletivo; 

– Não correr nas escadas; 

– Ajude a manter o ambiente limpo. E faça uso permanente de lixeira, sabão              

líquido e papel toalha. Manter as mãos sempre limpas também é uma questão             

de higiene e saúde. 

– Use o corrimão para ter mais segurança na subida ou descida de escadas; 

– Não fumar no interior da empresa; 

– Não realizar nenhum tipo de reparo ou manutenção em          

equipamentos/máquinas energizadas; 

– Não realizar trabalho reparos que não foi autorizado; 

– Não transitar pela empresa quando o pessoal da limpeza estiver trabalhando            

com piso molhado; 

– Não fazer “gambiarras”; 

– Não sobrecarregar as tomadas fazendo uso de “T” de tomada, extensões e             

outros; 

– Não se alimentar (ainda que lanches leves) dentro da empresa, a não ser no               

local reservado e apropriado para tal; 



– Paralisar seu serviço sempre que constatar qualquer irregularidade quanto a           

sua segurança, comunicando imediatamente a sua supervisão; 

– Usar calçado adequado para desenvolver a atividade profissional; 

– Vestir roupas adequadas e/ou uniformes, para transitar no interior da           

empresa; 

– Utilizar os equipamentos de informática ou outros quaisquer oferecidos pela           

empresa apenas e tão somente na execução do trabalho determinado; 

– Cumprir as disposições legais e regulamentadoras sobre Segurança e          

Medicina do Trabalho; 

– Colaborar com a empresa nas implantações das Normas Regulamentadoras; 

– Participar das eleições da CIPA quando convocado; 

– Participar dos exames periódicos quando convocado; 

– No relacionamento deve haver comunicação com os demais colaboradores,          

clientes, fornecedores, diretoria etc., seja pessoalmente, ao telefone, por e-mail          

ou ainda por qualquer outro meio, devem ser observadas regras mínimas de            

sadia convivência social. 

A gentileza mútua e respeito à pessoa humana vem sempre em primeiro lugar,             

sendo terminantemente vedado o uso de palavras, gestos e expressões chulas           

e de baixo calão, além de brincadeiras que venham a constranger ou denegrir             

a imagem dos companheiros de trabalho. O objetivo da Segurança do Trabalho            

está em eliminar ou, pelo menos, minimizar as ocorrências de acidentes e            

doenças relacionadas ao trabalho, promovendo saúde e bem-estar aos         

trabalhadores.  

Para Guimarães (2000, p. 4-11), os acidentes de trabalho podem apresentar           

quatro enfoques: 



1. Enfoque Social - A incapacidade permanente, ou mesmo temporária da          

vítima, o sofrimento do acidentado e de sua família, além da sobrecarga            

do sistema previdenciário, afetando a sociedade em geral. 

2. Enfoque Econômico - Os custos do acidentado, da equipe, do          

transporte, do equipamento e do material danificado, dos supervisores,         

além das despesas jurídicas, dos danos à imagem da empresa, da           

redução da competitividade, da redução da moral dos funcionários e a           

queda nos níveis de produção de bens ou serviços, aumentando,          

consequentemente, os custos operacionais e diminuindo o lucro. 

3. Enfoque Jurídico - Refere-se às leis de acidente de trabalho. Estas, em            

geral, não são cumpridas, ficando o empregador sem a devida punição e            

o trabalhador à mercê da própria sorte. 

4. Enfoque Epidemiológico - Relaciona-se à descrição, localização e        

classificação das lesões decorrentes do acidente de trabalho e das          

doenças profissionais. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

É importante salientar que todo acidente pode ser prevenido e, na maioria dos             

casos, pode ser evitado, Rodrigues (2014, p.18) destaca que “A atenção é            

fundamental para realizar as atividades cotidianas. No entanto, algumas vezes          

nos distraímos com qualquer coisa”. Sendo assim, entendemos que, se houver           

atenção, muitos acidentes podem ser evitados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No desenvolvimento do trabalho foram citadas inúmeras hipóteses de         

acidentes e como elas são causadas. O objetivo do trabalho realmente era            

descrever como acontecem os acidentes na área administrativa, que         

dificilmente são citadas na maioria das vezes pelas as organizações ou até            

mesmo na sua integração, talvez porque a maioria dos acidentes são causados            

na área operacional, porém não deixa de acontecer em outras áreas de            



trabalho também. Sendo assim desenvolvi este tema para abranger         

conhecimentos e destacar os riscos que são expostos os trabalhadores sem           

nenhum tipo de cuidado ou até mesmo por desconhecerem o mal que causa             

uma postura inadequada e quais danos são causados por isso, gradativamente           

ficando cada dia mais grave. 

Tendo em vista como podem acontecer os problemas, como as pessoas           

podem desenvolver os problemas e doenças e também como pode ser           

prevenido. 

Vale acrescentar que todo tipo de cuidado e atenção é pouco em meio os              

riscos do dia a dia, não só para a área administrativa mas como um todo, ao                

caminhar, trabalhar, fazer algum tipo de exercício entre outros. 
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