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Análise de fatores que levam os operadores de máquinas há cometerem 

atos inseguros sem equipamentos de proteção 

 

1. RESUMO 

O artigo visa chamar atenção aos atos inseguros cometidos pelos operadores de 

máquina, prejudicando sua vida e a empresa, tornando um ambiente inseguro e de 

fácil declínio a acidentes colocando em risco a saúde e o emprego do trabalhador. 

Vários autores destacam, citam e principalmente alertam que não se devem 

cometer esses atos e como eles podem condenar o futuro do operador, tanto em sua 

vida profissional e também relevantemente na sua vida pessoal.  

 

2. INTRODUÇÃO 

No Brasil todos os anos acontecem milhões de acidentes no trabalho e muitos 

deles sendo fatal. Os acidentes no ambiente de trabalho são gerados por diversos 

fatores, mas o principal e mais preocupante causador de acidentes é o fator 

humano, por trabalhadores que se expõem aos riscos, cometem atos inseguros e 

geram acidentes. 

Os acidentes sofridos por operadores de máquinas quando não são fatais, acaba 

deixando grandes consequências físicas aos acidentados, decepando partes e 

membros do corpo, marcando assim, o trabalhador e sua carreira para sempre, e 

prejudicando-o para o resto da vida. 

Quais vantagens pode obter um operador que se arrisca em seu processo de 

trabalho, cometendo atos inseguros, expondo-se a riscos, criando chances de se 

acidentar e até perder partes do corpo para economizar alguns minutos na atividade 

que está realizando? As hipóteses são que muitas vezes os operadores cometem 

atos inseguros sem equipamentos de proteção por:  

1. excesso de confiança, pois acham que sempre vai dar certo  

2.cansaço e preguiça, pois encontram um atalho para o processo e utilizam; 

3.preocupações com a paralisação da linha de produção, que muitas vez é 

induzida até pelas empresas e  

4.porque simplesmente estão acostumados a realizar de forma incorreta ou foram 

ensinados desta forma. 
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A relevância desse tema é justificada por Kletz (2013, pg.64) que diz “pode 

parecer que o acidente se deu inteiramente por culpa do montador que foi 

acidentado, uma vez que nada mais poderia ser feito para preveni-lo. No entanto, 

investigações posteriores mostraram que todas as PTs emitidas recomendavam o 

emprego dos óculos”, ou seja, um operador se expôs ao risco sem um EPI que 

poderia ter lhe protegido.  

A editora InterSaberes (2014, p.168) também incentiva o uso do EPI e diz que 

pode ser uma medida de proteção: “Determinar o uso de EPI nos ambientes de 

trabalho em que todas as medidas de proteção coletiva tenha sido esgotadas, a fim 

de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores [...]”.  

 

3. OBJETIVOS 

Demonstrar que as consequências dos atos inseguros podem marcar de forma 

permanente a vida dos operadores de máquina desde sua vida profissional quanto 

pessoal. 

 

4. METODOLOGIA 

     A metodologia utilizada para desenvolvimento desse artigo foi pesquisas em 

livros relacionados ao tema, revistas científicas e outros artigos que tratavam de 

assuntos correlacionados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1  TRABALHO E A SAÚDE  

Faiman (2012, p.52) relacionando trabalho e saúde diz “O trabalho é um 

aspecto central da vida das pessoas, sendo um dos fatores constituintes da 

identidade. A experiência de reconhecimento que o trabalho possibilita é da maior 

importância para a organização psicológica”. E Segundo Codo (1998) em seu texto 

reforça que, o trabalho determina a vida da pessoa na medida em que novos 

significados são atribuídos à ação. 

Faiman (2012, p.22) descreve que desde a antiguidade, há registros de 

estudos e observações dos efeitos do trabalho, ou das condições em que ele é 

realizado, na saúde dos trabalhadores. Nas próximas páginas (p.24) a autora realiza 
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a comparação com a saúde: “[...] A utilização das listas para o estabelecimento de 

nexo causal entre trabalho e adoecimento se mantém até hoje, embora tenham 

ocorrido muitas transformações, tanto na composição das mesmas, como na sua 

aplicação”. 

 A autora ainda explora mais ainda o tema (p.26) relatando o estudo que 

localizou uma edição do Journal of Psychiatry de 1927 em que constava material 

Psiquiatria Ocupacional, que traz como contexto sobre a eficiência da administração 

científica de Frederick Winslow Taylore e sobre as fábricas e formas de produção em 

grandes fábricas que deplorava mulheres no trabalho com situações débeis.  

 

5.2  SEGURANÇA DO TRABALHO 

Rossete (2014, p. 2) explica como a segurança foi uma conquista conforme a 

atribuição das leis trabalhista, pois as empresas não ofereciam o mínimo para a 

segurança dos trabalhadores, que na maioria das vezes trabalhavam em galpões 

grandes com situações precárias e de risco a saúde dos operadores de máquinas 

que muitas vezes até comiam ao redor das máquinas contraindo doenças. 

Mas a preocupação com acidente não começou no Brasil , o cuidado com a 

saúde dos trabalhadores teve início na Europa, no Brasil tal temática passou a ser 

tratada 3 séculos depois surgindo então a medicina do trabalho. (Balbinoti, 2017) 

 Também em Anacleto (2015,p.2) diz que “[...] diariamente trabalhadores de 

áreas diversas estão expostos a perigo e, consequentemente, sujeitos a riscos 

ocupacionais. Isto não é algo que acontece agora; pelo contrário, desde a história 

conhecida da humanidade é possível encontrar relatos e registros relacionados ao 

tema [...]”  

 

5.3  ACIDENTES 

Anacleto (2015,p.40) “Um acidente de trabalho corresponde a qualquer tipo de 

incidente em que ocorram ferimentos, lesões, algum dano para a saúde ou até 

mesmo a morte do trabalhador”. Complementando essa definição com o texto de 

Faiman (2012, p.56) que o trabalho por questões psicológicas podem despertar 

intenso e favorecer o adoecimento que nascem de exigência e conflitos, 
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experiências e subjetividades diversas, trazendo assim uma visão a mais de 

acidentes no trabalho.  

Segundo o Jornal Correio Braziliense (2017) cita que “De acordo com o Ministério 

da Fazenda, entre 2012 e 2016, foram registrados 3,5 milhões de casos de acidente 

de trabalho em 26 estados e no Distrito Federal. Esses casos resultaram na morte 

de 13.363 pessoas e geraram um custo de R$ 22,171 bilhões para os cofres 

públicos com gastos da Previdência Social”.  

Podemos apontar as áreas mais afetadas com esses acidentes, sendo indicado 

na tabela os setores mais perigos e responsáveis pelos acidentes: 

 

Ainda sobre acidentes Anacleto (2015,p.26) alerta que “Os acidentes de trabalho 

podem causar desde um simples afastamento, a perda ou a redução da capacidade 

para o trabalho e até mesmo a morte do segurado”, mostra assim o autor a 

gravidade que pode se tornar um acidente de trabalho na vida de um profissional. 

Anacleto (2015,p.2) explana ainda mais o assunto citando que “É preciso 

entender também que, para que o acidente ou doença seja considerado “acidente de 

trabalho”, é imprescindível sua caracterização técnica pela perícia médica do INSS, 

que fará o reconhecimento técnico do nexo casual entre o acidente e a lesão, a 

doença e o trabalho, a causa mortis e o acidente. 

Kletz (2013,p.54)  tem a mesma visão que os autores já citados quando escreve 

que “Diversos acidentes ocorreram porque o equipamento, apesar de isolado 

corretamente, não estava completamente livre de materiais perigosos, ou porque a 

pressão interna não havia sido totalmente aliviada e os reparos não estavam 
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conscientizados disso”, defendendo assim a utilização dos equipamentos de 

proteção no ambiente de trabalho.  

Retornando a visão de Anacleto (2015,p.30) podemos acrescentar que “Muitos 

acidentes de trabalho acontecem em razão de causas básicas e gerenciais, além de 

condições imediatas. [...]”, ou seja situações que poderiam ser evitadas,mas uma 

vez que já aconteceram, o retorno ao trabalho segundo Faiman (2012, p.62) 

geralmente é uma experiência bastante complexa, especialmente quando o 

desencadeamento do adoecimento ou consequências do acidente relaciona 

diretamente ao trabalho e a sua vida pessoal. 

 

5.4  VIDA E SAÚDE DO TRABALHADOR 

Balbinoti demonstra em seus estudos que mais que uma obrigação deve ser 

consenso do empregador fornecer aos trabalhadores expostos aos riscos, 

equipamentos que preservem sua vida durante a execução de suas atividades 

laborais. (Balbinoti, 2017) 

Anacleto (2015,p.4) “Parece algo natural que o tema da saúde do trabalhador 

tenha ganhado força e importância com a Revolução Industrial. Afinal, o foco dos 

empregados era obter lucro e qualquer preço e, por isso, não ofereciam aos 

operários as mínimas condições de trabalho”. Autora Faiman (2012, p.44) em seu 

livro atribui a responsabilidade por condições que contribuam para o adoecimento 

também é um fator importante. Portanto, o atendimento em saúde ocupacional é 

atravessado por variáveis que lhe são peculiares e que demandam reflexão. 

 

5.5  CONSEQUÊNCIAS DOS ACIDENTES 

O cotidiano de trabalho geralmente oferece, com maior e menor frequência, 

situações passíveis de despertar sentimentos de revolta e agressividade em grau 

variável. Além de diversas consequência sendo no fator humano a menor delas mas 

que também deve ser contabilizada é a questão financeira, para nós mostrar essa 

consequências Anacleto (2015,p.52) aponta pela Previdência Social (de 2004 a 

2008) ocorreram 2.884.798 acidentes de trabalho no Brasil, que custaram mais de 

4% do PIB por ano, o autor também relata 718 mil acidentes no INSS.  



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                    

6 

 

Entre as consequências existe também o fator psicológico que segundo Faiman 

(2012, p.44) tem a obrigatoriedade legal da notificação dos transtornos mentais e 

relacionados ao trabalho e que dentre as funções atribuídas ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) consta a reabilitação e reintegração profissional de 

trabalhadores afastados. 

 

5.6  MÁQUINAS X OPERADORES 

Anacleto (2015,p.46) explora a relação entre máquinas e operadores como 

algo delicado, pois autor descreve o acidente da Plataforma P-36 da Petrobrás, onde 

depois de um acidente que gerou duas explosões matando 11 trabalhadores, e após 

cinco dias a plataforma afundou causando também um grave acidente ambiental.  

 

6. RESULTADOS 

O estudos mostram que as consequências dos atos inseguros não beneficiam de 

forma alguma nos processos ou atividades, de contrapartida só afetam e prejudicam 

a vida de forma integral dos operadores e assim afeta economia, empresa e o mais 

importante a vida do profissional.   

Esse grande número de acidentes de trabalho segundo levantamento realizado 

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) poderia ser evitado se houvesse 

um programa de Segurança do Trabalho que controlasse melhor o uso de EPI’s. 

 O site Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho relata em tempo 

real esses números de acidentes que ocorrem em todas as regiões do Brasil. 
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