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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Diante das exigências trabalhistas e do crescente número de acidentes de 

trabalho, a prevenção da saúde e segurança no trabalho visa minimizar os riscos que são expostos 

os colaboradores das empresas, e prevenir quaisquer indícios de possíveis acidentes que possam 

ocorrer no ambiente de trabalho. OBJETIVO: Este estudo analisa a necessidade da prevenção, 

saúde e segurança no trabalho, observando a legislação vigente, de forma a contribuir na redução 

dos índices de acidentes do trabalho, e, permitir ao colaborador um ambiente de trabalho 

adequado e seguro. METODOLOGIA: No desenvolvimento deste trabalho utilizou-se da 

pesquisa bibliográfica realizada em livros, artigos, teses, dissertações e leis que regem a 

segurança no trabalho. Caracteriza-se como pesquisa qualitativa, tem caráter exploratório, busca 

observar como as organizações se enquadram dentro das necessidades da prevenção, saúde e 

segurança no trabalho. Foi aplicado aos colaboradores da empresa analisada um questionário 

estruturado contendo perguntas cujo objetivo foi conhecer a percepção dos mesmos sobre  a 

importância que a empresa em que trabalham dá para a prevenção, saúde e segurança no 

ambiente de trabalho. Além do questionário, aplicou-se uma entrevista junto ao gestor da 

empresa, cujo propósito foi identificar  as ações e o posicionamento da mesma quanto à 

segurança no trabalho dentro de seu contexto organizacional. A análise e interpretação dos dados 

coletados buscaram apresentar os resultados obtidos na pesquisa de acordo com os objetivos 

propostos, sendo, organizados de forma lógica, respondendo aos questionamentos apresentados 

no problema de pesquisa deste estudo. RESULTADOS: Por intermédio dos dados obtidos infere-

se que a legislação vigente e pertinente deste tema é bastante perspicaz e orienta quanto à 

necessidade de implantar sistemas de prevenção, saúde e segurança no trabalho. Com a 

implantação de sistemas de segurança é possível obter vantagens tanto para as empresas, quanto 

para os funcionários. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através dos resultados é possível inferir que, 

a segurança no trabalho é um meio para garantir a eficiência e eficácia dos serviços prestados 

pelos colaboradores e torna-se indispensável que as organizações adotem estratégias para 

melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. 
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