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RESUMO    
No Brasil, uma parcela significativa da mão-de-obra se concentra na construção civil, direta 

ou indiretamente. Esse fato associado à exposição aos fatores de risco, falta de 

planejamento, mão de obra especializada, sistemas de gerenciamento de canteiros de obras, 

análises e estudos de riscos fazem da construção civil o setor que registra maior número de 

acidentes de trabalho. Apesar disso, não é observado no país uma fiscalização adequada e 

eficiente no setor, de forma a inibir e controlar os acidentes e as doenças ocupacionais. Em 

grande parte dos municípios, as ações de fiscalização dos órgãos responsáveis limitam- se a 

vistoriar as dimensões dos terrenos, os recuos e a metragem das edificações. Com base 

nisso, o escopo deste trabalho consiste em uma ampla revisão bibliográfica, no 

levantamento e análise de dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificações 

(SINAN), referentes à de acidentes de trabalho, na cidade de Monte Carmelo – MG. A partir 

das análises realizadas foi observado que a construção civil foi responsável por 48,6% do 

total de acidentes notificados, configurando uma parcela extremamente considerável. Com 

esses dados em mãos, são realizadas análises das possíveis causas, bem como o 

levantamento das soluções, buscando colocar ênfase na importância de um sistema eficaz 

de gerenciamento de riscos iniciando desde a fase de projeto do canteiro de obras até a 

entrega final das mesmas. Apesar do número elevado de acidentes, o setor de segurança e 

saúde no trabalho vem ganhando destaque e tem se tornado multidisciplinar com o objetivo 

de melhorar a qualidade de vida dos profissionais.  
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