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Resumo: 

O presente trabalho monográfico discute o processo histórico das transformações 
do trabalho e as principais mudanças ocorridas que culminaram na transformação 
de paradigmas apontados para a prevenção da saúde e segurança do trabalhador. 
Este estudo apresenta estatísticas da quantidade de acidentes de trabalho 
ocorridos no estado de Goiás em 2011. Objetiva-se com esta pesquisa 
bibliográfica, compreender se as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 
vítimas de acidente do trabalho no processo de reabilitação são superadas por via 
das políticas do Sistema de Seguridade Social. O método dialético marxiano será a 
fundamentação teórico-metodológica, devido observar a realidade enquanto 
conjunto, permitindo de maneira mais abrangente, visualizar a totalidade do 
problema investigado. Esta monografia se estruturou em três capítulos. O Capítulo 
I trata das transformações ocorridas no mundo do trabalho e suas principais 
repercussões na vida do trabalhador. Aborda a Política Nacional de Saúde e 
Segurança do Trabalhador (PNSST) como garantia de uma melhor qualidade de 
vida do trabalhador através de prevenção de acidentes e de danos à saúde 
provenientes do trabalho. Refere, também, a importância da legislação trabalhista 
com ênfase na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No capítulo II faz uma 
relação entre saúde e trabalho, considerando as Políticas de Saúde e Previdência 
Social no Brasil como conquistas da classe trabalhadora em resposta às suas 
necessidades com um gancho na saúde do trabalhador na atualidade. O capítulo 
III um breve relato sobre a evolução histórica da proteção acidentária perpassando 
sobre conceitos e aspectos importantes constantes na CLT referente ao acidente 
de trabalho. Em seguida, abrange a importância sobre a segurança no Trabalho e 
as estatísticas de acidentes de trabalho ocorridos no estado de Goiás em 2011 por 
situação do registro, motivo e consequência. Como resultado deste estudo 
verificou-se que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registrou 15.526 mil 
acidentes de trabalho em 2011, sendo 13.455 mil com CAT registrada e 2.071 sem 
CAT registrada. Por tudo o observado nesta pesquisa propõe-se que para 
minimizar o alto índice de acidentes no estado de Goiás é necessário que exista 
uma maior fiscalização do ambiente de trabalho pelos órgãos competentes, 



cobrando do empregador que ofereça treinamentos, campanhas de prevenção, 
avisos ou visualizações sonoras e visuais sobre os riscos existentes no local de 
trabalho, forneça Equipamentos de Proteção, máquinas e instrumentos de trabalho 
adequados e em bom estado de conservação, que exista uma Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes. 
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