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Estatísticas mundiais mostram que a queda é um dos principais tipos de 

acidente de trabalho e que geralmente resulta em graves lesões corporais ou até 

mesmo em uma fatalidade. Por isso, é imprescindível que o empregador 

implemente medidas de segurança adequadas, forneça equipamentos de 

proteção, treinamentos e incentive boas práticas de trabalho. 

As principais causas de acidentes no trabalho em altura são:

• Não realização de análise de risco;

• Falta de planejamento ou planejamento inadequado;

• Ausência de equipamentos necessários;

• Utilização incorreta dos equipamentos;

• Ausência ou ineficácia do treinamento;

• Supervisão ineficaz;

• Imprudência e hábitos perniciosos, como a famosa rapdinha “vou ali e já volto”.

Lembre-se sempre de observar as legislações e normas vigentes sobre trabalho 

em altura, dispositivos e sistemas de ancoragem.

Ressaltamos que em caso de queda os trabalhadores devem ser prontamente 

resgatados ou capazes de realizar auto resgate. É imprescindível que para cada 

situação que envolva altura exista um plano de resgate estabelecido. Para 

prepará-lo é necessário identificar os riscos, suas consequências e esquematizar 

um cenário de resgate. O plano deve ser revisado frequentemente e sempre que 

houver mudanças que possam impacta-lo (pessoal, do ambiente, de 

equipamentos, etc.).

PROTEJA-SE

Não espere o acidente acontecer para começar a se preocupar com as medidas de 

segurança. É preciso que todos os envolvidos aumentem a conscientização e 

fiquem atentos aos riscos do trabalho em altura. Nossa empresa é perita no 

assunto. Podemos te ajudar a tornar seu ambiente de trabalho mais seguro. 

Converse com um de nossos especialistas!

Conheça nossas soluções para trabalho em altura.

Veja outros posts sobre trabalho seguro e sua importância:

A importância de conscientizar as pessoas quanto ao risco de acidentes no 

trabalho e como diminuir seus efeitos negativos.

Quatro consequências dos acidentes no ambiente de trabalho.

Você sabe se o telhado da sua empresa é tão seguro quanto deveria ser?
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