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Resumo: O Comando-Geral Tecnologia Aeroespacial – CTA, localizado no município de São 
José dos Campos – SP é um Centro de excelência em pesquisa e desenvolvimento na área 
aeronáutica e espacial. No ano de 2003 com a ocorrência do acidente com o veículo 
lançador de satélites VLS-1, na base de Alcântara – MA, o Brasil sofreu um grande choque 
com a perda de 21 profissionais, entre técnicos e engenheiros. Com o propósito de elaborar 
um sistema de gestão da saúde e segurança do trabalho foi realizado um levantamento do 
perfil de acidentes do trabalho ocorridos no CTA para o estabelecimento de uma política de 
segurança e a elaboração de metas e ações em função das prioridades. 
Palavras-chave: Acidente do Trabalho; Aeroespacial; Aeronáutica; Segurança do Trabalho.   

1. Introdução 

Os acidentes do trabalho representam na atualidade um grande problema social e 
econômico no Brasil e no mundo, estimativas da OIT indicam que os acidentes do trabalho 
superam a média anual de óbitos por acidentes de trânsito, guerra, violência e Aids. Com um 
custo mundial da ordem de U$ 1 trilhão por ano. (ILO, 2003); (BENITE, 2004). 

Dados mais atuais do Brasil demonstram que no período de 2000 a 2003 para uma 
população empregada de 27.367.385, ocorreram 307.928 acidentes típicos, 43.512 acidentes 
de trajeto e 20.403 doenças ocupacionais, totalizando 371.843 acidentes registrados 
oficialmente no Brasil, além disso ocorreram 2.849 mortes no trabalho, o que corresponde a 
um índice de 10,4 mortes por grupo de 100 mil trabalhadores. (PROTEÇÃO, 2005). 

Os sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional, denominados por SGSSO, 
buscam a adoção de uma visão moderna, onde se procura trabalhar na prevenção e no controle 
de perdas, ou seja, uma ação pró-ativa. Dentre as diversas etapas para a implantação de um 
sistema de SSO, conforme preconizado pela norma OHSAS 18001, encontra-se uma fase 
chave denominada Analise crítica ou diagnóstico inicial, que tem por objetivos: avaliar a 
situação existente, fornecer informações para decisões sobre o objetivo, adequação e 
implementação do sistema, e finalmente indicar as oportunidades de melhoria de desempenho, 
assim como uma base para a medida do progresso do sistema. (QSP, 2004). 

Este trabalho representa uma primeira ação no sentido da realização do diagnóstico 
inicial da situação da segurança do trabalho no CTA, representada pela identificação 
estatística da ocorrência de acidentes do trabalho, considerando, formas, tipos, locais e 
períodos de ocorrência. 

As estatísticas de acidentes do trabalho no Serviço Público Federal, são escassas, e 
aliadas a peculiaridade do CTA, ou seja, uma Organização Militar do Comando da 
Aeronáutica, vinculado ao Ministério da Defesa, contando no seu efetivo com servidores civis 
e militares, atuando nas áreas de ensino, pesquisa básica e tecnológica, fomento industrial, 
certificação, dentre outras atividades transforma este trabalho em uma ação fundamental para 
o estabelecimento de uma política de Saúde e Segurança Ocupacional. 
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1.1 Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial 

 
O Centro Técnico Aeroespacial - CTA, criado na década de 50, em São José dos 

Campos, Estado de São Paulo, é uma organização do Comando da Aeronáutica que tem por 
finalidade a realização das atividades técnico-científicas relacionadas com o ensino, a 
pesquisa e o desenvolvimento aeroespaciais de interesse do Ministério da Defesa, e para tanto 
é composto por quatro Institutos: Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, Instituto de 
Aeronáutica e Espaço – IAE, Instituto de Estudos Avançados – IEAv e Instituto de Fomento e 
Coordenação Industrial – IFI, e dos órgãos de apoio: - Prefeitura – PASJ, Grupo de Infra-
Estrutura e Apoio – GIA, Vice-Direção –VDIR e a Direção – DIR/CTA. A partir de janeiro 
de 2006, o CTA sofreu alterações na sua estrutura organizacional e passou a ser denominado 
de Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial – CTA.   

 
 
2. Casuística  

O presente estudo analisou os dados referentes aos acidentes ocorridos em serviço no 
Centro Tecnico Aeroespacial no período compreendido entre janeiro de 1999 a abril de 2005. 
Os dados foram coletados no “Livro de registro de acidentes” da Divisão de Saúde do CTA, 
uma vez que pela legislação aplicável aos servidores do Centro, Portaria nº 616/GM3 de 13 de 
maio de 1980, os acidentes em serviço, em que a vítima sofra, apenas, traumatismos leves e 
presumivelmente inconseqüentes, face às lesões mínimas de tecidos verificadas, não haverá 
necessidade de expedição de Atestado Sanitário de Origem – ASO, mas todas as ocorrências 
deverão ser registradas, e  em especial os dados referentes à: data de ocorrência, graduação ou 
posto, função quando for o caso, e nome do paciente, descrição sumária dos traumas ou lesões 
por ele apresentadas, tratamento dispensado e breve referência ao acidente e ainda a indicação 
da necessidade ou não de ASO.  

O ASO é um documento oficial no qual eventuais estados de invalidez ou de 
incapacidade física, definitiva ou temporária que apresentem relação de causa e efeito com 
lesões ou perturbações mórbidas, conseqüentes de acidentes em serviço, ocorridos 
anteriormente são registradas. 

A Norma Padrão Ação NPA-CTA-070A, que regulamenta os procedimentos de 
atendimento de servidores civis no âmbito do CTA, define que os servidores acidentados no 
“Campus do CTA” devem ser encaminhados à Divisão de Saúde – DS, local onde receberão 
os primeiros socorros e o competente registro. De acordo com a gravidade do acidente e a 
critério do Médico-de-dia o acidentado poderá ser transferido para o pronto socorro 
municipal. 

É conveniente salientar que o Regime Jurídico Único – RJU define no seu artigo nº 
212, que o acidente em serviço é aquele para o qual o dano físico ou mental sofrido pelo 
servidor se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. 
Podendo ainda ser equiparado a acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida e 
não provocada pelo servidor no exercício do cargo e os sofrido no percurso da residência para 
o trabalho e vice-versa.  

 Os dados disponíveis no livro de registro que foram considerados neste trabalho estão 
contidas na Quadro 1. 
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QUADRO 1- Dados coletados no Livro de Registro de Ocorrências da Divisão de Saúde do CTA. 
 

Data da ocorrência 

Servidor (Civil ou Militar) 

Posto de trabalho 

Local do acidente 

Tipo de Acidente 

Natureza da lesão 

Local da Lesão 

Encaminhamento ao Pronto socorro municipal 

Emissão de ASO 

Período de dispensa 

 

3 Resultados 

Por meio dos dados coletados no livro de ocorrências da Divisão de Saúde, no período 
considerado, (janeiro de 1999 a abril de 2005), constatou-se a ocorrência de 816 acidentes no 
trabalho, sendo que 26% destes ocorreram com servidores civis e 73% com militares, 
conforme Figura 1. 

 
FIGURA 1 - Distribuição dos acidentes no trabalho no CTA entre servidores civis e militares, no período de 
janeiro de 1999 a abril de 2005. 

 A distribuição dos acidentes no trabalho nos anos envolvidos na coleta de 
dados demonstrou que existe uma variação do número de acidentes e que a maior 
discrepância se deu entre os anos de 1999 (menor) e 2001 (maior), ou seja, o número de 
acidentes apresentou variação de até 41%. A média de acidentes por ano foi de 134. Figura 2. 
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FIGURA 2 - Distribuição do número de acidentes no trabalho entre os anos de 1999-2005. 

 

Quanto ao dia da semana, constatou-se que 64% dos acidentes ocorrem de terça a 
quinta-feira, 27% as segundas e sextas-feiras e 9% nos finais de semana. 

 

FIGURA 3 - Distribuição do número de acidentes no trabalho entre os dias da semana no período de 1999-2005. 
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A distribuição dos acidentes em relação ao meses do ano é muito regular, com cerca 
de 10% do número de acidentes no trabalho ocorrendo em cada mês, exceto para meses 
específicos, tais como janeiro e fevereiro, meses em que cerca de 70% do efetivo está de 
férias e o mês de julho onde se concentram o segundo período de férias, ambos com menor 
atividades no Centro. Figura 4. 

 
 
FIGURA 4 - Distribuição do número de acidentes no trabalho entre os meses do ano no período de 1999-2005. 

 

A distribuição dos acidentes em três períodos do mês: início, meio e fim foi verificada 
também. Na Figura 5, fica demonstrado que a distribuição dos acidentes é uniforme durante 
os diferentes meses avaliados. 

 

 
FIGURA 5 - Distribuição do número de acidentes no trabalho entre os três períodos do mês (inicio, meio e fim) 
no período de 1999-2005. 
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Quanto à origem do acidente (posto de trabalho) verificou-se que na grande maioria 

das ocorrências (77,8%) não houve preocupação em se descrever o posto de trabalho. No 
gráfico abaixo se pode verificar que 90% das ocorrências registradas apontam para uma maior 
freqüência de ocorrência no BINFA, IAE, GIA-DE e GIA-DS. 
 

 
FIGURA 6 - Distribuição do número de acidentes no trabalho nos postos de trabalho com maior freqüência de 
ocorrência de acidentes, no período de 1999-2005. 

 
No que se refere ao local de ocorrência dos acidentes, verificou-se o mesmo problema, 

ou seja, a não preocupação em anotar o local da origem do acidente, ou mesmo não classificá-
lo adequadamente. Na Figura 7 visualiza-se que em 75% das ocorrências não foram 
especificados os locais. Os principais locais foram: Acidente de Trajeto, BINFA, IAE, GIA-
DS, GIA-DE, Rancho, ITA e GIA. 
 

 
FIGURA 7 - Distribuição do número de acidentes no trabalho nos locais de trabalho com maior freqüência de 
ocorrência de acidentes, no período de 1999-2005. 
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Os acidentes foram classificados quanto aos tipos predominantes onde foi verificado 
que 23% dos acidentes são provenientes de práticas esportivas/educação física, 23% devido a 
corte, atrito, abrasão ou perfuração, 19% acidente automobilístico, 12% queda de pessoas em 
mesmo nível, 12% impacto sofrido por pessoa e 11% não classificados no momento do 
atendimento. Figura 8. 
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FIGURA 8 - Distribuição dos acidentes por tipo, no período de 1999-2005. 

 
Na Figura 9, estão demonstrados os dados referentes aos acidentes por tipo, 

considerando servidores civis e militares. Fica evidente que os militares apresentam 
incidência maior para todos os tipos de acidentes. 
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FIGURA 9 - Distribuição dos acidentes por tipo, no período de 1999-2005, para servidores Civis e Militares. 
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Quanto a gravidade dos acidentes atendidos na Divisão de Saúde do CTA, nota-se que 

somente em 5% dos casos houve necessidade de encaminhamento do servidor civil para o 
Pronto Socorro Municipal de São José dos Campos, local destinado ao atendimento de 
servidores públicos. 
Em 9% dos casos o Médico de Dia, responsável pelo atendimento imediato considerou a 
necessidade de emissão de ASO – Atestado Sanitário de Origem. 
 

Na Tabela 1, verifica-se o número de dias de dispensa para servidores Civis e 
Militares. Tanto para servidores Civis quanto para os militares fica evidente que os acidentes 
ocorridos são predominantemente de baixa gravidade, tendo em vista a não necessidade de 
dispensa para 91,3% dos Civis e 92,2 dos militares. 
 

TABELA 1- Tempos de dispensa em função do acidente sofrido para servidores civis e militares. 
 

Tempo de Dispensa Servidor Civil % Militar % 
Sem dispensa 198 91,3 552 92,2 
De 1 à 5 dias 16 7,5 31 5,2 
De 6 à 10 dias 1 0,4 9 1,4 
De 10 à 15 dias 1 0,4 6 1,0 
Maior do que 15 dias 1 0,4 1 0,2 

 
Quanto a região do corpo envolvida nos acidentes registrados, verificou-se que 26% 

dos acidentes atingiram as mãos, 18% pernas, 15% braços, 14% pés e 9% cabeça, totalizando 
82% dos acidentes, Na Figura 10 estão representados as principais regiões afetadas. 
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FIGURA 10 - Distribuição dos acidentes por região do corpo atingida, para as cinco principais regiões, no 
período de 1999-2005, para servidores Civis e Militares. 

 
Quanto ao tipo de lesão as principais ocorrências registradas foram em 18% dos casos 

Ferimento corto-contuso, 16% edema, 14% escoriações, 11% contusão, 10% trauma, 
conforme Figura 11. 
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FIGURA 11 - Distribuição dos acidentes por tipo de lesão, no período de 1999-2005, para servidores Civis e 
Militares. 

 
4. Conclusões 

  
 O presente trabalho tinha como principal meta o levantamento de dados básicos para 

servir de suporte à elaboração de um sistema de gestão da saúde e segurança no CTA. A 
análise dos dados permitiu a obtenção das seguintes conclusões: 

a. A maioria dos acidentes ocorrem com Militares (73%); 

b. A média de acidentes em serviço no Centro é de 134 por ano ou 11,16 acidentes por 
mês; 

c. A maior parte dos acidentes ocorrem de terça à quinta-feira (64%); 

d. A distribuição dos acidentes ao longo do ano apresenta um perfil constante, ou seja, 
em todos os meses ocorrem aproximadamente o mesmo número de acidentes, exceto para os 
meses de janeiro, fevereiro e julho, devido a coincidência com o período de férias do centro; 

e. Não existem diferenças no número de acidentes ocorridos no início, meio e final do 
mês; 

f. Existe uma omissão no procedimento, pois em 77,8% das ocorrências o posto de 
trabalho não é registrado, assim como em 75% dos casos o local de ocorrência também não é 
registrados; 

g. As grandes causas de acidentes em serviço são as Práticas esportivas/ Educação 
física (obrigatório para militares) 23% dos casos, corte, atrito, abrasão ou perfuração, 19% 
acidente automobilístico, 12% queda de pessoas em mesmo nível, 12% impacto sofrido por 
pessoa; 

h. Os acidentes registrados no Centro são de forma geral de baixa gravidade, visto que 
95 % das ocorrências demandaram apenas atendimento local na Divisão de Saúde – DS e em 
mais de 90% dos casos não houve necessidade de dispensa do serviço; 

i. Somente 9% dos casos originaram ASO – Atestado Sanitário de Origem, o que 
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indica que em 91% dos casos não foi relacionado o acidente com as atribuições do cargo do 
servidor, ou ainda não existe uma percepção clara da necessidade de investigação mais 
profunda da ocorrência, visando a não ocorrência de casos futuros. 

De forma geral, os dados apontam para uma necessidade de revisão dos procedimentos 
quanto ao registro e divulgação dos dados, visando à adoção de medidas preventivas. 
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