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RESUMO 

 

Introdução: Com a revolução industrial e o surgimento de tecnologias, surgem nas 
empresas a necessidade de novas estratégias gerenciais para acompanhar o 
crescimento e a competitividade, que podem causar resultados negativos na saúde 
dos trabalhadores. Sabe-se que muitos trabalhadores possuem algum tipo de doença 
ocupacional, e que estas patologias podem fazer com que estes precisem ser 
afastados do trabalho para realização de tratamento de saúde ou mesmo por acidente 
de trabalho grave.  Estes dados podem ser encontrados na base da dados do Sistema 
de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), que servem para direcionar as 
ações de saúde para os trabalhadores, mas sabe-se que a notificação destes 
acidentes graves ainda é escassa, dificultando que novas ações sejam efetivadas. 
Para tanto é preciso dar visibilidade ao problema para que as políticas públicas sejam 
efetivadas. Este estudo teve como objetivo geral: avaliar a prevalência de 
trabalhadores notificados com acidentes graves de trabalho da 6ª Regional de Saúde 
do Estado do Paraná, no período de 2007 a 2018. Método: este é um estudo 
epidemiológico retrospectivo, de série temporal com abordagem quantitativa e como 
linha de pesquisa a qualidade de vida e o desenvolvimento a população foi composta 
por trabalhadores notificados com agravos a saúde considerados graves no período 
entre 2007 a 2018, pertencentes a 6ª Regional de Saúde do Estado do Paraná, os 
dados foram tratados e analisados no banco de dados do SINAN de forma descritiva 
e os resultados apresentados como frequência absoluta e relativa (%), para analisar 
a associação das variáveis independentes com os desfechos principais (variáveis 
dependentes) foi utilizado o teste Qui-quadrado (χ2) de Pearson e quando o valor 
esperado foi menor do 5 analisou-se com o teste Exato de Fisher, nível de significância 
para todas as análises será de p<0,05. Resultados: O total de casos registrados e 
notificados no período foi de 3.236 casos, e destes 1.816 foram acidentes de trabalho 
graves. O perfil sociodemográfico dos trabalhadores notificados predominou o sexo 
masculino e idades entre 20 a 39 anos, apresentando ensino básico incompleto e da 
raça/cor branca, e a maioria moravam na zona urbana. De todos os trabalhadores, 
48% evoluíram para acura após o acidente grave de trabalho, 35,2% das vítimas 
tiveram incapacidade temporária e 3% foram a óbito no período estudado. Estes 
resultados corroboram em parte com outros estudos que avaliaram em diferentes 
regiões do Brasil o perfil dos trabalhadores que tiveram acidentes graves no trabalho. 
Conclusão: A saúde do trabalhador compreende ações de assistência e vigilância do 
processo de trabalho a possíveis riscos que possam interferir nas condições de vida 
das pessoas durante o trabalho, os colaboradores precisam receber orientações em 
relação a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), pois percebeu-se, com o 
estudo que 67,2% delas não foram emitidas. Como limitações aponta-se a quantidade 
de casos que são ignorados ou em branco, reiterando que, ainda pode existir a 
possibilidade de os acidentes de trabalho graves serem registrados em prontuários ou 
outros sistemas, e não no SINAN, o que poderia subestimar os valores encontrados 
na região pesquisada. O alto número de acidentes de trabalho graves registrados 
aponta a necessidade de as empresas oferecerem capacitação e ambientes 
adequados aos trabalhadores.   
 
Palavras-chaves: Trabalhadores. Afastamentos. Doenças Ocupacionais.  
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ABSTRACT 

 
Introduction: Due to the industrial revolution and the emergence of technologies, 

companies have the need for new management strategies to keep up with growth and 

competitiveness, which can cause negative results to workers’ health. It is known that 

many workers have some type of occupational disease, and that these pathologies 

can make them be on medical leave from work order to get health treatment or even 

due to a serious work accident. These data can be found in the database of the 

Information System for Notifiable Diseases (SINAN), which guides health actions for 

workers, but it is known that the notification of these serious accidents is still scarce, 

making it difficult for new actions to take effect. Therefore, it is necessary to give 

visibility to the problem so that public policies are effective. This study had as its 

general objective: evaluating the prevalence of workers notified with serious work 

accidents in the 6th Regional Health area of Paraná state, during the period from 2007 

to 2018. Method: this is a retrospective epidemiological study, of time series with 

quantitative approach and as a line of research, quality of life and development, the 

population was composed of workers notified for having considered serious health 

problems in the period between 2007 and 2018, belonging to the 6th Regional Health 

area of Paraná state, the data were treated and analyzed in the SINAN database in a 

descriptive way and the results presented as absolute and relative frequency (%), to 

analyze the association of independent variables with the main outcomes (dependent 

variables) Pearson's chi-square test (χ2) was used and when the expected value was 

less than 5 analyzed with Fisher's exact test, the level of significance for all analyzes 

will be p <0.05. Results: The total number of registered and notified cases in the period 

was 3,236 cases, of which 1,816 were serious work accidents. The sociodemographic 

profile of the notified workers predominated male and aged between 20 and 39 years 

old, with incomplete basic education and white race / color, and the majority lived in 

the urban area. Analyzing all workers, 48% evolved to a cure after a serious work 

accident, 35.2% of the victims had temporary disability and 3% died during the study 

period. These results corroborate in part with other studies that evaluated the profile 

of workers who had serious accidents at work in different regions of Brazil. Conclusion: 

Worker's health is comprised of assistance and surveillance actions in the work 

process for possible risks that may interfere in people's living conditions during work, 

employees need to receive guidance in relation to Work Accident Communication 

(CAT), as it was noticed by the study that 67.2% of them did not obtain it. As limitations, 

the number of cases that are ignored or blank is pointed out, reiterating that, there may 

still be the possibility that serious work accidents are recorded in medical records or 

other systems, and not in SINAN, which could underestimate the values found in the 

researched region. The high number of serious work accidents recorded points to the 

need for companies to offer training and an adequate work environment for workers. 

Keywords: Workers. Medical Leave. Occupational diseases. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A Saúde do Trabalhador constitui um campo da Saúde Pública que tem como 

componente de estudo e intervenção as relações entre o trabalho e a saúde (BRASIL, 

2001).  Assim, este campo deve conhecer e intervir nas relações de trabalho e saúde-

doença, numa sociedade que vive profundas mudanças políticas, econômicas e 

sociais (FERREIRA et al., 2018). 

A partir destas fortes mudanças e das modificações no mundo do trabalho, 

ocorre também a Revolução Industrial, incorporando novas tecnologias e estratégias 

gerenciais para acompanhar o crescimento e a competitividade das empresas (SILVA; 

MAGALHÃES, 2012), e as novas demandas do trabalho pelas instituições tiveram 

efeitos negativos sobre a saúde física e mental dos trabalhadores, gerando uma 

diminuição da produtividade e aumentando o absenteísmo, as doenças ocupacionais 

e os acidentes de trabalho (BRASIL, 2001).  

Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2018) a qual respeita 

os direitos no trabalho, garante a proteção dos trabalhadores e o diálogo social, nos 

mostra que mais de 160 milhões de trabalhadores possui algum tipo de doença 

ocupacional no mundo e mais de 2 milhões acabam em óbito anualmente, por causa 

de acidentes de trabalho e doenças profissionais.  

No Brasil, ocorrem 623.800 notificações de acidentes de trabalho por ano,  

anualmente quase três mil trabalhadores perdem a vida e mais de 14 mil são 

afastados por lesões incapacitantes, ou seja, a cada 49 segundos, um trabalhador 

sofre acidente de trabalho (CATWEB, 2018; RADIS, 2019). As regiões Sudeste e Sul 

apresentam a maior prevalência de acidentes de trabalho, principalmente nos setores 

da indústria, serviços e agricultura, quando comparado aos outros estados brasileiros 

(CATWEB, 2018). Nessas regiões, durante o ano de 2017, foram registrados 549,4 

mil acidentes de trabalho (AEPS, 2017). 

Dentre os agravos à saúde que os trabalhadores são mais acometidos e que 

causam maior número de afastamentos para tratamento de saúde, por pelo menos 15 

dias, estão as doenças do Sistema Musculoesquelético, que estão associadas à 

exposição a elevados níveis de exigência física no trabalho (CARDOSO et al., 2014) 

e podem ser provocadas por diversos fatores de risco, como o trabalho prolongado no 

computador, posturas incorretas ou estáticas, alta demanda e pressão psicológica, 
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trabalho físico pesado e repetitivo, insatisfação no trabalho, entre outros (ALMEIDA e 

FERNANDES, 2017).  Santos et al. (2016) apontam que as doenças osteomusculares 

acontecem num processo silencioso, com episódios cumulativos por gestos corporais, 

com sintomatologia dolorosa, diminuindo a capacidade produtiva do trabalhador, 

muitas vezes, podendo ser um fator importante para o desencadear de um acidente 

de trabalho. Para Cavalcante et al. (2015) todas estas ações incorretas realizadas na 

rotina do trabalho pelos trabalhadores, podem comprometer diretamente a saúde dos 

mesmos e ainda trazer diversos transtornos mentais, como sentimentos de baixa 

autoestima, aflição, insônia, frustação, ansiedade, depressão.  

A forma como o trabalho é realizado e sob quais condições são expostos os 

trabalhadores, pode ocasionar as Lesões por esforcos repetitivos (LER) e os 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) (SILVA et al., 2014). 

Além de todos os sintomas de dor, fadiga, parestesia, podem ser acompanhadas por 

lesões nervosas, tendinosas e musculares. Do outro lado tem um problema social, 

com as questões socioeconômicas devido o absenteísmo que pode ser causado pela 

doença, perda de produtividade, uso dos serviços de saúde e pensão de invalidez 

(DOSEA et al., 2016), gerando um ônus econômico para a sociedade (FERNANDES; 

RIBEIRO et al., 2018). 

Marques et al. (2011), destacam que, estas doenças, a LER/DORT, fazem parte da 

grande maioria de solicitação  de  concessão de beneficios de auxilio-doença e 

aposentadoria por invalidez, que correspondem a cerca de 80% dos dados estatísticos 

da Previdência Social no Brasil. Quando pesquisado o porquê do alto índice de 

absenteísmo, redução de desempenho e de sobrecarga de afazeres, estes estão 

ligados diretamente aos problemas de transtornos de ansiedade (FERNANDES, 

RIBEIRO, et al., 2018). 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada em 2013, por 

regiões brasileiras, mostra o Sul com maior prevalência de doenças osteomusculares 

crônicas, apontada em 26,5% da população, seguido do Nordeste (22%), Norte (21%), 

Centro-Oeste (20,2%) e Sudeste (20,1%). Em outro estudo de base populacional com 

uma amostra de 60.202 brasileiros com 18 anos ou mais de idade, mostrou que 2,5% 

da população brasileira apresenta distúrbios osteomusculares relacionados ao 

trabalho. Além do mais, 12% de todos os benefícios concedidos pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), em 2017, foram decorrentes de doenças osteomusculares, 
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sendo a segunda maior causa de concessão de auxílio-doença por acidente de 

trabalho na previdência social (ZAVARIZZI e ALENCAR, 2018). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), relata que 13% da população mundial 

apresenta Transtornos Mentais e Comportamentais (TMC), atingindo cerca de 700 

milhões (SANTANA et al., 2016). Os TMC representaram o terceiro lugar na 

quantidade de auxílio-doença concedido nos anos de 2013 a 2015, ficando atrás dos 

afastamentos por causas externas e transtornos osteomusculares (AEPS, 2017). 

Um estudo com trabalhadores das indústrias de abate de suínos, aves e outros 

pequenos animais do estado do Paraná mostrou que 13,36% dos trabalhadores se 

afastaram por Transtornos Mentais e Comportamentais no período de 2008 a 2014 

(GUILLAND e MORAES-CRUZ, 2017).  

 Segundo Marques et al. (2011), estas doenças por transtornos mentais e a 

sigla, o TMC é utilizada para designar sintomas de estresse no trabalhador, que 

acometem também o Sistema Musculoesquelético gerando muitas vezes angústia e 

degradação comportamental que podem comprometer o humor, pensamento e o 

comportamento dos trabalhadores, fatores desencadeantes de acidente de trabalho e 

doenças ocupacionais. 

Observa-se, também, um aumento de doenças crônicas e dos acidentes 

considerados graves na população de trabalhadores, podendo apresentar um impacto 

significativo na morbimortalidade e diversos prejuízos econômicos e sociais nesta 

população, gerando um problema de saúde pública, principalmente naqueles 

trabalhadores com baixa condição socioeconômica (BRASIL, 2019; FERNANDES, 

2018). 

Os acidentes de trabalho considerados graves, são aqueles que resultam em 

mutilação física ou funcional, e que leva à lesão cuja natureza implique em 

comprometimento extremamente sério no trabalhador, como: politraumatismos, 

amputações, esmagamentos, traumatismos cranioencefálicos, fratura de coluna, 

lesão de medula espinhal, trauma com lesões viscerais, eletrocussão, asfixia, 

queimaduras, perda de consciência e aborto; que pode ter consequências nefastas 

ou até mesmo fatais. Além disso, são considerados acidentes de trabalho graves 

aqueles que acontecem em menores de 18 anos (LIMA et al, 2018).  

A notificação destes acidentes graves na população ainda é escasso e observa-

se significativa subestimação, pois, a maioria dos estudos brasileiros sobre o tema 
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basearam-se em dados obtidos junto ao Ministério da Previdência Social e no Sistema 

de Informações sobre Mortalidade (SIM), sob gestão do Ministério da Saúde (MS) e 

alimentado pelas declarações de óbito (DRUMOND, 2013). O problema é que nestas 

bases, não são notificados os trabalhadores que não estão cobertos pela seguridade 

social, o que pode diminuir os desfechos causados por acidentes de trabalho graves 

(CAVALCANTE et al., 2015). 

Em concordância, estudos e o próprio Ministério da Previdência Social têm 

mostrado que há uma subnotificação de acidentes de trabalho graves na população, 

chegando a nem um terço do total de acidentes que são notificados, subestimando o 

real impacto que estes acidentes podem causar sobre a saúde dos trabalhadores 

(SILVA, 2017).    

Diante da dificuldade da obtenção de algumas informações, sobretudo os 

acidentes notificados como graves, este trabalho quer mostrar a riqueza de dados do 

Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), administrado pelo 

Ministério da Saúde, para direcionar as ações de saúde do trabalhador. O SINAN é 

alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e 

agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória 

(BRASIL, 2019).  

 Sua utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da 

ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações 

causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais 

as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, para a identificação da realidade 

epidemiológica de determinada área geográfica (UFMA, 2015).    

A Nota Informativa nº 94 (BRASIL, 2019), publicada pelo Ministério da Saúde 

trata sobre as novas definições de caso dos agravos e doenças relacionados ao 

trabalho do Sinan, considerando todo caso de acidente de trabalho por causas não 

naturais compreendidas por acidentes e violências (Capítulo XX da CID-10 V01 a 

Y98), que ocorrem no ambiente de trabalho ou por meio dele. 

 Na 6ª Regional de Saúde, localizada no interior do Estado do Paraná, loco 

dessa pesquisa, a qual abrange nove municípios sendo estes: Antônio Olinto, 

Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, 

São Mateus do Sul e União da Vitória, todos os municípios desta regional de saúde 

têm casos de acidentes de trabalho classificados como graves notificados no SINAN. 
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Sendo assim, torna-se indispensável a realização de pesquisas como essa, 

para dar visibilidade ao problema, explicando possíveis fatores relacionados aos 

acidentes graves nas atividades laborais, subsidiando políticas públicas de saúde para 

os trabalhadores dessa região. A escassez e a inconsistência das informações sobre 

a real situação de saúde dos trabalhadores dificultam a definição de prioridades para 

as políticas públicas, o planejamento e a implementação das ações de Saúde do 

Trabalhador sejam realizados (BRASIL, 2004).  

A presente pesquisa pode identificar especificidades da 6ª Regional de Saúde 

do Paraná na prevalência dos acidentes graves relacionados ao trabalho. Ocorre 

assim, a necessidade de fortalecer a vigilância em saúde do trabalhador para melhoria 

dos processos de gestão do trabalho relacionados as ações de prevenção que 

priorizem boas condições de trabalho, bem como a qualidade de vida da população. 

Estudos descritivos sobre prevalência e perfis epidemiológicos de acidentes de 

trabalho e sua relação com os agravos à saúde dos trabalhadores vitimados são 

relevantes à compreensão dos resultados do trabalho em diferentes momentos, 

contribuindo subsidiar ações de gestão da saúde no trabalho (CAVALCANTE; 

MEDEIROS; MATA et al., 2015) 

Frente a problemática, o programa de pesquisa interdisciplinar do mestrado em 

Desenvolvimento e Sociedade, busca desenvolver pesquisas relacionadas aos 

determinantes à saúde, investigar grupos de risco e fatores que determinam a saúde 

e qualidade de vida. O intuito do movimento interdisciplinar advém de várias áreas do 

conhecimento unidas para analisar fenômenos ou fatos relacionados ao 

desenvolvimento geral ou regional, trazendo troca de métodos e práticas de uma área 

para outra na resolução de problemas na sociedade. Este é o caso da saúde do 

trabalhador que compreende ações de assistência e vigilância do processo de 

trabalho a possíveis riscos que possam interferir nas condições de vida das pessoas 

durante o trabalho. 

A linha de pesquisa, intitulada de Qualidade de Vida e Desenvolvimento, traz a 

importância dessas dimensões, a fim de proporcionar reflexão e conhecimentos sobre 

a qualidade de vida relacionado à saúde e a qualidade de vida relacionado ao trabalho 

e os seus fatores determinantes para o desenvolvimento da sociedade. Além disso, 

desenvolver pesquisas com a finalidade de avaliar, intervir e promover a saúde e a 

qualidade de vida no âmbito da sociedade e do ambiente laboral.
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O objetivo geral dessa pesquisa foi avaliar a prevalência de trabalhadores 

notificados com acidentes graves de trabalho registrados na 6ª Regional de Saúde do 

Estado do Paraná, no período de 2007 a 2018. Para responder ao objetivo geral, 

apresenta-se alguns objetivos específicos: a) analisar o perfil dos trabalhadores com 

acidentes notificados como grave da 6ª Regional de Saúde do Estado do Paraná; b) 

avaliar a prevalência de acidentes notificados como grave em trabalhadores da 6ª 

Regional de Saúde do Estado do Paraná e c) analisar a associação das características 

sócio demográficas e ocupacionais com os acidentes notificados como graves em 

trabalhadores da 6ª Regional de Saúde do Estado do Paraná. 

A presente dissertação está dividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo 

está descrito o referencial teórico com as principais literaturas sobre os agravos à 

saúde do trabalhador, os que são considerados graves, a organização do sistema de 

saúde, o programa de saúde do trabalhador e sobre o sistema de informação de 

agravos de notificação, no qual estão inseridos dados importantes que podem auxiliar 

na definição de políticas públicas nesta área em todo território nacional. Na sequência, 

o capítulo dois, traz a metodologia que se apresenta com os procedimentos 

metodológicos como: tipo de pesquisa, população e desfecho de interesse, fonte de 

dados, variáveis do estudo e análise estatística. No capítulo três e quatro 

consecutivamente estão apresentados os resultados do estudo e a discussão dos 

mesmos realizando os comparativos e relações possíveis para entender quais as 

características dos acidentes graves de trabalho da região pesquisada. 
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1. REVISAO DE LITERATURA  
 

Neste capítulo estão elencadas as principais referências bibliográficas 

referente a saúde do trabalhador, com ênfase nos agravos graves à saúde dos 

trabalhadores para fundamentar este estudo. 

 

1.1 AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

O processo saúde-doença constitui-se das etapas pelas quais passa o 

indivíduo, ou a população, durante o processo de adoecimento, levando-se em 

consideração todas as variáveis que influenciam a saúde e as doenças, bem como 

seus desfechos, a cura ou a morte (GOMES, 2015). A propagação das doenças na 

população é provocada por vários aspectos: biológicos, socioculturais, econômicos e 

ambientais, fazendo com que o processo saúde-doença se manifeste em diversas 

maneiras entre as comunidades, dependendo também da forma como vivem ou 

trabalham, podendo estar ainda relacionadas com a cultura, os aspectos psicológicos 

e comportamentais, e  aspectos como moradias, alimentação, escolaridade, renda e 

emprego  (OMS, 2011). 

A concepção de saúde adotada pelo Ministério da Saúde, considera a 

importância da realização do trabalho pelas pessoas para não adoecerem, assim 

como, sabem que o fato do indivíduo trabalhar pode ter importância como fator 

determinante na saúde das populações de seus respectivos territórios (BRASIL, 

2006). Segundo Buss (2007) esta relação também está pautada nos Determinantes 

Sociais da Saúde (DSS), como influenciadores na ocorrência de problemas de saúde 

e seus fatores de risco na população. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1999) tem em sua missão 

histórica promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho 

produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e 

dignidade humanas. Portanto, quando se promove o trabalho, é necessário que se 

promova a prevenção na execução das tarefas no trabalho, o que pode impedir que 

ocorram danos à saúde e integridade física dos trabalhadores, danos estes causados 
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muitas vezes por algum agente agressivo de qualquer natureza, porventura 

proveniente do ambiente de trabalho (AYRES E CORRÊA, 2011). 

A associação institucional da Saúde do Trabalhador no sistema de saúde é 

caracterizada por uma tensão constante entre a sua essência preventiva e relacionada 

ao trabalho e suas intervenções e atividades estabelecidas nas instâncias de gestão 

e serviços de saúde. As quais devem estar pautadas na relevância e desafio de 

transformação do SUS pela natureza de sua relação com o trabalho (BRASIL, 2016). 

O processo de saúde-doença dos trabalhadores, devem ser organizados de 

acordo com a organização da sociedade, levando em consideração, o que pode ser 

evidenciado como agravos à saúde do trabalhador, podem estar presentes em 

diversos ambientes e apresentarem-se como fatores nocivos, ou como fatores 

relacionados ao ambiente de trabalho, muitas vezes com a presença de agentes 

físicos, químicos, biológicos e ainda outro fator que é o modo como é realizado o 

trabalho e os fatores estressores (LUCAS, 2004). 

Compreende-se por risco ocupacional as situações inerentes às atividades 

ocupacionais em que a saúde ou a vida do trabalhador são colocados em risco. Sobre 

esse enfoque, como estratégia adotada pelas organizações, visando à prevenção dos 

riscos ocupacionais, foi criada a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 

constituída por representantes da classe proletária e do empregador responsáveis por 

proporcionar a harmonia no trabalho bem como a prevenção da vida e saúde dos 

colaboradores (DIAS et al., 2006). 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) os acidentes de trabalho (AT) 

são aqueles que ocorrem no exercício da atividade laboral, ou no percurso de casa 

para o trabalho e vice-versa, podendo o trabalhador estar inserido tanto no mercado 

formal como no informal de trabalho. São vistos como eventos agudos, que podem 

ocasionar morte ou lesão, as quais levam à redução temporária ou permanente da 

capacidade para o trabalho. Dessa forma, os acidentes de trabalho são classificados 

de acordo com Dias et al. (2006), como acidente típico quando o indivíduo sofre o 

acidente a serviço da empresa; e o acidente de trajeto que advém do momento o qual 

o colaborador está em deslocamento para o trabalho ou nos horários de revezamento 

e/ou almoço. 

Para Ayres e Corrêa (2011) as doenças e os acidentes do trabalho podem 

resultar em diminuição das condições ou circunstâncias do exercício da função e do 
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ambiente de trabalho, para tanto, devem se caracterizar legalmente com o nexo 

causal, baseado em elementos como: o trabalho/acidente; o acidente/lesão; e a 

lesão/incapacidade1.  

No Brasil, a definição de acidente de trabalho não é dada por documento oficial 

do Ministério do Trabalho, o qual dispõe sobre o Plano de Benefícios de Previdência 

social. A explicação está apresentada na Lei 8.213 de 1991, que descreve como 

acidente quando o fato ocorre pelo exercício de um trabalho para uma empresa, ou 

mesmo, exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VIII do artigo 11 desta 

lei, quando a pessoa se acidenta e este acidente pode provocar uma lesão corporal 

ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho (BRASIL, 1991). 

Na tabela 1, evidencia-se a quantidade de acidentes de trabalho, segundo 

dados do Ministério da Previdência Social (MPAS), conforme a Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT) (VENDITTI et al. 2000). 

 

Tabela 1 Quantidade de acidentes de trabalho no Brasil, por regiões geográficas, 2007 e 2017. 

Regiões Total de Acidentes Com CAT registrada Sem CAT Registrada 

 2007 2017 2007 2017 2007 2017 

Norte 27.548 28.259 21.699 17.532 5.849 6.327 

Nordeste 71.615 64.076 54.086 43.897 17.529 20.179 

Sudeste 363.953 292.730 294.813 254.821 69.140 37.909 

Sul 145.203 124.861 107.915 97.677 37.288 27.184 

Centro-Oeste 44.775 43.879 35.626 36.687 9.149 7.192 

Brasil 653.094 553.805 514.139 450.614 138.955 98.791 

Fonte: A Autora (2020). 

Na Tabela 1 verifica-se que a maioria dos acidentes ocorreu no Sudeste, sendo 

que cerca de 81% registrado por meio de CAT, algo que pode ser considerado 

positivo. Na região Sul, a quantidade de acidentes com CAT se assemelha com o 

resultado geral do país (74% e 78%, respectivamente). Essa quantidade de acidentes 

de trabalho é vista como preocupante pelo Ministério da Saúde Brasil (2017). É 

importante salientar que nesses índices apresentados não estão incluídos 

 
1 A incapacidade não é relacionada apenas a condições médicas, mas envolve fatores mais complexos, 
tais como idade, sexo, antropometria, educação, condição psicológica, socioeconômica e tipo de 
requerimento energético da ocupação, constituindo-se numa atribuição médico-administrativa. 
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trabalhadores autônomos, informais e domésticos, mostrando que ainda existe 

subnotificação dos dados.  

Segundo o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT), de 2017, 

neste mesmo ano ocorreram 549.405 acidentes de trabalho no Brasil, sendo que 82% 

apresentaram CAT. Dados do Estado do Paraná (Figura 1) mostram que 84,5% dos 

acidentes de trabalho tem CAT no ano de 2017, o que corresponde a 97.677 acidentes 

de trabalho, do total de 124.861 ocorridos (BRASIL, 2017). 

 

Figura 1 – Distribuição de Acidentes do Trabalho, por motivo, Paraná, 2017 

 

Fonte: BRASIL (2017). 

 

 Ao se realizar um comparativo entre os anos de 2007 e 2017, houve um 

aumento no registro das CAT no país de 74% para 82%, respectivamente. Já na 

região Sul, pode-se observar que houve um discreto acréscimo na CAT dos acidentes 

de trabalho de 74% em 2007, para 78% em 2017. Isso também ocorreu no Sudeste, 

onde era de 81% em 2007 e foi para 87% dos acidentes de trabalhos ocorridos. 

 

1.2 PRINCIPAIS AGRAVOS À SAÚDE EM TRABALHADORES 

 

Os alarmantes números da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

mostram que a cada ano, acontecem cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho 

e 160 milhões de doenças ocupacionais no mundo, dos quais cerca de 2,2 milhões 

resultam em morte. Pode-se citar que um quarto desses óbitos procede de exposições 
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a substâncias perigosas, provocando doenças fatais, como câncer, ou ainda distúrbios 

cardiovasculares, sistema nervoso ou respiratórios, que incapacitam as pessoas para 

atividades laborais (AYRES; CORRÊA, 2011). 

O trabalho pode ser visto como fonte de realização, favorece a socialização e 

a busca pela auto realização, além de garantir a subsistência humana. No entanto, a 

globalização trouxe mudanças nas condições de trabalho e no desenvolvimento 

econômico da sociedade, melhorando a qualidade de vida da população 

(PASCHOALIN, 2012). Fato este que, trouxe mudança nas condições de trabalho, 

impactando diretamente os trabalhadores, aumentando os índices de doenças 

crônicas e agravos relacionados ao trabalho, mas, para os autores, o binômio 

emprego-adoecimento merece uma explicação mais complexa (FERNANDES; 

SANTOS et al., 2018). 

Segundo Ribeiro (2008) na organização do processo de trabalho, três 

elementos estão relacionados: o conteúdo do trabalho (o que se faz), o método de 

trabalho (como se faz) e as relações interpessoais (relações de poder, de hierarquia, 

de controle, de competitividade, de cooperação, etc.). Nesse sentido, sabe-se que, 

por exemplo, o tempo de trabalho impõe condições que, na maioria das vezes 

envolvem posições dolorosas, ruído intenso, trabalho repetitivo, maior índice de 

acidentes e, acima de tudo, pouco controle sobre a atividade laboral (NOGUEIRA, 

2010). 

Para Lima et al. (2018) a existência de condições inadequadas e da 

flexibilização dos processos de trabalho resulta em novas formas de adoecimento dos 

trabalhadores e causa o aumento de acidentes e doenças no cotidiano laboral. 

Contudo, os acidentes ocupacionais são considerados como grandes preocupações 

mundiais, as quais podem gerar incapacidades temporárias e permanentes, 

ultrapassam o local de trabalho, gerando custos nas instituições de saúde e causando 

problemas de relacionamento com amigos e familiares. 

No âmbito das práticas laborais dos profissionais da saúde, as questões 

referentes a risco e/ou vulnerabilidade estão ainda mais presentes, uma vez que esses 

profissionais se expõem rotineiramente a múltiplos e variados riscos relacionados a 

agentes químicos, físicos, biológicos e psicossociais (FERREIRA et al., 2018).            

Uma abordagem interdisciplinar e intersetorial busca alcançar intervenções para a 

saúde ocupacional na sociedade. Embora segundo Peduzzi et al. (2013) existe a 
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tendência de os profissionais de cada área trabalhar de forma isolada e independente 

das demais, o que expressa a longa e intensa formação, que também acontece de 

forma isolada e circunscrita à sua própria área de atuação. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) refere o Brasil como o quarto 

colocado no ranking mundial de acidentes fatais de trabalho (BRASIL, 2014). A OIT 

estimou que o custo total dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho é de 

4% do Produto Interno Bruto (PIB). Para Santana (2006) tais valores limitam-se aos 

valores econômicos e não incluem aqueles decorrentes dos impactos emocionais e 

familiares, dificilmente mensuráveis. Os acidentes de trabalho geram custos 

relevantes para os serviços de saúde, tanto nas portas de entrada de setores de 

urgência, quanto em internações, medicamentos, reabilitação, dentre outros (AFSHIN 

et al., 2017). Nesse mesmo sentido, Cardoso et al. (2016) também relatam que, os 

agravos relacionados ao trabalho podem gerar aumento dos gastos com emergência, 

assistência e reabilitação ao sistema de saúde; resultando em despesas 

macroeconômicas pela perda de profissionais em idade produtiva e gastos 

governamentais, como benefícios pagos em decorrência de incapacidades e 

afastamentos. 

Apesar dos esforços dos governos, o número de acidentes de trabalho teria 

decaído até 2001, voltando a apresentar aumento nos últimos anos. Mesmo que o 

número de óbitos tenha apresentado uma queda, o Brasil ocupa o 4º lugar no rol 

mundial de mortes por doenças e acidentes de trabalho, que apresenta a Rússia (3º), 

os Estados Unidos (2º) e a China (1º) (AYRES; CORRÊA, 2011). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou por meio da 

Pesquisa Nacional de Saúde a ocorrência de 4,9 milhões de acidentes de trabalho em 

2013. Tal estimativa corresponde a um valor sete vezes maior do que o número de 

acidentes consolidados no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para o mesmo 

ano (FUNDACENTRO, 2013). 

A Pesquisa Nacional de Saúde identificou a existência de subnotificação dos 

acidentes de trabalho, pois, as informações oficiais garantem apenas trabalhadores 

com vínculos formais de trabalho (FUNDACENTRO, 2013). Segundo o Anuário 

Estatístico da Previdência Social (2013), cerca de 45% desses casos evoluíram para 

óbito, invalidez permanente ou afastamentos do emprego. 
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Uma das principais causas de afastamento do trabalho no mundo, conforme 

Ayres; Correa (2011) são as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), pode ser considerada uma 

epidemia moderna, principalmente depois da década de 80, estabelecendo um grande 

problema mundial. Esses agravos tem várias clínicas, podendo estar relacionados a 

sintomas de inflamação no tendão, osteoartroses, distúrbio de compressão de nervos, 

mialgia, dores lombares e outras síndromes dolorosas regionais (SANTOS et al., 

2016). 

Segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (CATWEB, 2018) 

no ano de 2018, foram realizadas 623.800 notificações de acidentes de trabalho, 

informados através da Comunicação de Acidente de Trabalho conforme mostra a 

Figura 2. Ainda, deste total de acidentes em 2018, ocorreram 24,7% de 

subnotificação, ou seja, 154.200 acidentes sem a realização da CAT. 

 

Figura 2 Estimativa de Subnotificação de Acidentes de Trabalho, Brasil, 2017 a 2018 

 
Fonte: Observatório CATWEB (2018). 

           

Entre os anos de 2012 e 2018, são as atividades econômicas em que mais 

ocorreram acidentes de trabalho: os atendimentos hospitalares (378.297); o comércio 

varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 

(142.907); a administração pública em geral (119.266); a construção de edifícios 

(104.645); e a área de transporte rodoviário de carga (100.340), respectivamente 

(Observatório MPT, 2019). 
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São 150 casos a cada 10.000 trabalhadores, a prevalência2 de acidentes de 

trabalho, e 6 casos a cada 100.000 trabalhadores de mortalidade no trabalho 

(Observatório MPT, 2018). A fim de mostrar como a preocupação é intersetorial, um 

estudo mostra como a mídia tem uma visão redutora, explicando que os acidentes de 

trabalho acontecem em geral, por causa de comportamentos inseguros. Isso prejudica 

a interpretação das pessoas no sentido de refletir sobre a prevenção dos acidentes 

de trabalho (JACKSON FILHO et al., 2019). 

Muito dessa prevenção compete ao Sistema Único de Saúde, além de outras 

atribuições, nos termos da lei: (...) II - executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; (...) VIII - colaborar na 

proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho (LEI 8.080 de 1990), 

visando a recuperação e a reabilitação dos trabalhadores que foram expostos a riscos 

e agravos advindos das condições de trabalho. Para a Saúde do Trabalhador, as 

ações de promoção, vigilância e assistência à saúde são indissociáveis e abranger o 

diagnóstico, tratamento, recuperação e reabilitação da saúde, como entre seus 

princípios a nova forma de cuidar da saúde dos trabalhadores no SUS (BRASIL, 

2009).  

 

1.2.1 Agravos a Saúde dos Trabalhadores Considerados Graves 

 

No Brasil, o sub-registro estimado em pesquisas realizadas em diversas áreas 

do país atinge valores acima de 70% para acidentes fatais e de 90% para os não-

fatais (SANTANA, 2003). Podem ser consideradas como epidemias ocultas, pois 

ocasionam mortes anuais, representando prejuízos financeiros para empresas e 

trabalhadores (DOSEA et al., 2016). Não existe muitos dados detalhados de 

abrangência nacional, alguns estudos somente estimam a gravidade e a prevalência 

de doenças relacionadas ao trabalho (ASSUNÇÃO e ABREU, 2017). 

 
² A prevalência constitui a medida do número total de casos existentes, chamados casos prevalentes, 
de uma ocorrência (no caso, acidentes ou doenças) em um ponto ou período de tempo e em uma 
população determinada exposta a um risco. 
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Em 1997, dados do Ministério do Trabalho e Emprego (AFSHIN et al., 2000) 

revelaram coeficientes de acidentes de trabalho fatais mais altos em três classes de 

atividade econômica: na construção civil, na área de transportes e comunicações, e 

na indústria extrativa. O campo da construção civil tem sido apontado em 

determinados estudos como a principal atividade causadora de acidentes no mercado 

formal no país, os trabalhadores desse setor são formados muitas vezes por ajudantes 

gerais, com pouca experiência e treinamentos (WÜNSCH, 2004). 

Número alto de lesões traumáticas de membros superiores em acidentes 

abrangendo máquinas podem determinar a disposição de um programa de precaução 

com destaque na proteção de partes móveis de máquinas; da mesma forma que as 

lesões provocadas por quedas em obras de construção civil podem determinar um 

programa de prevenção específica para trabalhadores dessa categoria (BRASIL, 

2006, p. 23). 

Almeida e Fernandes (2017) relatam que a maioria dos acidentes relacionados 

as patologias dos membros superiores e na população, possuem vínculo formal no 

mercado de trabalho, ou seja, são restritos aqueles casos registrados como DORT. 

Segundo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT, 2019) no Brasil foram registrados, nos últimos cinco anos, 611 mil 

acidentes de trabalho por ano, em média. Desses, 14 mil acidentes com sequelas 

permanentes e 2,3 mil fatais. Embora preocupantes, os números vêm se reduzindo e 

isso pode refletir o avanço das medidas preventivas. No entanto, especialistas 

acreditam que essa redução também está associada à queda nos níveis de atividade 

econômica. A taxa de incidência de acidentes caiu de 21,64 casos para cada mil 

trabalhadores, em 2009, para 13,74 casos por mil, em 2017. A taxa de mortalidade do 

mesmo modo diminuiu, passando de 7,55 para 5,24 por 100 mil trabalhadores. 

Após cinco anos em queda, o número de mortes por acidente de trabalho voltou 

a crescer no Brasil. De acordo com dados no Ministério Público do Trabalho (MPT), 

no ano de 2019 foram registrados 2.022 óbitos, enquanto em 2017, foram computadas 

1.992 mortes em ofício (MPT, 2019). 

Segundo o Ministério da Saúde, Brasil (2010), é preciso que todos os riscos à 

saúde dos trabalhadores geradores de doenças e mortes evitáveis sejam 

diagnosticados para se criar ações de proteção e vigilância de saúde, assim como 

seja efetiva a assistência à saúde destes trabalhadores, conhecendo o perfil, como 
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vivem, como trabalham, para planejar adequadamente as ações de vigilância e de 

assistência à saúde. 

É importante construir diretrizes que possam considerar a questão da execução 

do trabalho nas empresas com o intuito de propor uma rede de cuidados e no apoio 

matricial das ações de saúde do trabalhador, organizar novas estratégias para realizar 

ações regionais, fomentar a notificação dos agravos a saúde relacionados ao trabalho; 

reforçar a capacitação e a educação permanente; conhecer o novo perfil de 

trabalhadores, as novas formas de organização e as novas realidades do trabalho; 

estruturar as linhas de cuidados e os fluxos de assistência (BRASIL, 2011). 

As ações de saúde do trabalhador precisam estar integradas em redes de 

atenção, serem construídas de acordo com a proteção, promoção e prevenção à 

saúde dos trabalhadores da atenção básica em saúde; não ser esquecida a 

importância da realização de capacitação da Saúde do Trabalhador (BRASIL, 2011). 
Dados mais recentes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2019), mostram que 

com relação ao coeficiente de incidência por acidente de trabalho graves e fatais 

notificados no SINAN, houve uma ampliação de 169,4%, de 37,7/100 mil 

trabalhadores em 2008 para 101,5/100mil trabalhadores em 2018. Ainda na figura 3 

mostra uma tendência de aumento nas notificações de acidente de trabalho grave. 
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Figura 3 Número de casos e coeficiente de mortalidade de acidentes de trabalho, Brasil, 2009-2018 
(Sinan, N=752.227; Sinan, óbitos=2.344; SIM, óbitos=33.678). 

 

Fonte: Ministério da Saúde (BRASIL, 2019). 

 

Numa pesquisa realizada no Paraná, sobre o perfil epidemiológico dos 

acidentes de trabalho graves, o qual mostra à predominância de indivíduos do sexo 

masculino e jovens, em idade produtiva de 20 a 40 anos, quanto a ocupação 

predominaram aquelas da indústria extrativa, da construção civil, de funções 

transversais, dos serviços e da exploração agropecuária (SCUSSIATO, 2013). 

Corroborando com outros estudos brasileiros sobre acidentes de trabalho 

grave, uma pesquisa realizada em Santa Cruz do Sul - RS, mostrou que a sua 

frequência é maior nos indivíduos do sexo masculino, sendo principalmente da faixa 

etária de 20 a 29 anos (ROSA, 2016).  

Enquanto outros estudos, apontam que as doenças musculoesqueléticas são 

mais frequentes em pessoas do sexo feminino, associando algumas ocupações 

específicas, atinge principalmente os membros superiores e distúrbios do pescoço 

(ALMEIDA; FERNANDES, 2017). 

Cardoso et al. (2014) realizaram um estudo com coletores de lixo de cidades 

da região sul do Brasil, no qual, puderam comprovar que 88,2% dos entrevistados 
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tiveram no último ano os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, e as 

principais regiões do corpo atingidas foram  as pernas, joelhos e a coluna lombar. 

Conforme legislação vigente, os acidentes de trabalho graves são aqueles que 

resultam em morte, que resultam em mutilações e que acontecem em menores de 

dezoito anos. O Ministério da Saúde especifica o acidente de trabalho fatal o que leva 

a óbito imediatamente após a sua ocorrência posteriormente no hospital ou não, 

desde que a causa básica ou outra, decorra do acidente, o acidente com mutilações 

ocasiona lesão que resulte em internação levando à redução temporária ou 

permanente da capacidade para o trabalho devido a amputações, esmagamentos, 

traumatismo cranioencefálico, fratura da coluna, queimaduras entre outros e o 

acidente em crianças e adolescentes quando acomete pessoas menores de dezoito 

anos (BRASIL, 2019).  

Os acidentes afetam a realidade socioeconômica dos municípios e do país, 

causam afastamentos das pessoas do trabalho, gerando custos tanto para a empresa 

quanto para os serviços de saúde, e ainda, podem ocasionar altos custos sociais, 

além de grandes impactos na vida familiar e da vítima (ROSA, 2016; SILVA, 2017). 

Para tanto, os serviços de vigilância em saúde do trabalhador, municipais ou regionais, 

deverão investigar, obrigatoriamente e integralmente no SUS, os acidentes de trabalho fatais 

graves (BRASIL, 2006). 

Cavalcante et al. (2015) citam que a legislação vigente brasileira determina a 

notificação imediata de todos os acidentes de trabalho grave, independente da 

vinculação trabalhista, a partir da implantação da Ficha de Investigação, por meio do 

SINAN. Nessas fichas todas as informações são importantes para nortear a 

investigação dos acidentes de trabalho, como: dados pessoais, ocupação, diagnóstico 

específico, carga horária de trabalho e possibilidade de pausas laborais (DOSEA et 

al., 2016).  

A Figura 4 mostra um fluxograma da notificação compulsória de Acidente de 

Trabalho, adotados por todas as secretarias estaduais e municipais de saúde em todo 

território nacional. Ressaltando a importância de investigar toda a história do paciente 

através da anamnese ocupacional, descrevendo com detalhes o que aconteceu até a 

ocorrência do acidente de trabalho (BRASIL, 2018a). 
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Figura 4 Fluxograma da notificação de Acidente de Trabalho 

 

Fonte: BRASIL (2018a). 

 

Na figura 4 acima, mostra-se que sempre deve ser notificado o acidente de 

trabalho grave ou fatal, inclusive em paciente menor de 18 anos, ou seja, é importante 

ser realizada a investigação de todos os acidentes de trabalho graves. Este fluxo de 

informações realiza-se on-line ou em papel, a depender da capacidade local que 

esteja instalada (BASTOS-RAMOS et al., 2015). 

Incentivos para a qualificação das notificações em unidades sentinelas devem 

se refletir em atividades de capacitação dos seus profissionais. Assim contribuem para 
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o reconhecimento e a conscientização de todos os gestores e colaboradores quanto 

à importância dos registros corretos dos acidentes de trabalho, ajudando na 

investigação destes agravos e na melhoria das ações de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador (FERREIRA et al., 2017). 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO TRABALHADOR 

 

No final da década de 80 houve uma movimentação popular para que houvesse 

acesso de toda sociedade a saúde, a partir das Leis nº 8.080 e 8.142/1990, foi criado 

o Sistema Único de Saúde (MEYER et al.).  

Conforme a Lei nº 8.080 (1990, Art. 6°, §3°): 

Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho (BRASIL, 1990). 

 

Portanto, a saúde do trabalhador é atribuição do Sistema Único de Saúde 

(SUS) no Brasil, que divide as responsabilidades com os trabalhadores (por meio de 

suas representações) e empregadores (ALMEIDA et al., 2014). 

É fundamental entender que na complexidade da saúde pública, a vigilância 

epidemiológica é responsável por conhecer as necessidades da população, o que as 

deixam doentes e quais são as principais doenças e agravos à saúde. Sabendo-se 

que a epidemiologia define-se pelo estudo do processo saúde-doença na coletividade, 

analisando os fatores determinantes das enfermidades e seus danos, propondo 

medidas de prevenção, controle ou erradicação de doenças, além de fornecer 

indicadores que servirão para planejar e administrar e avaliar as ações de saúde 

(ROUQUAYROL; GOLDBAUM; SANTANA, 2013). 

No Art. 2º da Portaria nº 1378/GM/MS de 2013, está relatado que a vigilância 

em saúde é um processo e sistemático de coleta, consolidação, análise e 

disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, as quais, visam o 

planejamento e a implementação de medidas de saúde pública para a proteção e 

prevenção de toda a população, controlando os riscos e seus agravos (BRASIL, 
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2013). Ainda, descrito na Portaria MS/GM nº 1378/2013, muitos são os novos desafios 

diante das mudanças ocorridas pela tecnologia incorporada às ações de saúde 

pública, quando a vigilância em saúde começa a ser um processo de coleta e 

consolidação de dados da saúde de uma população para que as ações possam ser 

planejadas (BRASIL, 2013). Desta forma, a saúde do trabalhador é uma área técnica 

da saúde pública, que está contemplada dentro da vigilância em saúde, visando à 

promoção, prevenção da saúde dos trabalhadores e a reabilitação da função e 

readaptação profissional. 

Para Ribeiro (2008) o Sistema Único de Saúde deve atender as 

emergências/com agendamento, realizar as ações de vigilância epidemiológica e 

sanitária, que estão relacionadas ao ambiente de trabalho e a saúde dos profissionais, 

para a estruturação da efetividade da atenção integral a Saúde dos Trabalhadores. A 

organização do processo de atendimento do trabalho em rede do SUS, juntamente 

com a existência de redes de referência e contra referência, tornam-se importantes 

para que o sistema esteja organizado (ALMEIDA et al. 2014). 

Para realizar uma vigilância adequada a saúde dos trabalhadores, deve-se 

conhecer a realidade local através de análise situacional reconhecendo quais as 

ações preventivas necessárias para esta população. Segundo o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2016) o conhecimento sobre as áreas de maior risco e a distribuição 

geográfica dos diferentes tipos de acidentes permite formular estratégias para a 

organização da assistência médica e planejar ações de vigilância. 

O diagnóstico da situação de saúde consiste na coleta sistemática de dados 

sobre a saúde da população, informações demográficas, econômicas, sociais, 

culturais e ambientais, que servirão para compor os indicadores de saúde. Apesar de 

parecer uma tarefa simples, o diagnóstico da situação de saúde apresenta minúcias 

importantes para a sua realização (PEREIRA, 2013 apud GOMES, 2015). 

São muitas demandas existentes na saúde pública, sendo um destes, a 

assistência integral do ser humano e a atenção às necessidades de saúde da 

população de cada território e serviço, visto que as necessidades são heterogêneas e 

complexas e requerem ser apreendidas de forma integral e não apenas focadas na 

demanda espontânea (WHO; 2010). 

No Ministério da Saúde, as ações relacionadas a saúde dos trabalhadores 

estão nas vigilâncias em saúde, mas cada Estado e município se organiza como for 
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melhor, podendo estar atrelada a vigilância epidemiológica ou sanitária, ou mesmo 

em um setor próprio de saúde do trabalhador (RIBEIRO, 2008). As ações devem ser 

compreendidas como o processo de produção social e participação direta dos 

trabalhadores, na formulação e debate sobre os processos de mudança, com 

liberdade de agir coletivamente na organização e no próprio trabalho. 

Uma das estratégias para que se efetive a Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador, é a implementação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (RENAST) (BRASIL, 2009) cujo objetivo é integrar a rede de serviços do 

SUS voltados à promoção, à assistência e à vigilância, além da notificação de agravos 

à saúde relacionados ao trabalho em rede de serviços sentinela. 

A RENAST foi organizada com a finalidade de instituir ações de promoção, 

vigilância, prevenção e assistência na saúde do trabalhador compreendendo toda 

rede nacional de práticas e informações de saúde (FIOCRUZ, 2018). Segundo Brasil 

(2009) a RENAST visa estruturar a rede de referência em saúde do trabalhador, incluir 

as ações de saúde do trabalhador na atenção primária, estabelecendo as linhas de 

cuidados, implementar a vigilância e a promoção de saúde, instituir serviços de média 

e alta complexidade e caracterizar os Municípios Sentinela em Saúde do Trabalhador. 

Para Ferreira et al. (2017) as unidades sentinelas possuem importância 

estratégica para a garantia da qualidade das informações, pois são responsáveis por 

identificar, investigar e notificar, quando confirmados, os agravos e os acidentes 

relacionados ao trabalho. Entretanto, para efetivação das políticas públicas voltadas 

para a saúde do trabalhador é necessária a organização em todos os níveis de gestão 

do sistema de saúde.  

Segundo Ribeiro (2008) as Secretarias Estaduais de Saúde devem 

implementar ações de média e alta complexidade em saúde do trabalhador e capacitar 

os profissionais. Já, para as Secretarias Municipais cabem o cumprimento das 

atividades no seu território com o destaque de que devem tornar público o 

desenvolvimento e o resultado das ações executadas, principalmente as inspeções 

nos locais de trabalho. O controle social faz parte da RENAST, por meio da 

participação das organizações de trabalhadores urbanos e rurais e dar-se-á por 

intermédio das instâncias de controle social do SUS, conforme legislação vigente. 

No Estado do Paraná o CEST (Centro Estadual de Saúde do Trabalhador), foi 

criado para ser um centro de referência para o desenvolvimento da Política de Saúde 
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do Trabalhador, expandindo e realizando ações de vigilância à saúde dos 

trabalhadores, compreendendo desenvolvimento de recursos humanos, vigilância de 

ambientes de trabalho, produção, sistematização, estudos especiais e divulgação de 

informações, sendo apoio dos municípios no desenvolvimento das ações (PARANÁ, 

2019). Além disso, segundo BRASIL (2009) o CEREST, pode elaborar os protocolos 

de assistência, as linhas de cuidado e os instrumentos que favorecem a integralidade 

das ações, podendo envolver a atenção primária, a rede de média e alta complexidade 

e os municípios sentinela.  

Cavalcante et al. (2015) cita a importância dos CEREST como um polo de 

suporte técnico e científico, os quais podem desenvolver ações de prevenção e 

vigilância em todo no processo de trabalho/saúde/doença para avanço nas condições 

de trabalho e qualidade de vida dos trabalhadores. Dessa forma, cada região organiza 

sua assistência à saúde dos trabalhadores e envolve quando necessário outros 

setores participantes para continuidade da execução das ações. Considerando as 

mudanças que comprometem todas as faixas etárias, podendo estar relacionado às 

mudanças na certificação dos óbitos, no tratamento e diagnóstico das doenças, 

formulando Políticas Públicas que aumentam o acesso aos serviços de saúde ou 

alteram a exposição aos fatores de risco (BRASIL, 2018). 

Para Nogueira (2010) a saúde dos trabalhadores deve ser assumida pelo 

Sistema Único de Saúde como um problema de saúde, fundamental para se alcançar 

a equidade em saúde para todos os trabalhadores e suas condições de emprego.            

Da mesma forma que para Bastos-Ramos et al. (2015) a Atenção Básica pode 

identificar condições laborais de risco e insalubres, bem como os agravos referentes 

ao trabalho, buscando a promoção da saúde dos trabalhadores além de realizar ações 

preventivas. 

 

1.4 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN) 

 

Para organizar e estudar os agravos e doenças que acometem uma população, 

existe o setor de vigilância epidemiológica e ainda o Sistema de Informação de 

agravos e Notificação (SINAN), no qual são registrados todas as ocorrências de 
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notificação compulsória e com base nesse sistema de informação, torna-se possível 

a realização das análises de quais são os principais problemas de saúde, do que as 

pessoas adoecem e porque elas estão morrendo (BRASIL, 2017).  

Segundo Teixeira (1998) o objetivo destas informações mais abrangentes, 

tendo como princípio a utilização imediata no local onde é gerada, é o de alimentar os 

bancos de dados nacionais de modo a permitir análises mais globalizadas que 

orientem o planejamento e a adoção de medidas de controle coletivas necessárias ao 

conjunto ou grupos específicos da população brasileira, em situações correntes ou 

emergenciais. 

O SINAN é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de 

casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação 

compulsória definida pela Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de Setembro de 2017, 

anexo V no capítulo I, mas, é facultado a estados e municípios incluir outros problemas 

de saúde importantes em sua região. A utilização do sistema permite que se realizem 

os diagnósticos da ocorrência de eventos na população, fato este que pode explicar 

as causas dos agravos de notificação compulsória e indicar os riscos que as pessoas 

podem estar expostas, contribuindo assim, para a identificação da realidade 

epidemiológica de determinada área geográfica (BRASIL, 2017).  

Referente as notificações de agravos relacionados à saúde do trabalhador, é 

importante ressaltar que a Portaria nº 777 de 2017, é de âmbito nacional, portanto, 

deve ser cumprida em todo país. Mas, os municípios e os Estados podem ter 

legislações específicas sobre a notificação de agravos importantes para sua região 

(RIBEIRO, 2008). 

A ausência de notificação por parte das empresas é multifatorial, embora as 

frequentes alterações de legislação, consistem no principal argumento para explicar 

tal fato (ALMEIDA et al., 2014). De acordo com Teixeira (1998), é necessário a 

formulação de listas de notificações paralelas de doenças que possam estimular a 

elaboração por parte de Estados e Municípios para buscar o fortalecimento da 

vigilância epidemiológica com autonomia para enfrentar os problemas de saúde de 

acordo com cada realidade. Esta iniciativa pode aperfeiçoar a capacidade técnica e 

operacional do sistema tendo como núcleo comum as doenças de notificação 

nacional, e poderá trazer mais agilidade nas respostas para os problemas. 
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Para Almeida et al. (2014) quanto mais notificações, mais fidedignas será a 

informação, as quais poderão contribuir para que os profissionais de saúde possam 

tomar decisões acerca de medidas que deverão ser tomadas para prevenir doenças 

e agravos. Lembrando ainda, que a ferramenta é importante para auxiliar no 

planejamento da saúde, definindo prioridades e avaliando o impacto das intervenções. 

Segundo Cavalcante; Medeiros; Mata et al. (2015) as informações ainda estão 

incompletas nas fontes de dados existentes, que revelam cenários parciais e muitas 

vezes desencontrados, demandando estudos específicos para o melhor entendimento 

dessa questão.  

Teixeira (1998) refere que notificação é a comunicação da ocorrência de uma 

doença ou agravo à saúde, realizada por profissionais da saúde ou mesmo por 

qualquer outra pessoa, com a finalidade de se intervir com medidas efetivas. As 

notificações em sistema próprio de informação irão possibilitar o acompanhamento 

amplo dos fenômenos estudados, quanto à sua distribuição e tendências para 

subsidiar as análises de dados epidemiológicos e tomada de decisões.  

Assim, o acidente de trabalho pode ser definido como um acontecimento 

imprevisto que ocorre durante o exercício do trabalho e que provoca lesão corporal 

e/ou perturbação funcional, resultando em perda ou redução da capacidade para o 

trabalho ou ainda, resultando em óbito, podendo esta alteração de capacidade para o 

trabalho ser temporária ou permanente (RIBEIRO, 2008).  

Já, a doença relacionada ao trabalho pode ser caracterizada como o agravo 

que ocorre em função das condições em que esse trabalho é realizado, ou seja, o 

trabalho é um dos fatores de risco para a acontecimento do agravo, devendo 

estabelecer um nexo causal a partir de informações epidemiológicas (RIBEIRO, 

2008). 

A notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de 

serviços sentinela foi estabelecida pela Portaria nº 777/GM de 28 de abril de 2004, no 

ano de 2014, as Portarias nº 1.271 de 6 de junho e nº 1.984 de 12 de setembro 

revisaram as listas de doenças, agravos e eventos de notificação compulsória no 

território nacional, incluindo os relacionados ao trabalho (BRASIL, 2004). Na Portaria 

1271/2014, os Acidentes com Exposição à Material Biológico, Acidentes Graves e 

Fatais, Intoxicação Exógenas e Violência passam a ser de notificação universal e na 

Portaria 1984, fala da notificação em unidades sentinela de agravos relacionados ao 
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trabalho: câncer, dermatoses, LER/DORT, PAIR, pneumoconioses e transtornos 

mentais (BRASIL, 2014).  

Conforme a legislação vigente algumas definições são importantes como: a 

Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), que é a diminuição da audição por índice 

de ruídos elevados no ambiente de trabalho; as dermatoses ocupacionais que são 

alterações da pele e mucosas causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho; as 

pneumoconioses são doenças pulmonares que são causadas por poeira que estão no 

ambiente de trabalho acumulada nos pulmões; as LER-DORT que afetam o sistema  

músculo esquelético e causam dor crônica, parestesia, fadiga muscular por relação 

da atividade executada no trabalho com movimentos repetitivos e posturas 

inadequadas (BRASIL, 2014).  

O câncer relacionado ao trabalho surge por exposição a agentes 

carcinogênicos presentes no ambiente de trabalho; acidentes provenientes por 

exposição ao material biológico ou fluidos orgânicos durante a execução do trabalho; 

os transtornos mentais e de comportamento que resultam do processo de trabalho e 

exposição a determinados agentes tóxicos, ou pela divisão de tarefas, gerenciamento 

das pessoas e hierarquia da instituição. A intoxicação exógena é a exposição a 

substâncias químicas que apresenta sinais clínicos e/ou alterações laboratoriais. 

As notificações compulsórias de agravos que acometem os trabalhadores, 

permitem que sejam identificados os determinantes e as causas de adoecimento e de 

morbimortalidade associando-as aos processos de trabalho. Em 2019, foi repassado 

aos Estados e municípios orientações sobre as novas definições dos agravos e 

doenças relacionados ao trabalho, assim: 

 

Todo caso de acidente de trabalho por causas não naturais compreendidas 
por acidentes e violências (Capítulo XX da CID-10 V01 a Y98), que ocorrem 
no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho quando 
o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a 
serviço do empregador ou representando os interesses do mesmo (Típico) ou 
no percurso entre a residência e o trabalho (Trajeto) que provoca lesão 
corporal ou perturbação funcional, podendo causar a perda ou redução 
temporária ou permanente da capacidade para o trabalho e morte (NOTA 
INFORMATIVA 94/2019). 

 

Notificações de agravos servem como uma ferramenta para traçar o perfil 

epidemiológico de uma população, além de auxiliar na análise do problema e 

planejamento para as ações de intervenção, podendo tornar mais dinâmica as 
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políticas de saúde e a aplicação dos recursos em áreas de vulnerabilidades 

(LOZOVEY, 2017). 

Evidencia-se que os estudos epidemiológicos disponibilizam dados que podem 

fundamentar a definição de prioridades de políticas, programas e ações na área da 

Saúde Coletiva, propondo a eliminação ou controle de fatores de riscos conhecidos 

(BRASIL, 2018). 

O SINAN possui diversas informações de doenças de notificação compulsória, 

onde cada uma é realizada por unidades e estabelecimentos de saúde (BATISTA et 

al., 2019). O Sistema foi desenvolvido para a coleta e divulgação dos dados 

elaborados diariamente na vigilância epidemiológica (CAVALCANTE et al., 2015). 

O Sistema de notificação é de grande importância, para a área de Saúde do 

Trabalhador, pois, as informações encontradas servem para a análise da ocorrência 

dos agravos acontecidos com trabalhadores, permitindo organizar ações preventivas 

com relação aos acidentes de trabalho. O desafio para os profissionais que obtém 

essas informações sobre as doenças ocupacionais e acidentes de trabalho graves, é 

olhar de diversas perspectivas os problemas e buscar uma relação entre trabalho e 

saúde que não traga danos aos trabalhadores (MARQUES et al., 2011). 
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2. METODOLOGIA 
 

Neste capítulo estão apresentados todos os procedimentos metodológicos para 

a realização da pesquisa. 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA  

 

Este estudo é uma pesquisa documental, baseada em dados secundários, 

caracterizada como epidemiológico retrospectivo, de série temporal com abordagem 

quantitativa. Conforme Filho e Rouquayrol (1990), todos os estudos epidemiológicos 

tem como objetivo descrever as características de determinadas populações ou 

fenômenos, ou o estabelecimento de relações entre as variáveis. Uma de suas 

peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais 

como o questionário e a observação sistemática, busca nas bases de dados e 

documentais. 

 

2.2 FONTE DE DADOS 

 

A realização do procedimento de coleta dos dados iniciou quando a autora 

recebeu o banco de dados do SINAN, através da vigilância Epidemiológica da 6ª RS 

depois de ser liberada a execução da pesquisa pela Uniarp. A pesquisa refere-se a 

análise estatística da prevalência dos acidentes de trabalho   

Para o acesso a estes dados, no SINAN, foi encaminhado para a autora do 

estudo uma Declaração da 6ª Regional de Saúde, porque este ano não foi possível 

passar o estudo e a solicitação pelo Comitê de Ética da Uniarp, devido a pandemia da 

Covid 2020.  

Foi tratado e analisado o banco de dados do SINAN, disponibilizado pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período 

compreendido entre janeiro de 2007 a dezembro de 2018. O total de casos registrados 
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e notificados no período foi de 3.236 casos, e destes 1.816 foram acidentes de 

trabalho graves. Lembrando que 01 registro de acidente = a um trabalhador 

acidentado. Foi utilizado a ferramenta de tabulação de dados TabWin, que tem como 

objetivo fornecer e analisar com agilidade e objetividade, os dados dos sistemas de 

informações do SUS (BRASIL, 2018). 

A população desse estudo foi composta por trabalhadores notificados com agravos a saúde 

considerados graves, no período entre 2007 a 2018, pertencentes a 6ª Regional de Saúde do Estado 

do Paraná.   

As categorias de trabalhadores que fizeram parte desta pesquisa foram:   

1.Trabalhadores de Agricultura: Agricultura, pecuária e serviços relacionados 

(seção A); 

2. Trabalhadores de Indústria: Indústrias de transformação (seção C). 

3.Trabalhadores da Construção: Construção (seção F), Comércio (seção G), 

Alojamento e alimentação (seção I); 

4.Trabalhadores da Saúde: Administração pública, defesa e seguridade social 

(seção O); Saúde e serviços sociais (seção Q); 

5.Trabalhadores da Educação: Educação (seção P), Artes, cultura, esporte e 

recreação (seção R); 

6.Outras categorias: forças armadas, segurança, etc. 

Essas categorias estão de acordo com a classe patronal da atividade 

econômica, definida pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. 

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA), é composta por vinte e 

duas Regiões ou Regionais de Saúde (RS) sendo que a 6ª RS abrange nove 

municípios (Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, 

Paulo Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul e União da Vitória) da região Sul, com 

uma população estimada, em 2015, de 174.970 habitantes, conforme mostra a figura 

5.  A sede da 6ª Regional de Saúde está situada no município de União da Vitória/PR, 

localizado no extremo sul do Paraná, a 243 km a oeste da capital do estado. A cidade 

faz divisa com Porto união, no estado de Santa Catarina, através de uma linha férrea 

e, também pelo Rio Iguaçu, que corta o município. Essa divisão entre as duas cidades 

forma um único núcleo urbano de aproximadamente 90 mil habitantes, sendo 

conhecida como as “Gêmeas do Iguaçu”. 
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Figura 5 Distribuição das Regionais de Saúde e 6ª RS de União da Vitória/PR, 2018. 

 

Fonte: SESA (2018). 

 

2.3 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

As variáveis dependentes do estudo foram as licenças para tratamento de 

saúde notificados como grave de acordo com as categorias da CID-10:  

CID V - traumas em ciclistas, pedestres, motociclistas, acidentes de trânsito, 

entre outros;  

CID W - acidentes por quedas, impactos, contatos, exposição a materiais e 

penetração de corpos estranhos;  

CID X - contato ou exposição a substâncias, envenenamento, acidentes 

animais peçonhentos, entre outros e;  
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CID Y - caracterizado por agressão, disparo de arma de fogo, erros, entre 

outros.  

As variáveis Independentes foram as características sociodemográficos e 

ocupacionais: sexo, faixa etária, escolaridade, raça/cor da pele, zona de residência, 

situação no mercado de trabalho, tempo de trabalho e acidente de trabalho após o 

início da jornada de trabalho  

 

2.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

Inicialmente foi realizado a análise descritiva dos dados e os resultados foram 

apresentados como proporção de casos em percentuais (%). Para analisar a 

associação das variáveis independentes com os desfechos principais (variáveis 

dependentes), foi utilizado o teste Qui-quadrado (χ2) de Pearson e quando o valor 

esperado foi menor do 5, analisou-se com o teste Exato de Fisher. O nível de 

significância para todas as análises foi de p<0,05. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas pelo programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 

25.0.  
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3. RESULTADOS  
 

A tabela 2 mostra as características sociodemográficas e ocupacionais dos 

trabalhadores notificados com acidentes graves de trabalho da 6ª Regional de Saúde 

no Estado do Paraná, no período de 2007 a 2018, totalizando 1.816 vítimas de 

acidentes de trabalho grave.  

Predominou trabalhadores do sexo masculino com 86,4% dos casos 

notificados, a faixa etária encontrada está entre 20 a 29 anos e 30 a 39 anos, com 

31,8% e 25,9%, respectivamente, respondendo por 57,7% dos casos notificados e 

44,3% dos trabalhadores possuíam ensino básico incompleto. Além disso, 90,1% dos 

trabalhadores se declararam da cor branca e 65,9% residiam na zona urbana. 

Entretanto, quando se analisa a raça ou cor da pele, isso pode contribuir para termos 

percepções de desigualdade de renda e escolaridade ou mesmo outras implicações. 

A situação no mercado de trabalho demonstrou que 1.139 (62,7%) são 

trabalhadores formais e 644 (35,5%) são trabalhadores informais. Em relação às 

horas após o início da jornada de trabalho que os trabalhadores se acidentaram, mais 

da metade das ocorrências (60,8%) aconteceram entre 1 a 4 horas de trabalho. Além 

disso, 56,77% dos trabalhadores que sofreram acidente grave de trabalho tinham 

menos de 3 anos na ocupação. 

 

Tabela 2 Características sociodemográficas e ocupacionais dos trabalhadores notificados com 
acidentes graves de trabalho da 6ª Regional de Saúde no Estado do Paraná, no período de 2007 a 
2018 (N= 1.816) 

Variáveis sociodemográficos 
Acidentes graves (n= 1.816) 

N % 

Sexo   

Masculino  1569 86,4 

Feminino  247 13,6 

Faixa etária (anos)   

15 a 19 192 10,6 

20 a 29 577 31,8 

30 a 39 470 25,9 

40 a 49  341 18,8 

50 ou mais 236 13,0 

Escolaridade    

Ensino básico incompleto 805 44,3 

Ensino básico completo 760 41,9 

Ensino superior incompleto 36 2,0 

Ensino superior completo 29 1,6 
“Continua” 
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Ignorado/não informado   186 10,2 

Raça/cor da pele   

Branca  1637 90,1 

Negra/Parda   159 8,8 

Amarela  1 0,1 

Indígena  4 0,2 

Ignorado/não informado   15 0,8 

Zona de residência   

Rural  562 30,9 

Urbana  1196 65,9 

Peri urbana  22 1,2 

Ignorado/não informado   36 2,0 

Situação no mercado de trabalho   

Formal 1139 62,7 

Informal 644 35,5 

Ignorado/Branco  33 1,8 

Horas após início da jornada de trabalho do acidente   

1 a 4 1105 60,8 

5 a 8 396 21,8 

9 a 12 98 5,4 

13 ou mais 14 0,8 

Ignorado/não informado   203 11,2 

Tempo de trabalho (anos)    

0 a 3 1031 56,77 

4 a 6 163 8,98 

7 a 9 65 3,58 

10 ou mais 302 16,63 

Ignorado/não informado   255 14,04 

Fonte: A Autora (2020).  

 

A tabela 3 apresenta os resultados da quantidade e do percentual de acidentes 

graves de trabalho por ano analisado. Observa-se que no ano de 2013, com 26,0% e 

de 2014 com 20,9%, foram os períodos que ocorreram os maiores percentuais de 

acidentes de trabalho notificados como graves nos trabalhadores. 

 

Tabela 3 Número e proporção (%) de acidentes graves de trabalho por ano da 6ª Regional de Saúde 
no Estado do Paraná, no período de 2007 a 2018. 

Ano 
Total 

N % 

2007 8 0,4 
2008 8 0,4 
2009 62 3,4 
2010 106 5,8 
2011 99 5,5 

“Continuação da tabela 02” 

“Continua” 
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2012 201 11,1 
2013 473 26,0 
2014 379 20,9 
2015 181 10,0 
2016 68 3,7 
2017 72 4,0 
2018 159 8,8 

Total 1.816 100,0 
Fonte: A Autora (2020).  

 

Os achados do presente estudo sugerem que existem registros de informações 

no SINAN em todos os municípios da região, houve um aumento das notificações nos 

anos de 2013 e 2014, juntos somam 46,9%, embora nos próximos anos teve uma 

tendência de queda do número de notificações no geral.  

Os achados da pesquisa de Cavalcante et al. (2015) sugerem aumento na 

notificação dos agravos relacionados ao trabalho após a implantação da Portaria nº 

104/2011. De forma similar, em outros estudos mostram que o SINAN utilizado em 

sua capacidade total é o sistema de informação mais abrangente, considerando que 

os registros da Previdência Social somente são de trabalhadores formais (SANTOS 

et al., 2016). 

A Figura 1 descreve a quantidade total de acidentes de trabalho considerados 

graves, por município de residência da abrangência da 6ª Regional de Saúde no 

Estado do Paraná, no período de 2007 a 2018. Destacam-se os 2 municípios mais 

populosos da 6ª Regional, São Mateus do Sul com 35,0% dos acidentes de trabalho 

e União da Vitória com 21,6% da quantidade de acidentes totalizados.  

 

“Continuação da tabela 03” 
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Figura 6 Número total de acidentes graves de trabalho, por município de residência da 6ª Regional de 
Saúde no Estado do Paraná, no período de 2007 a 2018. 

 

Fonte: A Autora (2020). 

 

É possível perceber que todos os municípios pertencentes a 6ª. Regional de 

Saúde apresentaram números significativos de acidentes de trabalho entre os anos 

de 2007 a 2018.  

A Tabela 4 mostra a distribuição dos acidentes graves de trabalho de acordo 

com a Classificação Internacional de Doenças (CID 10). Do total de 1.816 notificações 

de acidente de trabalho grave na região estudada, foram 1.806 (99,4%) notificações 

com causa do acidente definida, que corresponde o campo 54 da ficha do SINAN de 

preenchimento obrigatório. No entanto, houve 10 (0,6%) notificações sem esta 

informação estar preenchida. 

Prevaleceu os acidentes por quedas, impactos, contatos, exposição a materiais 

e penetração de corpos estranhos (CID W), correspondendo a 77,5% dos casos de 

acidentes graves de trabalho. Os acidentes por CID Y que se caracteriza por 

agressão, disparo de arma de fogo, erros, entre outros, foi responsável por 8,7% dos 

casos. Além disso, os acidentes por CID V (traumas em ciclistas, pedestres, 

motociclistas, acidentes de trânsito, entre outros) e CID X (contato ou exposição a 

substâncias, envenenamento, acidentes animais peçonhentos, entre outros), 

corresponderam a 9,9% e 3,4%, respectivamente, pelos acidentes graves de trabalho. 
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Tabela 4 Distribuição dos acidentes graves de trabalho de acordo com a Classificação Internacional de 
Doenças (CID 10) da 6ª Regional de Saúde no Estado do Paraná, no período de 2007 a 2018. 

ANO 

CID 10 

CID V CID W CID X CID Y 
Ignorado/  

não informado 

 

Total 

n % n % n % n % n % n % 

2007 0 0,0 5 0,3 2 0,1 1 0,1 0 0,0 8 0,4 

2008 5 0,3 1 0,1 0 0,0 1 0,1 0 0,0 7 0,4 

2009 15 0,8 42 2,3 3 0,2 1 0,1 1 0,1 62 3,4 

2010 18 1,0 83 4,6 5 0,3 0 0,0 1 0,1 107 5,9 

2011 12 0,7 83 4,6 1 0,1 2 0,1 1 0,1 99 5,5 

2012 15 0,8 149 8,2 8 0,4 28 1,5 1 0,1 201 11,1 

2013 35 1,9 374 20,6 22 1,2 41 2,3 1 0,1 473 26,0 

2014 23 1,3 315 17,3 9 0,5 30 1,7 2 0,1 379 20,9 

2015 9 0,5 142 7,8 8 0,4 20 1,1 2 0,1 181 10,0 

2016 7 0,4 34 1,9 1 0,1 26 1,4 0 0,0 68 3,7 

2017 9 0,5 59 3,2 2 0,1 1 0,1 1 0,1 72 4,0 

2018 32 1,8 120 6,6 0 0,0 7 0,4 0 0,0 159 8,8 

Total 180 9,9 1407 77,5 61 3,4 158 8,7 10 0,6 1816 100 

Fonte: A Autora (2020). 

 

Na tabela 5 está apresentado os resultados dos acidentes graves de trabalho 

de acordo com as categorias de trabalhadores e das doenças ocupacionais de acordo 

com o Código Internacional de Doenças - CID. Os resultados mostram que as maiores 

prevalências de acidentes graves ocorreram nos trabalhadores da Indústria com 

32,2%, da Construção com 26,4% e da Agricultura com 16,3%, sendo estes acidentes 

ocasionados por impactos, contatos, exposição a materiais e penetração de corpos 

estranhos (CID W). No total, 74,9% dos acidentes estavam relacionados ao CID W. 

 

Tabela 5 Distribuição dos acidentes graves de trabalho de acordo com as categorias de trabalhadores 
e das doenças da 6ª Regional de Saúde no Estado do Paraná, no período de 2007 a 2018. (N=%) 

Setores 

CID 10 

CID V CID W CID X CID Y 
Ignorado/ não 

informado 

 

Total 

n % n % n % n % n % n % 

Agricultura 30 1,7 296 16,3 10 0,6 31 1,7 5 0,3 372 20,5 

Indústria 68 3,7 585 32,2 18 1,0 50 2,8 9 0,5 730 40,2 

Construção 60 3,3 480 26,4 26 1,4 53 2,9 7 0,4 626 34,5 

Saúde 13 0,7 13 0,7 5 0,3 5 0,3 0 0,0 36 2,0 

Educação 1 0,1 2 0,1 0 0,0 1 0,1 0 0,0 4 0,2 

Outros 8 0,4 31 1,7 2 0,1 4 0,2 3 0,2 48 2,6 

Total 180 9,9 1407 77,5 61 3,4 144 7,9 24 1,3 1816 100,0 

Fonte: A Autora (2020). 
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A tabela 6 apresenta os desfechos após os acidentes graves de trabalho. Os 

resultados mostraram que 48,0% das notificações no SINAN evoluíram para cura e 

em 35,2% as vítimas tiveram incapacidade temporária no período de 2007 a 2018. A 

incapacidade total acometeu 0,7% dos trabalhadores e o óbito em decorrência destes 

acidentes ou de outros foi de 3%, totalizando 53 mortes de trabalhadores no período 

de 2007 a 2018. 

Os anos de 2012, 2013 e 2014 apresentaram respectivamente o maior número 

de trabalhadores que se trataram das consequências do acidente de trabalho graves, 

correspondendo a 6,8%, 11,7% e 12%, respectivamente. Contudo, neste mesmo 

período houve o maior número de óbitos notificados por estes acidentes ou por outros, 

totalizando 1,4% dos casos. 
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Tabela 6 Desfechos dos acidentes graves de trabalho da 6ª Regional de Saúde no Estado do Paraná, no período de 2007 a 2018 (N=%). 

ANO 

Desfechos 

Cura 
Incapacidade 

temporária 

Incapacidade 
parcial 

permanente 

Incapacidade 
total 

permanente 

Óbito pelo 
acidente 

Óbito por 
outras 
causas 

Outras 
Ignorado/ 

Não 
informado 

 
Total 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

2007 3 0,2 2 0,1 2 0,1 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 0,4 
2008 2 0,1 1 0,1 0 0,0 1 0,1 3 0,2 0 0,0 1 0,1 0 0,0 8 0,4 
2009 31 1,7 23 1,3 1 0,1 2 0,1 4 0,2 0 0,0 0 0,0 1 0,1 62 3,4 
2010 57 3,1 40 2,2 2 0,1 2 0,1 2 0,1 0 0,0 0 0,0 3 0,2 106 5,8 
2011 67 3,7 26 1,4 3 0,2 1 0,1 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 5,5 
2012 123 6,8 32 1,8 1 0,1 2 0,1 10 0,6 0 0,0 2 0,1 31 1,7 201 11,1 
2013 212 11,7 139 7,7 8 0,4 0 0,0 2 0,1 0 0,0 2 0,1 110 6,1 473 26,0 
2014 218 12,0 119 6,6 8 0,4 1 0,1 11 0,6 1 0,1 1 0,1 20 1,1 379 20,9 
2015 78 4,3 87 4,8 7 0,4 1 0,1 1 0,1 0 0,0 0 0,0 7 0,4 181 10,0 
2016 9 0,5 46 2,5 3 0,2 2 0,1 4 0,2 0 0,0 1 0,1 3 0,2 68 3,7 
2017 31 1,7 28 1,5 10 0,6 0 0,0 3 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 72 4,0 
2018 40 2,2 97 5,3 10 0,6 0 0,0 9 0,5 0 0,0 0 0,0 3 0,2 159 8,8 

Total 871 48,0 640 35,2 55 3,0 12 0,7 52 2,9 1 0,1 7 0,4 178 9,8 1816 100,0 

Fonte: A Autora (2020).



O teste de associação mostrou que a faixa etária, raça/cor da pele, zona de 

residência, situação no mercado de trabalho e o tempo de trabalho foram associados 

significativamente com os acidentes graves de trabalho (p<0,001). Contudo, o sexo e 

a escolaridade não estão associados aos acidentes graves de trabalho (p>0,05). 

O nível educacional nesta pesquisa não foi associado ao acidente de trabalho 

grave. Entretanto, os estudos dos autores Scussiato (2013), Celik et al. (2013), 

Cavalcante et al. (2015), Santos et al. (2016), observaram que quanto menor a 

escolaridade, maior é o risco de acontecer um acidente de trabalho, até mesmo em 

mãos de obra menos qualificada.  

 

Tabela 7 Resultados da associação entre as características sociodemográficos e ocupacionais com os 
acidentes graves de trabalho de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID 10) da 6ª 
Regional de Saúde no Estado do Paraná, no período de 2007 a 2018 

 

CID V CID W CID X CID Y   

n % n % n % n % Χ2 

Valo
r de 

p 

Sexo (n= 1.816)       
Masculino 162 7,3 1211 77,1 53 3,4 144 9,2 

2,198 
0,53

2 Feminino 18 10,2 196 79,7 8 3,3 24 9,8 

Faixa etária 
(n= 1.816) 

      

15 a 19 anos 24 12,5 147 76,6 3 1,6 18 9,4 

1408,5 
0,00

0 

20 a 29 anos 78 13,5 435 75,4 22 3,8 42 7,3 
30 a 39 anos 48 10,2 365 77,7 21 4,5 36 7,7 
40 a 49 anos 19 5,6 279 81,6 11 3,2 33 9,6 
50 anos ou + 11 4,7 181 77,0 4 1,7 39 16,6 

Escolaridade 
(n= 1.632) 

      

Ensino básico 
incompleto 

79 9,8 625 77,4 24 3,0 79 9,8 

16,865 
0,05

1 

Ensino básico 
completo 

88 11,6 598 78,9 29 3,8 43 5,7 

Ensino superior 
incompleto 

4 10,8 26 70,3 3 8,1 4 10,8 

Ensino superior 
completo 

1 4,3 23 76,7 2 6,7 4 13,3 

Raça/cor da pele  
(n= 1.802) 

 
     

Branca  157 9,6 1267 77,3 59 3,6 156 9,5 

38,366 
0,00

0 
Negra/Parda   19 12,0 129 81,6 1 0,6 9 5,7 
Amarela  - - - - 1 100 - - 
Indígena  1 25,0 2 50 - - 1 25,0 

Zona de 
residência (n= 
1.779) 

 
     

Rural  
14
9 

26,4 318 56,4 3 0,5 94 16,7 
473,92

4 
0,00

0 

“Continua” 
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Urbana  - - 
106

6 
89,4 

5
8 

4,9 68 5,7 

Peri urbana  12 52,2 8 34,8 - - 3 13,0 

Situação no 
mercado de 
trabalho (n= 1.782) 

 
     

Formal  
18
0 

15,8 878 77,3 
6
1 

5,4 17 1,5 322,30
9 

0,00
0 

Informal  - - 509 78,8 - - 137 21,2 

Tempo de trabalho 
(n= 1.558)  

 
     

0 a 3 anos 
18
0 

17,5 849 82,5 - - - - 

104,62
4 

0,00
0 

4 a 6 anos - - 163 100 - - - - 

7 a 9 anos - - 65 100 - - - - 

10 anos ou + - - 301 100 - - - - 

Acidente de 
trabalho após o 
início da jornada 
de trabalho (n= 
1.605)   

          

1 a 4 horas 
10
7 

9,7 859 78,1 
4
5 

4,1 89 8,1 

9,295 
0,41

1 
5 a 8 horas 44 11,2 311 78,9 

1
1 

2,8 28 7,1 

9 a 12 horas 7 7,2 73 75,3 3 3,1 14 14,4 
13 horas ou + 1 7,1 10 71,4 1 7,1 2 14,3 

 Fonte: A Autora (2020). 

 

Na tabela 8 evidencia-se mais características dos acidentes de trabalho graves. 

A maioria dos acidentes foi do tipo típico, com 88,1% das notificações. As partes do 

corpo mais atingidas foram as mãos e membros superiores, somam-se mais de 53,2% 

dos acidentes. Tem predomínio os atendimentos ambulatoriais em 69,9% dos 

acidentes, seguido do atendimento hospitalar em 21,8% dessas notificações. A 

maioria das notificações informam a não emissão da CAT (Comunicação de Acidente 

de Trabalho) em 67,2% dos acidentes, apenas em 15,3% das notificações tem o 

registro de emissão da CAT. 

Os acidentes fatais precisam gerar notificação e investigação imediata. Em se 

tratando acidente ocorrido com trabalhadores do mercado formal, ou seja, aqueles 

com carteira assinada e registrados, deve acompanhar a emissão da CAT pela 

empresa, que deverá fazê-la até vinte e quatro horas após a ocorrência do evento. 

 

 

“Continuação da tabela 7” 
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Tabela 8 Tipo, principal parte do corpo atingida, regime de tratamento e emissão de CAT dos acidentes 
graves de trabalho da 6ª Regional de Saúde no Estado do Paraná, no período de 2007 a 2018. 

Tipo acidente 
Total 

N % 

Típico 1599 88,1 
Trajeto 171 9,4 
Ign/Branco 46 2,5 

Parte do corpo atingida 1   
Mão 766 42,2 
Membro superior 199 11,0 
Membro inferior 194 10,7 
Cabeça 193 10,6 
Pé 151 8,3 
Olho 128 7,0 
Tórax 78 4,3 
Outro 44 2,4 
Abdome 21 1,2 
Todo o corpo 17 0,9 
Pescoço 13 0,7 
Ign/Branco 12 0,7 

Regime tratamento   

Ambulatorial 1270 69,9 
Hospitalar 395 21,8 
Ambos 96 5,3 
Ign/Branco 55 3,0 

Emitida CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho)   

Não 1221 67,2 
Ign/Branco 282 15,5 
Sim 277 15,3 
Não se aplica 36 2,0 

Fonte: A Autora (2020). 
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4. DISCUSSÃO 

  

 

Este trabalho teve como principal objetivo avaliar os principais acidentes 

notificados como graves nos trabalhadores dos municípios da 6ª Regional de Saúde 

do Estado do Paraná, realizada a partir da coleta na base de dados do SINAN, em um 

período de 11 anos (2007 a 2018). De acordo com o melhor do nosso conhecimento 

este é o primeiro estudo realizado com trabalhadores da 6ª Regional de Saúde do 

Estado do Paraná sobre os acidentes graves decorrentes do trabalho e fatores 

sociodemográficos e ocupacionais associados a estes acidentes.  

É importante destacar que o conhecimento dos acidentes de trabalho graves, 

e as suas notificações assim como, as possíveis investigações que podem ser 

realizadas, são importantes ações de vigilância que podem contribuir para detectar 

morbimortalidade na região estudada e torna-se um expressivo desafio para a saúde 

pública e profissionais de saúde, devido ao problema socioeconômico gerado por 

estes acidentes, que afetam milhares de trabalhadores e suas famílias 

(CAVALCANTE et al., 2015; BRASIL, 2019). 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2016) em torno de 4% 

do Produto Interno Bruto (PIB) mundial é revertido em custos diretos e indiretos 

decorrentes de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. No mundo, 

aproximadamente 2,3 milhões de pessoas morrem a cada ano em decorrência desses 

agravos (OIT, 2016), tornando um sério problema de saúde pública. 

O presente estudo revelou que o número total de vítimas de acidentes de 

trabalho graves ocorridos na 6ª Regional no estado do Paraná, no período 2007 a 

2018, totalizaram 1.816 e tiveram maior incidência ou risco entre os anos de 2013 e 

2014 respectivamente. 

O perfil sociodemográfico dos trabalhadores notificados com acidentes graves 

no período estudado mostrou que houve predominância do sexo masculino, com 

idades entre 20 a 39 anos, apresentando ensino básico incompleto e da raça/cor 

branca, e a maioria moravam na zona urbana conforme mostra a (Tabela 2).             

Scussiato et al. (2013), também identificou o sexo masculino mais envolvido em 

acidentes de trabalho graves no Paraná. 
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O gênero não foi associado aos acidentes de trabalho graves nesta pesquisa. 

No estudo de Guilland e Moraes-Cruz (2017), no setor de abate de aves e suínos 

havia maior quantidade de mulheres, mas não foi possível atribuir nexo do trabalho 

com a doença ocupacional. No entanto, Rodrigues e Santana (2019) observaram que 

os acidentes de trabalho fatais têm predominância no sexo masculino.  

Esses resultados corroboram em parte com outros estudos que avaliaram em 

diferentes regiões do Brasil o perfil dos trabalhadores que tiveram acidentes graves 

no trabalho. Por exemplo, em um estudo realizado no Estado da Bahia por um período 

de seis anos, também mostrou que trabalhadores do sexo masculino, com idades 

entre 20 a 39 anos e baixa escolaridade foram os que mais sofreram acidentes graves 

de trabalho (SILVA e ARAÚJO, 2017).  Os resultados deste estudo foram similares 

àqueles de outras pesquisas nacionais, em relação à predominância de indivíduos do 

sexo masculino e jovens (KIRCHHOF; CAPELLARI 2004 e MIRANDA et al. 2012).  

No teste de associação de qui-quadrado a faixa etária mostrou-se relacionada 

aos acidentes graves de trabalho (Tabela 8). Vários estudos mostram que 

trabalhadores jovens adultos entre 20 a 40 anos, por estarem na idade mais produtiva, 

também tem sido registrado maior número de acidentes graves de trabalho quando 

comparado com trabalhadores com idades mais avançadas (SILVA; ARAÚJO, 2016; 

SCUSSIATO et al. 2013; FRIGO, 2017). Esse aspecto pode ser melhor explicado pelo 

fato da maioria das profissões em que predomina maior grau de risco ocupacional são 

desempenhadas por pessoas jovens, devido a maior capacidade física apresentada 

por esses indivíduos (CAVALCANTE et al., 2015).  

É importante salientar que trabalhadores jovens adultos são uma parcela 

significativa da força de trabalho brasileira, portanto, é necessário avaliar a exposição 

desses trabalhadores para prevenir os possíveis acidentes de trabalho grave 

(SANTOS et al., 2016). Contudo, nesse mesmo estudo a raça/cor parda e negra, 

diferentemente da presente pesquisa, foram os que mais sofreram acidente graves de 

trabalho. Outra pesquisa sobre acidentes de trabalho fatais em Palmas no Estado do 

Tocantins, também mostrou que mais da metade da população estudada eram da 

raça/cor parda (RODRIGUES; SANTANA, 2019).  

Luz (2019) observou que há predominância de acidentes de trabalho com 

trabalhadores da raça parda. No estudo de Santos et al. (2016) foram pesquisados 

dorsalgias registradas no SINAN no Brasil, no período de 2007 a 2012, os achados 
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relatam que 54,2% não eram brancos. Em contrapartida, em uma pesquisa realizada 

pelo Ministério da Saúde, no período de 2009 a 2018, foram notificados no SINAN, a 

quantidade de 752.227 acidentes de trabalho graves e fatais, sendo que a maioria 

destes ocorreu entre homens (79,7%), na faixa etária de 18 a 39 anos (61,2%) e de 

raça/cor branca (BRASIL, 2019), corroborando com a presente pesquisa (Tabela 2). 

Outro estudo realizado no período de 2007 à 2010 no estado do Paraná, 

verificou que os trabalhadores do sexo masculino, idade entre 26 e 30 anos, com baixa 

escolaridade e da cor branca foram os que mais sofreram acidentes graves de 

trabalho, resultados semelhantes a esta pesquisa (SCUSSIATO et al., 2013).  

Nos estudos de Faoro et al. (2018), Viegas; Almeida (2016) e Souza et al. 

(2019), prevaleceram os acidentes de trabalho nos trabalhadores da raça/cor branca, 

resultados semelhantes a presente pesquisa, de acordo com a região estudada, visto 

que no Estado do Paraná, e ainda em toda a região sul, existem mais pessoas da raça 

branca do que no nordeste, onde a raça negra prevalece.  

A diferença deste estudo com os demais, nos acidentes de trabalho graves 

referentes a raça/cor dos trabalhadores, pode estar relacionado as regiões estudadas.  

É importante destacar que a cor da pele/etnia depende da distribuição dessa 

característica na população de cada região do país. Estudos realizados na Bahia, 

Santana et al. (2007; 2009) por exemplo, verificaram que a cor de pele predominante 

entre trabalhadores acidentados foi a negra.  

Outros registros encontrados no Caderno Estatístico do Paraná de 2012 

indicaram que a população branca do estado correspondeu a 70,3%, do total de 

acidentes, valor próximo à proporção de indivíduos de cor da pele branca entre os 

casos incluídos no presente estudo que somaram 90,1% dos acidentes em 

trabalhadores da raça branca (Tabela 2), destacando aqui que a cor da pele/etnia 

depende da distribuição dessa característica na população de cada região do país. 

Em relação a zona de residência destes trabalhadores, observa-se o meio 

urbano como principal (Tabela 2). Estes dados corroboram com outros estudos que 

afirmam que trabalhadores urbanos tendem a se afastar mais do trabalho quando 

comparados aos trabalhadores rurais (FERNANDES; SANTOS et al., 2018; 

FERNANDES; RIBEIRO et al., 2018; MELO et al., 2017; NEVES et al., 2018).  

Em relação a zona de residência, também houve associação com os acidentes 

graves de trabalho, e a possível explicação para esta fato entra-se em estudo de 
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Simas et al. (2020), que relata em ambientes urbanos as atividades laborais são mais 

articuladas na sociedade, estabelecendo um alto grau de exigência física e mental, o 

que pode causar um maior número de acidentes graves.  

Os trabalhadores registrados no mercado de trabalho, ou seja, empregos 

formais foram a maioria nesta pesquisa (Tabela 2). Situação semelhante foi 

encontrada nos estudos de Cavalcante et al. (2015), Santos et al. (2016) e Rodrigues, 

Santana (2019) estudos estes que mostraram que a maioria dos trabalhadores 

acidentados são assegurados pela Previdência Social, ou seja, trabalham com 

carteira assinada. Mesmo assim, existe uma parcela dos trabalhadores que sofreram 

acidentes na ocupação, que ainda estão na informalidade, representando 46% da 

população economicamente ativa brasileira (SIMAS et al., 2020; SANTOS et al., 

2016). 

Na pesquisa desenvolvida por Luz (2019) foi identificado que os casos de 

acidentes de trabalho graves notificados no SINAN do Distrito Federal, acompanham 

o perfil observado em outras regiões do Brasil, são trabalhadores registrados. A autora 

relata ainda que na sua pesquisa há um grande número de acidentes entre os 

trabalhadores autônomos, que não possuem registro em carteira. Muitos 

trabalhadores acometidos por agravos relacionados ao trabalho estão no mercado 

informal, geralmente são um público com ausência ou pouca vinculação sindical e que 

desconhece os seus direitos enquanto trabalhadores e cidadãos (BORTOLETO et al., 

2011; CELIK et al., 2013). 

Deve-se atentar, também, para o fato de que, trabalhadores não registrados 

não tem cobertura da Previdência Social, pois não são assegurados como 

trabalhadores formais (SANTOS et al., 2016). Dessa forma, muitos trabalhadores 

ficam sem indenizações, ou ainda fora de estatísticas de saúde ocupacional. Embora, 

seja fundamental que cada trabalhador conheça a gravidade dos acidentes de 

trabalho, visando melhoras nas condições de vida e no trabalho digno e salubre. 

Mais da metade dos trabalhadores estudados (56,77%), foram vítimas de 

acidentes de trabalho graves nos primeiros três anos e nas primeiras 4 horas que 

exerciam a sua ocupação (Tabela 2). Estes resultados podem estar relacionados com 

a falta de experiência dos trabalhadores.  

A situação no mercado de trabalho e o tempo de trabalho foram 

significativamente associados com os acidentes graves de trabalho, e a possível 
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explicação pode-se encontrar em estudo de Frigo (2017) e Bozzetto et al. (2012), que 

relatam que muitos dos acidentes ocorridos no ambiente de trabalho podem estar 

relacionados com a falta de experiência dos trabalhadores, ou quando estes 

trabalhadores são inseridos no processo de trabalho sem a devida capacitação para 

exercer a função que lhe foi conferida, sabe-se que a medida que os trabalhadores 

recebem uma carga maior de treinamento, poderão estar menos expostos a acidentes 

de trabalho graves.  

Os trabalhadores da indústria, da construção e da agricultura nesta pesquisa, 

representaram 74,9% das notificações de acidentes graves de trabalho. E os 

principais acidentes foram por CID W (Tabela 5). Os acidentes por CID W que estão 

relacionados a quedas, impactos, contatos, exposição a materiais e penetração de 

corpos estranhos, correspondeu a 77,5% dos casos graves de acidentes de trabalho 

nos trabalhadores da 6ª Regional de Saúde do Estado do Paraná, sendo que entre 

2013 a 2015, houve as maiores ocorrências (Tabela 3 e 4).  

A parte do corpo mais atingida pelos acidentes graves de trabalho foram as 

mãos (Tabela 8). Estes resultados podem estar relacionados as categorias 

ocupacionais que mais tiveram acidentes graves de trabalho nessa pesquisa que 

foram trabalhadores da Indústria (32,2%), da Construção (26,4%) e da Agricultura 

(16,3%). Estas categorias de trabalho utilizam muito as articulações dos membros 

superiores do corpo para desempenhar a sua função, sobrecarregando estas regiões 

anatômicas e desencadeando distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao 

trabalho (SANTOS et al., 2016). 

Os acidentes por CID W, nos trabalhadores da indústria, construção civil e da 

agricultura pode ser explicada pelo predomínio de trabalhadores do sexo masculino. 

Observa-se que a população masculina desenvolve grande parte de serviços capazes 

de desencadear tais acidentes, uma vez que, na maior parte desempenham atividades 

perigosas e que demandam mais força física, manuseio de equipamentos e máquinas 

específicas (LUZ, 2019; FRIGO, 2017). 

Silva et al. (2014), em uma pesquisa com operadores de máquinas florestal, 

observou que 17,1% dos trabalhadores tinham problemas nas mãos, 14,3% nos 

ombros e 12,4% nas regiões anatômicas dos quadris/coxas. Outro estudo com 

trabalhadores da indústria encontrou que 44,2% sofreram algum tipo de acidente nos 

membros superiores do corpo (BORTOLETO, 2011). No estudo de Simas et al. (2020), 
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onde as principais regiões acometidas foram: lombar (63,9%); ombros (47,2%) e 

joelhos (44,4%), relacionadas devido ao trabalho exercido na bananicultura em 

propriedades rurais no interior do Estado de São Paulo.  

Cavalcante et al. (2015) mostrou que os trabalhadores da indústria extrativa e 

da construção civil foram os mais vitimados, representando 25,1% das ocupações nos 

acidentes de trabalho graves no Rio Grande do Norte. Ribeiro et al. (2015), 

demonstrou que 89,8% dos acidentes graves de trabalho foram de trabalhadores da 

construção civil, aspecto também revelado neste estudo. 

Dados do Ministério da Saúde mostraram que as principais vítimas de 

acidentes graves de trabalho foram os trabalhadores da construção civil (9,0%) deles, 

seguidos dos trabalhadores da agropecuária (6,0%) (BRASIL, 2019). Porém, outra 

pesquisa realizada em Curitiba-PR, capital do estado, sobre acidentes de trabalho 

graves, observou que a maioria dos trabalhadores fazia parte do comércio, seguidos 

pelos trabalhadores dos transportes e da construção civil. Este resultado se justifica 

pela localização da pesquisa, o que compromete, em ambas as situações, a saúde 

dos trabalhadores (MIRANDA et al. 2012). Outro estudo de Mangas; Gómez e 

Thendim-Costa (2008) sobre acidentes de trabalho graves nos mostra que na 

construção civil no Rio de Janeiro, apontou que colaboradores desse ramo de 

atividade ainda expressa elevada mortalidade.  

Interessantemente notar que 48% dos trabalhadores após o acidente grave de 

trabalho evoluíram para cura, 35,2% das vítimas tiveram incapacidade temporária e 

3% foram a óbito no período entre 2007 a 2018 (Tabela 6). Estes achados não 

corroboram com outras pesquisas. Dessa maneira, em um estudo com base na causa 

de dorsalgia relacionadas ao trabalho registradas no SINAN, apresentaram 67,9% 

notificações que evoluíram para a incapacidade temporária, 6,3% para a incapacidade 

permanente e apenas 25,8% para a cura (SANTOS et al., 2016).  

Em um estudo no Rio Grande do Norte, Cavalcante et al., (2015) evidenciou 

quanto ao acompanhamento da evolução nos casos de LER/DORT e transtornos 

mentais, os quais evidenciaram incapacidade temporária de 83,6% e 75,0% 

respectivamente e parcial permanente 7,5% e 6,2% respectivamente, apresentando 

cura  em 5,9% e 9,4% respectivamente. Chama a atenção esses resultados 

discordantes de alguns estudos brasileiros, essa particularidade talvez seja 
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característica da nossa região e está relacionada aos tipos de acidentes e a parte do 

corpo acidentado.  

Com relação a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) (Tabela 8), os 

resultados demonstraram que 67,2% não foram emitidas. Diferentemente do estudo 

de Souza et al. (2019) realizado com trabalhadores de saúde brasileiros, evidenciou 

que pouco mais da metade (51%) dos acidentes de trabalho com material biológico 

geraram emissão da CAT.  

Situação semelhante foi encontrada no estudo de Viegas e Almeida (2016), 

onde dos casos registrados de LER/DORT em trabalhadores da Indústria, 58,6% das 

notificações tiveram emissão da CAT. Destacamos que o CAT é importante e ocasiona 

consequências na esfera jurídica, trabalhista, previdenciária e pode repercutir 

financeiramente para o empregador se o mesmo melhorar a qualidade de vida dos 

trabalhadores nos ambientes de trabalho (GOMIDE, 2017).     

Quanto a classificação de acidente de trabalho, o típico foi predominante em 

todo período analisado (Tabela 8). Desta forma, os acidentes de trabalho são 

classificados de acordo com Dias et al. (2006), como acidente típico quando o 

indivíduo sofre o acidente a serviço da empresa; e o acidente de trajeto que advém 

do momento o qual o colaborador está em deslocamento para o trabalho ou nos 

intervalos do mesmo. O acidente típico tem data e hora definidas, enquanto a doença 

ocupacional não apresenta data definida, muito menos hora, ela vai se instalando 

insidiosamente (CABRAL et al., 2014).  

O predomínio de acidentes típicos na presente pesquisa é semelhante a outros 

estudos com trabalhadores, como no de Prochnow et al. (2011) que publicaram sobre 

acidentes de trabalho no Brasil de 2004 a 2010, corroborando com nossos dados, 

onde os 16 acidentes típicos foram os mais frequentes, o que denota talvez que tenha 

havido uma prevenção ineficiente, já que os custos dos acidentes levam ao 

encarecimento da mão de obra. 

Outro estudo de Almeida et al. (2014) nos mostra que este tipo de acidente é o 

que pode contribuir para o padrão da tendência de acidentes laborais no Brasil e Silva 

(2017) mostra em seu estudo que no ano de 2018, como contraste, observou-se que 

houve um maior número casos de acidentes típicos registrados na região Sul  

Em estudo de Matos et al. (2019) quanto à região Sul, as três unidades 

federativas que a compõem possuem dados relativos aos acidentes de trabalho 
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típicos no período de 2016 a 2018, encontrou-se valores de 563,07; 1.715,68 e 

22.380,38 para os Estados do Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul 

(RS), respectivamente.  

Esta pesquisa apresenta algumas limitações que devem ser apontadas para 

que a saúde do trabalhador seja efetivada pela políticas públicas, pois, com o que se 

observou com a realização deste estudo que existe a possibilidade dos acidentes de 

trabalho graves serem registrados em prontuários ou outros sistemas, que não o 

SINAN, fato este que poderia subestimar os valores encontrados na região 

pesquisada. 

Esta quantidade de casos que são ignorados ou em branco, pode trazer a 

subnotificação como um dos grandes impactos para a saúde pública, o que pode 

dificultar o planejamento e a definição de novas ações para que a promoção de saúde 

e a prevenção de agravos possa chegar até os trabalhadores e empregadores. É 

indiscutível a importância desses agravos para a Saúde Pública, uma vez que 

implicam em inúmeros problemas sociais e econômicos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O estudo finalizado pode responder ao objetivo geral desta pesquisa, que foi 

avaliar os principais acidentes notificados como graves nos trabalhadores dos 

municípios da 6ª Regional de Saúde do Estado do Paraná, em um período de 11 anos 

sendo os anos de 2007 a 2018, conhecendo a sua prevalência.  O objetivo geral foi 

atingido através da investigação de dados apresentados na base de dados do SINAN 

e de sua análise.  

Destacam-se os 2 municípios mais populosos da 6ª Regional, São Mateus do 

Sul com 35,0% dos acidentes de trabalho e União da Vitória com 21,6% da quantidade 

de acidentes totalizados. Observou-se que no ano de 2013, com 26,0% e de 2014 

com 20,9%, foram os períodos que ocorreram as maiores proporções de acidentes de 

trabalho notificados como graves nos trabalhadores. 

De acordo com o conhecimento atingido pode-se perceber que este é o 

primeiro estudo realizado com trabalhadores da 6ª Regional de Saúde do Estado do 

Paraná sobre os acidentes graves decorrentes do trabalho e fatores 

sociodemográficos e ocupacionais associados.  

É importante destacar que o conhecimento dos acidentes de trabalho graves, 

e as suas notificações e as investigações podem ser efetivadas pela vigilância 

epidemiológica e pelos profissionais de saúde, contribuindo na detecção da 

morbimortalidade na região estudada. Para que todas as ações sejam produzidas na 

área da saúde do trabalhador e na prevenção de agravos e promoção de saúde que 

alcancem todos os colaboradores na melhoria da qualidade de vida nos ambientes de 

trabalho.  

Pode perceber com os dados levantados neste estudo que o perfil 

sociodemográfico dos trabalhadores notificados com acidentes graves predominaram 

trabalhadores do sexo masculino com 86,4% dos casos notificados, a faixa etária 

encontrada foi de 20 a 29 anos e 30 a 39 anos, com 31,8% e 25,9%, respectivamente, 

respondendo por 57,7% dos casos notificados e destes 44,3% dos trabalhadores 

possuíam ensino básico incompleto. Além disso, 90,1% dos trabalhadores se 

declararam da cor branca e 65,9% deles residiam na zona urbana. 
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A diferença deste estudo com os demais nos acidentes de trabalho graves 

referentes a raça/cor dos trabalhadores, pode estar relacionado as regiões estudadas 

diferentes de outras do Brasil. Em relação a zona de residência destes trabalhadores, 

observa-se o meio urbano como principal.  

A situação no mercado de trabalho demonstrou que 1.139 (62,7%) são 

trabalhadores formais e 644 (35,5%) são trabalhadores informais. Os trabalhadores 

registrados no mercado de trabalho, foram a maioria nesta pesquisa, fato este que 

mostra que estes trabalhadores acidentados são assegurados pela Previdência 

Social, trabalham com carteira assinada. Deve-se atentar também para o fato de que, 

trabalhadores não registrados não tem cobertura da Previdência Social, pois não são 

assegurados como trabalhadores formais  

Em relação as horas após o início da jornada de trabalho que os trabalhadores 

se acidentaram, mais da metade das ocorrências (60,8%) aconteceram entre 1 a 4 

horas de trabalho. Além disso, 56,77% dos trabalhadores que sofreram acidente grave 

de trabalho tinham menos de 3 anos na ocupação. 

A distribuição dos acidentes graves de trabalho de acordo com a Classificação 

Internacional de Doenças (CID 10) foi no total de 1.816 notificações de acidente de 

trabalho grave na região estudada, foram 1.806 (99,4%) notificações com causa do 

acidente definida, que corresponde o campo 54 da ficha do SINAN de preenchimento 

obrigatório.  

Prevaleceram os acidentes por quedas, impactos, contatos, exposição a 

materiais e penetração de corpos estranhos (CID W), correspondendo a 77,5% dos 

casos de acidentes graves de trabalho pelo CID Y caracterizado por agressão, disparo 

de arma de fogo, erros, entre outros, foi de 8,7% dos casos, acidentes por CID V 

(traumas em ciclistas, pedestres, motociclistas, acidentes de trânsito, entre outros) e 

por CID X (contato ou exposição a substâncias, envenenamento, acidentes animais 

peçonhentos, entre outros), corresponderam a 9,9% e 3,4%, respectivamente, pelos 

acidentes graves de trabalho. 

Estes resultados mostram as maiores prevalências de acidentes graves em 

trabalhadores da Indústria com 32,2%, da Construção com 26,4% e da Agricultura 

com 16,3%, sendo estes acidentes ocasionados por impactos, contatos, exposição a 

materiais e penetração de corpos estranhos (CID W). No total, 74,9% dos acidentes 

estavam relacionados ao CID W. 
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Como desfecho após os acidentes ocorridos, 48,0% das notificações no SINAN 

evoluíram para cura e em 35,2% as vítimas tiveram incapacidade temporária no 

período de 2007 a 2018. A incapacidade total acometeu 0,7% dos trabalhadores e o 

óbito em decorrência destes acidentes ou de outros foi de 3%, totalizando 53 mortes 

de trabalhadores no mesmo período. 

Os anos de 2012, 2013 e 2014, apresentaram respectivamente o maior número 

de trabalhadores que se curaram dos acidentes graves de trabalho, correspondendo 

a 6,8%, 11,7% e 12%, respectivamente.  

As características dos tipos de acidentes de trabalho graves, foi de 88,1% das 

notificações de típicos e a parte mais atingida, as mãos e membros superiores somam-

se mais de 53,2% dos acidentes. Tem predomínio os atendimentos ambulatoriais em 

69,9% dos acidentes, em 21,8% de atendimento hospitalar.  

A maioria das notificações informam a não emissão da CAT (Comunicação de 

Acidente de Trabalho) em 67,2% dos acidentes, apenas em 15,3% das notificações 

tem o registro de emissão da CAT. Os acidentes fatais precisam gerar notificação e 

investigação imediata.  

Os resultados apresentados neste estudo permitiram atingir os objetivos 

propostos inicialmente onde observou-se que conhecer os principais acidentes graves 

que acometeram os trabalhadores pode auxiliar no preenchimento das lacunas desta 

pesquisa que precisam ser completadas.  

Para que seja possível mudança de hábitos entre trabalhadores e 

empregadores e a diminuição de acidentes de trabalho graves, faz-se necessário 

implementar políticas públicas visando prevenção e reabilitação dos trabalhadores, 

bem como promoção da saúde. Ainda, sugere-se que os registros e a forma como são 

realizados devem ser aperfeiçoados cada vez mais quanto aos acidentes de trabalho, 

fortalecendo ações de treinamento e educação continuada em todo o sistema de 

saúde. 

O levantamento das características dos acidentes de trabalho graves permitiu 

conhecer o perfil dos trabalhadores acidentados, resultados estes que trazem muitos 

subsídios para a elaboração de condutas que priorizem a prevenção de agravos dos 

acidentes de trabalho graves. 

Este estudo vem de encontro com a questão de  também mostrar a comunidade 

acadêmica e profissionais de saúde quanto a real importância do Sistema de 
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Informação SINAN, o qual é um banco de dados complexo para a realização de futuras 

pesquisas epidemiológicas no sentido de auxiliar todos estes profissionais e o sistema 

de saúde para a sua utilização pesando em planejamento e ações estratégicas de 

políticas públicas de saúde do trabalhador.   

Como sugestão final deste estudo, gostaria de deixar a inquietude frente a 

questão de buscar num futuro próximo, aprofundar o tema em questão, pois, sabe-se 

que muitos acidentes de trabalho graves podem causar e trazer inúmeras 

consequências e sequelas para os trabalhadores, fato este, que nos remete ao 

entendimento da importância da notificação de todos os tipos de acidentes, não 

somente para resguardar os profissionais, mas para, o desenvolvimento  de ações de 

prevenção pelas vigilâncias em saúde em prol dos trabalhadores brasileiros.  
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