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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por finalidade, demonstrar a importância do treinamento de 
todos os colaboradores de uma empresa para a prestação de primeiros socorros, 
para isto será elaborado referencial teórico abordando acidentes de trabalho, riscos 
de acidentes, traumas e lesões, SESMT, CIPA. Quanto a metodologia, foi realizada 
pesquisa quantitativa referente ao número de acidentes e acidentes com óbitos no 
Brasil e no estado de Santa Catarina.  
 
Palavras-chave: Acidentes de trabalho; primeiros socorros; segurança do trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ABSTRACT 

 

The present work aims, demonstrate the importance of training all employees in a 
company to provide first aid, for this will be elaborated theoretical framework 
addressing labor accidents, risks of accidents, trauma and injuries, SESMT, CIPA. As 
for the methodology, a quantitative survey was conducted regarding the number of 
accidents and fatal accidents in Brazil and in the state of Santa Catarina. 
 
Keywords: Work accidents; first aid; workplace safety. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), mesmo considerando apenas os acidentes ocorridos no 

ambiente de trabalho e formalmente registrados, em média dois milhões de pessoas 

vem a óbito por lesões sofridas em exercício de suas atividades de trabalho por ano 

em todo o mundo (SENAI, 2017). 

Em casos de acidentes de trabalho, quem normalmente presta os primeiros 

socorros ao acidentado é o técnico ou engenheiro de segurança, ou ainda quando 

houver, o enfermeiro ou médico do trabalho, podendo também em alguns casos o 

primeiro atendimento ser feito por integrantes da CIPA, visto que os citados, são 

aqueles que obrigatoriamente recebem treinamentos, que entre seus itens, 

contemplam a prática de primeiros socorros. 

Mesmo que uma empresa possua tanto o SESMT quanto a CIPA preparados 

para a prestação de primeiros socorros quando se fizer necessário, devido à 

gravidade, alguns acidentes podem gerar situações em que o tempo para informar 

alguém do SESMT ou da CIPA, para então estes efetuarem o atendimento, pode ser 

maior que o tempo necessário para que ocorra o óbito, ou danos irreversíveis. Tendo 

em vista esta problemática, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar por 

meio de pesquisa, a necessidade de treinar todos os colaboradores para a 

prestação de primeiros socorros. 
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2 ACIDENTES DE TRABALHO 

 

O conceito legal de acidente de trabalho, segundo o art. 19 da Lei 8.213/91, é: 

 

Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII 
do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que 
cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. 

 

Além do conceito apresentado no artigo 19, normalmente designado como 

acidente de trabalho típico, o artigo 20 da mesma lei equipara as doenças 

profissionais e/ou ocupacionais a acidentes de trabalho, e em seus incisos define: 

a) Doença profissional – aquela que é desencadeada pelo exercício do 

trabalho, e constante na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e 

da Previdência Social; 

b) Doença do trabalho – aquela que é desencadeada em função de 

condições especiais em que o trabalho é realizado, e também constante 

na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. 

 

Há ainda o acidente de trajeto, considerado pelo Art. 21 da Lei 8.213/91 como 

acidente de trabalho quando “no percurso da residência para o local de trabalho ou 

deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de 

propriedade do segurado. ”, além de qualquer outro ocorrido em deslocamentos 

realizados a serviço da empresa, como: 

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da 

empresa; 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar 

prejuízo ou proporcionar proveito; 

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada 

por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, 

independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de 

propriedade do segurado. 
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2.1 RISCO DE ACIDENTES 

 

Os riscos ambientais são as condições do ambiente de trabalho, que quando 

fora dos padrões aceitáveis, têm potencial para prejudicar a saúde e/ou a 

integridade física das pessoas. Os riscos ambientais são classificados em: físicos, 

químicos, biológicos, ergonômicos e, mecânicos, também chamados de riscos de 

acidentes, sendo os riscos de acidentes relacionados com máquinas, equipamentos 

e outras situações que possam causar traumas, lesões ou outros danos as pessoas 

(SENAI, 2017). O quadro abaixo apresenta os grupos de riscos ambientais e seus 

respectivos agentes causadores. 

 

Quadro 1 - Riscos Ambientais e seus Agentes 

 

Fonte: SENAI (2017) 

 

Pisos escorregadios e iluminação inadequada são a principal causa da 

ocorrência de tombos ou quedas. Arranjos físicos inadequados, máquinas e 
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equipamentos sem proteção e ferramentas inadequadas ou defeituosas podem 

causar acidentes como cortes, amputações, torções de membros, fraturas entre 

outras formas de lesões. 

A eletricidade está associada ao risco de choque elétrico, que dependendo da 

intensidade, pode causar formigamento, dor, convulsões, parada respiratória, 

fibrilação, queimaduras e parada cardíaca (SILAS, 2019). 

 

2.1.1 Traumas e Lesões 

 

Segundo o dicionário online, para a medicina, uma lesão é uma ferida, 

contusão, inflamação, tumor ou perturbação causada ao tecido de um órgão, já um 

trauma ou traumatismo, é uma perturbação física ou contusão resultante de uma 

lesão física grave, causada por agente externo (DICIO, 2019). 

 

2.1.1.1 Hemorragias 

 

Hemorragia é caracterizada como a perca excessiva de sangue causada pelo 

rompimento de uma artéria, veia ou vaso sanguíneo, podendo ser interna ou 

externa. Uma hemorragia grave, se não houver socorro, pode levar o indivíduo a 

óbito entre 3 e 5 minutos (Portal Educação, 2019) 

 

2.1.1.2 Parada respiratória 

 

A parada respiratória é uma interrupção nos movimentos de inspiração e 

expiração, causada principalmente por inalação de gases e vapores, afogamento, 

choque elétrico, contusão no crânio e obstrução das vias aéreas. A falta de oxigênio 

no cérebro por mais de 4 minutos pode causar lesões cerebrais irreversíveis, 

havendo grande risco de morte cerebral. Embora a parada respiratória possa ocorrer 

sozinha, a falta de oxigenação do coração por mais de 5 minutos causa paradas 

cardíacas, tendo-se então uma parada cardiorrespiratória (Portal Educação, 2019). 

 

2.1.1.3 Parada cardíaca 
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A parada cardíaca nada mais é do que a parada do funcionamento do 

coração, causada principalmente por ataque cardíaco, afogamento, choque elétrico, 

reação alérgica grave, contusão no crânio e intoxicação. Uma vez que o coração é o 

responsável por transportar oxigênio para os tecidos, uma parada cardíaca sempre 

virá acompanhada de uma parada respiratória, levando a lesões cerebrais 

irreversíveis em cerca de 4 minutos (Portal Educação, 2019). 

 

2.2 SESMT 

 

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT), composto por engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, 

e médicos e enfermeiros do trabalho tem a finalidade de promover a saúde e 

proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. O SESMT é 

dimensionado com base no número de funcionários do estabelecimento e na 

gradação de risco do mesmo (Ministério do Trabalho e Emprego, 1978). O quadro 

abaixo apresenta o dimensionamento do SESMT. 

 

Quadro 2 - Dimensionamento do SESMT 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978) 
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A NR4 de 1978, em seu item 4.12, cita as atribuições dos profissionais 

integrantes do SESMT: 

 

4.12 Compete aos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho: (Alterado pela 
Portaria SSMT n.º 33, de 27 de outubro de 1983) 
a) aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do 
trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive 
máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali 
existentes à saúde do trabalhador; 
b) determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a 
eliminação do risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo 
trabalhador, de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, de acordo com 
o que determina a NR 6, desde que a concentração, a intensidade ou 
característica do agente assim o exija; 
c) colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas 
instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência 
disposta na alínea "a"; 
d) responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento 
do disposto nas NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa e/ou 
seus estabelecimentos; 
e) manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo 
de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme 
dispõe a NR 5; 
f) promover a realização de atividades de conscientização, educação e 
orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e 
doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas 
de duração permanente; 
g) esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho 
e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção; 
h) analisar e registrar em documento (s) específico (s) todos os acidentes 
ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os 
casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as características 
do acidente e/ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as 
características do agente e as condições do (s) indivíduo (s) portador (es) 
de doença ocupacional ou acidentado (s); 
i) registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, 
doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no 
mínimo, os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos 
Quadros III, IV, V e VI, devendo o empregador manter a documentação à 
disposição da inspeção do trabalho; 
j) manter os registros de que tratam as alíneas "h" e "i" na sede dos 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho ou facilmente alcançáveis a partir da mesma, sendo de livre 
escolha da empresa o método de arquivamento e recuperação, desde que 
sejam asseguradas condições de acesso aos registros e entendimento de 
seu conteúdo, devendo ser guardados somente os mapas anuais dos dados 
correspondentes às alíneas "h" e "i" por um período não inferior a 5 (cinco) 
anos; 
l) as atividades dos profissionais integrantes dos Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho são 
essencialmente prevencionistas, embora não seja vedado o atendimento de 
emergência, quando se tornar necessário. Entretanto, a elaboração de 
planos de controle de efeitos de catástrofes, de disponibilidade de meios 
que visem ao combate a incêndios e ao salvamento e de imediata atenção à 
vítima deste ou de qualquer outro tipo de acidente estão incluídos em suas 
atividades. 
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2.3 CIPA 

 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), tem como objetivo a 

prevenção de acidentes e doenças no ambiente de trabalho, sejam causadas pelo 

ambiente ou por atividades específicas do trabalho, garantindo a saúde e segurança 

do trabalhador no exercício de suas atividades. Seu dimensionamento é feito de 

acordo com o grupo no qual a empresa se enquadra e com o número de 

funcionários registrados (Ministério do Trabalho e Emprego, 1978). O quadro abaixo 

apresenta o dimensionamento da CIPA para o grupo C-1, que engloba atividades 

relativas a minerais. 

 

Quadro 3 - Dimensionamento da CIPA para o grupo C-1 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978) 

 

Em seu item 5.16, a NR5 de 1978, cita as atribuições da CIPA: 

 

5.16 A CIPA terá por atribuição: 
a) identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, 
com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do 
SESMT, onde houver; 
b) elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução 
de problemas de segurança e saúde no trabalho; 
c) participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de 
prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação 
nos locais de trabalho; 
d) realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de 
trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos 
para a segurança e saúde dos trabalhadores; 
e) realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em 
seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram 
identificadas; 
f) divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no 
trabalho; 
g) participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo 
empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo 
de trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores; 



15 

h) requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de 
máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança 
e saúde dos trabalhadores; 
i) colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de 
outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho; 
j) divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem 
como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à 
segurança e saúde no trabalho; 
l) participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o 
empregador, da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e 
propor medidas de solução dos problemas identificados; 
m) requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que 
tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores; 
n) requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas; 
o) promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT; 
p) participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de 
Prevenção da AIDS. 

 

Além das atribuições da CIPA, em seus itens de 5.32 a 5.37, a norma fala 

sobre o treinamento da CIPA. Sendo que o mesmo obrigatoriamente terá vinte horas 

de duração e deve contemplar os conteúdos dispostos no item 5.33, sendo eles: 

 
5.33 O treinamento para a CIPA deverá contemplar, no mínimo, os 
seguintes itens: 
a) estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos 
originados do processo produtivo; 
b) metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do 
trabalho; 
c) noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição 
aos riscos existentes na empresa; 
d) noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, e 
medidas de prevenção; 
e) noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à 
segurança e saúde no trabalho; 
f) princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos 
riscos; 
g) organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das 
atribuições da Comissão. 
(Ministério do Trabalho e Emprego, 1978) 

 

2.4 BRIGADA DE INCÊNDIO 

 

O artigo 108 da Constituição Estadual de Santa Catarina (2003), em seu 

inciso II, determina que cabe ao Corpo de Bombeiros Militar “estabelecer normas 

relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio, catástrofe ou 

produtos perigosos; ”. 

A Instrução Normativa (IN 028/DAT/CBMSC) determina os critérios mínimos 

para o dimensionamento e implantação das Brigadas de Incêndio nos imóveis cuja 

fiscalização é feita pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC. 
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O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (2014), em sua normativa, 

determina que esta IN é aplicável a todas as edificações e eventos com grande 

número de participantes, com exceção de residências e microempresas ou 

empresas de pequeno porte de acordo com legislação estadual ou federal. A IN 

decreta que a Brigada de Incêndio deve ser considerada como medida de 

segurança, e seu dimensionamento deve ser apresentado quando da vistoria de 

funcionamento. 

O Art. 10 da IN, que o número de brigadistas particulares, ou seja, aqueles 

que irão compor a equipe de brigada de incêndio de empresas em geral, deverá ser 

calculado através de suas tabelas 1 e 2.do anexo B. A tabela abaixo apresenta o 

dimensionamento da brigada de incêndio para indústrias e é baseada na tabela 

Dimensionamento de Brigadistas Particulares Para Ocupações em Geral presente 

na IN 028/DAT/CBMSC. 

 

Tabela 1 - Dimensionamento da Brigada de Incêndio para Indústrias 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (2014) 

 

Em seus artigos Art.16, Art. 17 e Art. 18, a IN 028/DAT/CBMSC de 2014 

determina as atribuições dos brigadistas particulares: 

 

Art. 16. Os brigadistas particulares, devidamente credenciados, deverão 
atuar nas ações de prevenção e ações de emergência. 
Art. 17. As ações de prevenção compreendem: 
I - inspecionar periodicamente os equipamentos de prevenção e proteção 
contra incêndios e pânico; 
II - avaliar os riscos existentes; 
III - elaborar relatório das irregularidades encontradas e apresentação de 
eventuais sugestões para melhoria das condições de segurança; 
IV - treinar a população para o abandono da edificação orientando sobre as 
rotas de fuga e escadas de emergência; 
V - implementar e treinar o plano de emergência contra incêndio e pânico; 
VI - informar com antecedência ao CBMSC sobre os exercícios simulados. 
Art. 18. As ações de emergência compreendem: 
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I - aplicar o plano de emergência contra incêndios e pânico; 
II - identificar situações de emergência e acionar imediatamente o Corpo de 
Bombeiros Militar; 
III - combater o princípio de incêndio com os dispositivos da edificação; 
IV - prestar os primeiros socorros às vítimas; 
V - atuar no controle de pânico e auxiliar no abandono da edificação; 
VI - verificar a transmissão do alarme aos ocupantes; 
VII - interromper o fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de 
petróleo ou gás natural quando da ocorrência de sinistro; 
VIII - estar sempre em condições de auxiliar o Corpo de Bombeiros Militar; 
IX - isolar e preservar o local para os serviços de perícias. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A fim de demonstrar o quanto é importante que todos no ambiente de trabalho 

tenham noções básicas de primeiros socorros como medida preventiva para o 

controle de riscos em caso de ocorrências de acidentes de trabalho, realizou-se 

pesquisa quantitativa referente ao número total de acidentes registrados no Brasil e 

no estado de Santa Catarina, bem como o número de acidentes com óbitos, setores 

de atividades econômicas que mais apresentaram acidentes e acidentes com óbitos, 

além de trazer informações por grupos de idade e sexo dos acidentados. A pesquisa, 

porém, não engloba quantos acidentes resultaram em óbito ou foram agravados por 

atendimento tardio, pois esta informação não é anexada aos registros da CAT ou do 

INSS. 

 

3.1 ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES DE TRABALHO NO BRASIL 

 

Segundo o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho de 2017 (Ministério 

da Fazenda et al., 2017), entre 2015 e 2017, foram registrados em média 585 mil 

acidentes de trabalho em todo Brasil. Sendo que em 2015, 2016 e 2017 foram 

registrados respectivamente cerca de 620 mil, 585 mil e 550 mil acidentes/doenças 

do trabalho. A tabela a seguir é baseada na tabela Quantidade de acidentes do 

trabalho, por situação do registro e motivo, segundo a Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE), no Brasil - 2015/2017 do anuário do Ministério do 

Trabalho e contém os dados totais referente aos acidentes registrados de 2015 a 

2017 em todo o Brasil. 

 

Tabela 2 – Número total de acidentes registrados no Brasil - 2015 a 2017 

 

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB (2017) 

 

Com base na tabela anterior é possível notar uma redução no número de 



19 

acidentes registrados a cada ano, entretanto, o valor ainda é extremamente alto. Em 

2017 foram registrados 340.229 acidentes típicos de trabalho, são aproximadamente 

1.000 acidentes com CAT registrada por dia. 

Os dados da tabela anterior são contabilizados pelo Sistema de Comunicação 

de Acidentes de Trabalho, bem como pelo Sistema Único de Benefício – SUB, 

utilizado pelo INSS, com base no número de CATs emitidas, e quando a CAT não é 

registrada, pelo benefício por incapacidade por acidente concedido por nexo causal. 

Além dos números de acidentes registrados, há também os indicadores de 

acidentes liquidados, que são aqueles cujos processos administrativos já foram 

encerrados pelo INSS, uma vez que os tratamentos e indenizações foram 

finalizadas. A tabela abaixo é baseada na tabela Quantidade de acidentes do 

trabalho liquidados, por consequência, segundo a Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE), no Brasil - 2015/2017 do anuário do Ministério do 

trabalho, nela estão presentes os indicativos de acidentes liquidados em todo Brasil 

entre os anos de 2015 e 2017. 

 

Tabela 3 – Número total de acidentes por consequência no Brasil - 2015 a 2017 

 

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB (2017) 

 

3.1.1 Estatísticas de Acidentes de Trabalho no Brasil por CNAE 

 

Analisando a Tabela Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do 

registro e motivo, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicos 

(CNAE), no Brasil – 2015/2017 do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho de 

2017 (Ministério da Fazenda et al., 2017), percebe-se que os setores com maior 

número de acidentes registrados são respectivamente: atividades de atendimento 

hospitalar; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios - hipermercados e supermercados; administração pública em 

geral. A tabela a seguir apresenta o número total de acidentes registrados nos 

setores citados. Os dados foram retirados da tabela Quantidade de acidentes do 
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trabalho, por situação do registro e motivo, segundo a Classificação Nacional de 

Atividades Econômicos (CNAE), no Brasil – 2015/2017 do anuário do Ministério do 

Trabalho. 

 

Tabela 4 – Atividades econômicas que apresentaram maior número de acidentes no 

Brasil - 2015 a 2017 

Classe de Atividade CNAE 
Número Total de Acidentes 

2015 2016 2017 

Comércio varejista de mercadorias em geral, 

com predominância de produtos alimentícios - 

hipermercados e supermercados 

4711 21261 21614 21332 

Administração pública em geral 8411 17134 16629 16917 

Atividades de atendimento hospitalar 8610 57198 55870 53524 

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB (2017) (adaptado) 

 

Além de encontrar qual código CNAE possui o maior índice de acidentes, 

através da tabela de acidentes liquidados é possível verificar também qual CNAE 

teve mais óbitos registrados de 2015 a 2017, onde percebe-se que as atividades que 

apresentam mais acidentes, não necessariamente apresentam o maior número de 

óbitos. A tabela a seguir apresenta os códigos CNAE com maior número de óbitos 

registrados de 2015 a 2017. Os dados foram retirados da tabela Quantidade de 

acidentes do trabalho liquidados, por consequência, segundo a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), no Brasil - 2015/2017. 

 

Tabela 5 – Atividades econômicas que apresentaram maior número de óbitos no 

Brasil - 2015 a 2017 

Classe de Atividade CNAE 
Número Total de Óbitos 

2015 2016 2017 

Construção de edifícios 4120 107 81 61 

Transporte rodoviário de carga 4930 301 244 252 

Administração pública em geral 8411 47 38 53 

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB (2017) (adaptado) 

 

3.1.2 Estatísticas de Acidentes de Trabalho no Brasil por Idade e Sexo 

 

Ainda analisando as tabelas do anuário de acidentes do Ministério do 
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Trabalho, percebe-se que tanto para os homens como para as mulheres, a maioria 

dos acidentados tinham entre 30 e 34 anos de idade. A tabela abaixo traz as 

informações completas referentes ao número de acidentes de trabalho por faixa 

etária e sexo para os anos de 2015, 2016 e 2017. 

 

Tabela 6 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, 

segundo os grupos de idade e sexo, no Brasil - 2015/2017 

Faixa Etária 

Número Total de Acidentes 

2015 2016 2017 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

até 19 anos 12987 4310 10076 3450 8458 3046 

20 - 24 anos 61567 22160 55395 20451 52295 19015 

25 - 29 anos 68929 31801 62902 29488 57900 26572 

30 - 34 anos 68891 35370 63590 33340 58554 30559 

35 - 39 anos 58979 32347 56896 31889 54680 30806 

40 - 44 anos 45846 25918 44257 25367 42316 24602 

45 - 49 anos 38254 22053 36466 21506 34069 20206 

50 - 54 anos 30742 17590 29583 17156 27586 16838 

55 - 59 anos 19718 9733 18695 9742 17539 9515 

60 - 64 anos 8690 2991 8581 3171 8025 3244 

65 - 69 anos 2025 669 2093 717 1928 798 

70 anos e acima 563 188 566 214 628 206 

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB (2017) (adaptado) 

 

3.2 ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES DE TRABALHO EM SANTA CATARINA 

 

No estado de Santa Catarina, entre 2015 e 2017, foram registrados em média 

37 mil acidentes/doenças de trabalho por ano. Sendo que destes, cerca de, 20 mil 

são acidentes típicos, 5 mil são acidentes de trajeto, 500 doenças do trabalho e/ou 

doenças relacionadas ao trabalho, e 11 mil são acidentes sem CAT registrada, como 

pode-se observar na tabela abaixo (Ministério da Fazenda et al., 2017). 
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Tabela 7 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, 

segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicos (CNAE), no estado de 

Santa Catarina – 2015/2017 

 

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB (2017) 

 

Como visto anteriormente, em todo o Brasil foram registrados 549.405 em 

2017, sendo que destes, 36.318 foram registrados no estado de Santa Catarina. 

Santa Catarina representou 6,61% do total de acidentes registrados em 2017 em 

todo o Brasil. 

Além dos acidentes registrados, na tabela a seguir, pode-se observar que em 

comparação aos dados nacionais em 2017, Santa Catarina correspondeu a 

aproximadamente 5,86% dos óbitos por acidente de trabalho registrados no país. 

 

Tabela 8 - Quantidade de acidentes do trabalho liquidados, por consequência, 

segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), no estado de 

Santa Catarina - 2015/2017 

 

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB (2017) 

 

3.2.1 Estatísticas de Acidentes de Trabalho em Santa Catarina por CNAE 

 

Observando os dados referentes a Santa Catarina no anuário de acidentes de 

trabalho do Ministério da Fazenda, percebe-se que os três setores com maior 

número de acidentes registrados são respectivamente: atividades de atendimento 

hospitalar; fundição de ferro e aço; abate de suínos, aves e outros animais 

pequenos, enquanto que os três setores que obtiveram o maior número de óbitos 

foram: transporte rodoviário de cargas; clubes sociais, esportivos e similares; 
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construção de edifícios (Ministério da Fazenda et al., 2017). As tabelas a seguir 

apresentam os três setores com maior número de acidentes e os três setores com 

mais óbitos registrados no estado de Santa Catarina. Os dados apresentados foram 

retirados das tabelas Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro 

e motivo, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicos (CNAE), no 

estado de Santa Catarina – 2015/2017 e da tabela Quantidade de acidentes do 

trabalho liquidados, por consequência, segundo a Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE), no estado de Santa Catarina - 2015/2017. 

 

Tabela 9 – Atividades econômicos com maior número de acidentes registrados no 

estado de Santa Catarina entre 2015 e 2017 

Classe de Atividade CNAE 
Número Total de Acidentes 

2015 2016 2017 

Abate de suínos, aves e outros 

pequenos animais 
1012 1525 1578 1718 

Fundição de ferro e aço 2451 1656 1412 1793 

Atividades de atendimento 

hospitalar 
8610 1981 2154 2078 

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB (2017) (adaptado) 

 

Tabela 10 – Atividades econômicas com maior número de óbitos registrados no 

estado de Santa Catarina entre 2015 e 2017 

Classe de Atividade CNAE 
Número Total de Óbitos 

2015 2016 2017 

Construção de edifícios 4120 6 3 4 

Transporte rodoviário de 

carga 
4930 25 17 19 

Clubes sociais, esportivos e 

similares 
9312 0 32 0 

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB (2017) (adaptado) 

 

3.2.2 Estatísticas de Acidentes de Trabalho em Santa Catarina por Idade e Sexo 

 

Através das estatísticas de Santa Catarina no anuário de acidentes do 

Ministério do Trabalho (2017), percebe-se que para os homens, a maior ocorrência 

de acidentes é entre os jovens de 20 a 24 anos que estão iniciando suas carreiras 
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profissionais, enquanto que para as mulheres, a maior ocorrência é entre mulheres 

já na faixa dos 30 anos de idade. A tabela abaixo apresenta o número de acidentes 

registrados entre 2015 e 2017, para homens e mulheres, por faixa etária no estado 

de Santa Catarina. 

 

Tabela 11 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, 

segundo os grupos de idade e sexo, no estado de Santa Catarina - 2015/2017 

Faixa Etária 

Número Total de Acidentes 

2015 2016 2017 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

até 19 anos 1213 367 1056 283 920 262 

20 - 24 anos 4086 1519 3936 1476 4193 1302 

25 - 29 anos 4051 1845 3881 1785 3922 1656 

30 - 34 anos 4012 1981 3734 1855 3634 1774 

35 - 39 anos 3401 1740 3348 1720 3462 1816 

40 - 44 anos 2856 1585 2799 1475 2665 1448 

45 - 49 anos 2659 1411 2487 1384 2427 1332 

50 - 54 anos 2143 1237 2046 1185 1922 1117 

55 - 59 anos 1285 586 1206 603 1199 554 

60 - 64 anos 469 148 466 167 416 160 

65 - 69 anos 90 32 91 37 83 28 

70 anos e acima 17 10 26 10 22 4 

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB (2017) (adaptado) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme visto, um acidente de trabalho é todo aquele ocasionado pelo 

exercício do trabalho, sendo considerados também, acidentes de trânsito ocorridos 

no trajeto da casa para o trabalho e vice-versa, ou os ocorridos em viagens e 

deslocamentos realizados em serviço da empresa contratante, além de doenças 

causadas pelo ambiente e condições de trabalho ou por condições específicas da 

atividade realizada. 

Dentro do ambiente de trabalho existem os riscos ambientais, sendo que os 

riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos estão normalmente associados as 

doenças ocupacionais, além deles existem os riscos mecânicos, normalmente 

chamados de riscos de acidentes, que são aqueles que estão diretamente 

relacionados com os acidentes de trabalho. 

Em ambientes industriais, os acidentes de trabalho com máquinas e 

equipamentos normalmente resultam em lesões perfuro-cortantes, prensamentos e 

esmagamentos, os quais em casos mais graves, podem causar hemorragias. Além 

disso, o número de máquinas, equipamentos e instalações elétricas no meio 

industrial é muito maior que em qualquer outro, além de, muitas vezes utilizar-se 

tensões elétricas mais elevadas que no meio residencial ou comercial, apresentando 

um potencial maior para a ocorrência de choques elétricos, sendo que dependendo 

da intensidade e duração do choque, podem causar paradas respiratórias, fibrilação 

ventricular ou ainda paradas cardiorrespiratórias. 

Na ocorrência de hemorragias, paradas respiratórias e/ou cardíacas, o tempo 

para se tomar uma ação é crucial, se nenhum tipo de socorro for prestado em 

menos de 5 minutos, a chance de sobrevivência do acidentado é muito baixa, além 

de, muito provavelmente deixar sequelas irreversíveis. 

Como visto anteriormente, embora não seja vedado o atendimento 

emergencial por membros do SESMT, o mesmo tem por objetivo a prevenção de 

acidentes, não estando entre suas atribuições a prestação de socorro quando na 

ocorrência de acidentes. Da mesma forma, não está entre as atribuições dos 

membros da CIPA a prestação de socorro emergencial a acidentados, nem mesmo o 

curso de primeiros socorros faz parte do treinamento obrigatório da CIPA. Sendo 

que, legalmente, apenas os brigadistas particulares tem por atribuição a prestação 

de primeiros socorros em situações de emergência. 
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Portanto, se apenas integrantes do SESMT ou da Brigada de Incêndios 

estiverem aptos para prestar os primeiros socorros, o que é prática comum nas 

indústrias, e a pessoa que presencia ou encontra alguém que acabou de sofrer um 

acidente tiver que acioná-los para que eles iniciem o tratamento, o risco de 

agravantes ou de fatalidade torna-se crítico. 

Conforme constatado na pesquisa realizada, os CNAE que apresentaram 

maior número de acidentes no estado de Santa Catarina foram as atividades de 

atendimento hospitalar, fundição de ferro e aço, e abate de suínos, aves e outros 

pequenos animais. Pegando como exemplo uma indústria de abate de suínos, aves 

e outros pequenos animais, cujo número CNAE é o 1012-1, pelo Quadro 1 da NR4, 

que traz a Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, 

com correspondente Grau de Risco - GR para fins de dimensionamento do SESMT, 

é considerada como grau de risco 3. Se considerarmos que a indústria tenha 400 

funcionários, pelo Quadro 2 da NR4, seriam necessários apenas dois técnicos de 

segurança para composição do SESMT. 

Neste exemplo, pela tabela de dimensionamento de brigadistas particulares 

para ocupações em geral, para uma indústria com 400 funcionários, seria necessário 

apenas um brigadista. 

Ainda com base no exemplo anterior, se considerarmos que a CIPA além de 

atuar na prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, também 

atuasse em situações emergenciais, ressaltando que o conteúdo mínimo obrigatório 

do treinamento da CIPA não contempla o treinamento de primeiros socorros, embora 

algumas empresas o incluam por decisão própria, como forma de prevenção. O 

CNAE 1012-1 enquadra-se no grupo C-2 do Quadro 1 da NR5, que traz o 

Dimensionamento da CIPA. Para uma indústria do grupo C-2 com 400 funcionários, 

seriam necessários cinco efetivos e quatro suplentes, como a CIPA é composta por 

representantes dos empregados e do empregador, totalizariam dez efetivos e oito 

suplentes. 

No exemplo citado, no melhor cenário possível, onde a CIPA e o SESMT 

estariam aptos para atendimento de acidentes de trabalho juntamente com os 

brigadistas particulares, haveriam 21 pessoas com treinamento para a prestação de 

primeiros socorros em um grupo populacional de 400 pessoas, isso se 

considerarmos também que todos tenham o mesmo horário de trabalho, e que 

aqueles aptos a prestar o socorro também teriam controle emocional para agir com a 
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calma necessária para o momento. Já no pior cenário, apenas os 2 técnicos de 

segurança e o brigadista seriam capazes de realizar este tipo de atendimento, ou 

seja, apenas 0,75% dos funcionários saberiam o que fazer quando fosse necessário. 

Portanto, a fim de reduzir os ricos de fatalidade em casos onde o acidente já 

ocorreu, seria ideal que todos os trabalhadores ao serem contratados recebessem 

treinamento prático sobre primeiros socorros, ou que o mesmo fosse incluído entre 

os treinamentos periódicos realizados pela empresa. 
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ANEXO A – QUADRO 2 DA NR4 
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ANEXO B – QUADRO 1 DA NR5 
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Observação: 
Nos grupos C-18 e C18-a constituir CIPA por estabelecimento a partir de 70 
trabalhadores e quando o estabelecimento possuir menos de 70 trabalhadores 
observar o dimensionamento descrito na NR 18 - subitem 18.33.1. 
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ANEXO C – Tabela 1 da IN 028/DAT/CBMSC 
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ANEXO D – Tabela 2 da IN 028/DAT/CBMSC 
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