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META

OBJETIVOS

Apresentar um panorama das conseqüências
econômicas, políticas e sociais dos acidentes de
trabalho.
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. avaliar a importância econômica e social dos
acidentes de trabalho;
2. diferenciar morbidade de mortalidade;
3. identificar as políticas públicas para diminuição da mortalidade e morbidade por acidentes
de trabalho.
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Na Aula 1, você conheceu um pouco sobre a história do processo de
industrialização e do prevencionismo no Brasil e no mundo. Nesta aula,
você vai aprender mais sobre as conseqüências dos acidentes de trabalho
na vida do trabalhador, nas empresas e para a economia nacional.
Você sabe o que é um acidente de trabalho? Mais adiante, você vai se
aprofundar no tema e descobrir a diferença entre o conceito legal e
o prevencionista, mas, por hora, é importante saber que acidente de
trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional. Isto
significa que também é considerada acidente de trabalho a doença
profissional, isto é, aquela que o trabalhador pode adquirir em
conseqüência de realização da atividade laboral ou devido às más
condições de trabalho.
E o que se deve fazer para evitar que os acidentes de trabalho
aconteçam? Para evitar que eles ocorram, é necessário garantir a higiene
e a segurança nos ambientes de trabalho, a fim de que essas condições
sejam capazes de manter um bom nível de saúde dos trabalhadores.

HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO E SUA RELAÇÃO COM
OS CUSTOS DE PRODUÇÃO

Aula 2 • Conseqüências econômicas, políticas e sociais dos acidentes do trabalho

DOENÇA PROFISSIONAL É ACIDENTE DE TRABALHO?

A higiene do trabalho propõe-se a combater, do pontode vista nãomédico, as doenças profissionais, identificando os fatores que podem
afetar o trabalhador e o ambiente de trabalho, a fim de eliminar ou reduzir
os riscos profissionais (condições de trabalho inadequadas que podem afetar
a saúde, a segurança ou o bem-estar do trabalhador).
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Fonte: www.sxc.hu
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A segurança do trabalho propõe-se a combater, também do ponto
CONDIÇÃO
INSEGURA

A condição do ambiente
de trabalho que
oferece perigo e/ou
risco ao trabalhador.
Por exemplo: fios
desencapados, pedaços
de madeira espalhados
pelo chão com pregos
expostos, plataformas de
trabalho instáveis etc.

de vista não-médico, os acidentes de trabalho, eliminando as CONDIÇÕES
INSEGURAS

do ambiente e educando os trabalhadores para utilização de

medidas preventivas.
Qualquer programa de prevenção de riscos profissionais deve ter
como fundamento as condições de segurança, higiene e saúde no
trabalho. Uma empresa que coloque em funcionamento um bom
programa desse tipo contribuirá para a diminuição de acidentes e para
o aumento da competitividade, uma vez que estes são onerosos para
as empresas e refletem no custo de produção. No entanto, será que
sempre foi claro que existe uma relação entre as condições de trabalho
e o desenvolvimento econômico de uma empresa? Com certeza, não.
Foi necessário muito tempo para se reconhecer que existe uma relação
direta entre as condições de trabalho e os custos da empresa. Em uma
primeira fase, foi possível perceber a incidência econômica dos acidentes
de trabalho na empresa apenas pelo seu custo direto, por meio dos
gastos em assistência médica e indenizações, com os trabalhadores.
Mais tarde, passou-se a considerar os custos indiretos dos acidentes
de trabalho, expressos por vários fatores, como: perda de horas de
trabalho pela vítima, pelas testemunhas e pelas pessoas encarregadas do
inquérito; interrupções na produção; danos materiais; atraso na execução

PERITAGENS
Exames realizados por
peritos (profissionais
qualificados para
realizar exames que
visam a apontar
as causas de um
determinado
acontecimento).

do trabalho; custos inerentes às

PERITAGENS

e ações legais eventuais;

diminuição do rendimento durante a substituição e após a retomada do
trabalho pela vítima etc. Esses custos são, em geral, bem mais importantes
e, freqüentemente, mais elevados do que os custos diretos.
Hoje, finalmente, começa-se a entender a relação entre acidente
de trabalho e produtividade dos trabalhadores de forma mais ampla,
considerando a condição humana do trabalhador com todas as suas
ansiedades, conflitos, relações familiares e sociais. Com isso, fica
claro que não é possível medir em cifras todo o custo indireto de um
acidente.
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Além da relação direta das condições de trabalho sobre o
desenvolvimento econômico de uma empresa, podemos estabelecer
uma relação direta entre as condições de trabalho e a produtividade
dos trabalhadores. Por meio de pesquisas realizadas em alguns países
em desenvolvimento, pode-se perceber que é possível aumentar a
produtividade simplesmente melhorando as condições de trabalho. Isto
porque foi demonstrado que o corpo humano, apesar da sua imensa
capacidade de adaptação, tem um rendimento muito maior quando
o trabalho se dá em condições ótimas. Sempre que os trabalhadores
são submetidos a horários de trabalho excessivos ou a más condições
de trabalho (como, por exemplo, locais mal iluminados ou mal
ventilados) diminui a sua produtividade. De maneira geral, as técnicas
de administração de pessoal não têm valorizado de forma suficiente a
higiene e a segurança do trabalho e, muito menos, a ERGONOMIA.
Como você pode ver, os problemas relacionados às condições de
trabalho não ficaram restritos apenas à época da Revolução Industrial.
As restrições impostas pela tecnologia industrial moderna constituem
fonte de insatisfação que se manifesta, sobretudo, entre os trabalhadores
encarregados das tarefas mais elementares, geralmente aquelas com
caráter repetitivo e monótono. Desta forma, não só um meio ambiente
de trabalho que exponha os trabalhadores a riscos profissionais graves
pode constituir a causa direta de acidentes de trabalho e de doenças

ERGONOMIA
Conjunto de
conhecimentos científicos
aplicados para se obter
uma boa adaptação entre
o Homem e o Trabalho
através da produção de
máquinas, ferramentas
e dispositivos que
possam ser usados
adequadamente com
segurança, eficiência
e conforto.

Aula 2 • Conseqüências econômicas, políticas e sociais dos acidentes do trabalho

O AMBIENTE DE TRABALHO E A PRODUTIVIDADE

profissionais. A insatisfação dos trabalhadores em relação a condições
de trabalho desfavoráveis pode, também, provocar uma redução
quantitativa e qualitativa da produção, além de um aumento na
rotatividade do pessoal e um elevado número de faltas.
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 2.1: Para uma boa produtividade, é importante que os trabalhadores tenham boas condições de trabalho, com um ambiente
adequado (iluminado, bem refrigerado) e equipamentos de segurança
necessários. Condições adequadas de trabalho são garantia de um bom
rendimento e alta produtividade, o que converte em ganhos econômicos
para a empresa.
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Em um mercado em expansão, isto é, com crescente demanda de
mão-de-obra, as empresas cujas condições de trabalho estejam em nível
inferior ao progresso técnico e ao crescimento econômico não poderão
contar com mão-de-obra estável e produtiva, uma vez que haverá
empresas concorrentes que oferecerão boas condições de trabalho.
Nos países em desenvolvimento, é quase impossível a implantação
de qualquer estudo mais detalhado sobre as condições de trabalho,
devido à escassez de dados estatísticos indicadores de lesões ocorridas
no ambiente de trabalho e de suas conseqüentes faltas ao trabalho.
Infelizmente, nesses países, muitos trabalhadores não dão a devida
importância às condições de trabalho, pois sua preocupação principal
é ter um emprego e receber um salário. Assim, para evitar desperdício
de recursos humanos e financeiros e, a longo prazo, de tensões
sociopolíticas, deve-se dar uma maior atenção às condições de trabalho
e reconhecer que, atualmente, uma empresa desempenha não só uma
função técnica e econômica, mas também um importante papel social.
Fonte: Texto adaptado de: http://www.geocities.com/hig_seg/1.html Acesso em 8 de janeiro de
2008.

ATIVIDADE 1
Atende ao Objetivo 1
Em decorrência de acidente de trabalho ou de doença profissional, o empregado,
segurado do INSS, passa a ter direito ao Benefício Auxílio-doença Acidentário,
concedido ao segurado incapacitado para o trabalho. Na Tabela 2.1, é apresentado o valor dos benefícios pagos aos trabalhadores urbanos da região
Sudeste, no período de 2004 a 2006.
Tabela 2.1: Valor de benefícios urbanos acidentários concedidos na região Sudeste no período
de 2004 a 2006
VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS (R$ mil)
Grupos de espécies

Anos
Região
sudeste

Total

Auxílios

Aposentadoria
por invalidez

Pensão
por
morte

Total

Doença

Acidente

Suplementar

2004

66.601

4.602

732

61.267

58.129

3.074

63

2005

64.499

5.033

694

58.773

54.678

4.044

51

2006

59.713

3.533

702

55.477

50.493

4.935

49

Fonte: www.mpas.gov.br/aeps2006/docs/6c05_02.xls
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Após leitura e análise dos dados, responda às seguintes perguntas:
1. Qual a tendência encontrada nas formas de benefícios pagos pela Previdência
Social? Houve diminuição ou aumento das despesas? Justifique sua resposta
utilizando os dados encontrados na tabela.

2. Que tipo de auxílio onera mais a Previdência, o Auxílio-doença ou Auxílioacidente?

ASPECTOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS DOS
ACIDENTES DE TRABALHO

Vítima
de
uma queda no seu local
de trabalho, no Distrito
Industrial, deu entrada
às 15h de sexta, 30, no
IML, o corpo do jovem
Wiks Conceição Marinho,
28 anos, que morava na
avenida Tropical I, casa
35, no Jardim Tropical,
área da Cidade Operária.
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Representantes da empresa Lusa, onde ocorreu
o acidente contaram aos
plantonistas que Marinho
estava no telhado, fazendo reparos quando
uma das telhas se partiu
e ele foi ao chão, bateu
com a cabeça e teve morte
instantânea.
Fonte: Jornal Pequeno - 31/5/2008

em todo o mundo, por serem potencialmente fatais, incapacitantes e
acometerem, em especial, pessoas jovens e em idade produtiva, o que
acarreta grandes conseqüências sociais e econômicas.
No Brasil, além de sofrimento e custos sociais incalculáveis, os acidentes
de trabalho geram um prejuízo financeiro significativo. Por ano, o país
gasta cerca de R$ 32 bilhões com os acidentes de trabalho, ou seja, 4% de
tudo o que se produz no país é destinado a cobrir despesas relacionadas
a acidentes de trabalho. Segundo a OIT, Organização Internacional do
Trabalho, das cerca de 270 milhões de ocorrências mundiais envolvendo
trabalhadores em 2005, 160 milhões foram relacionadas a doenças do
trabalho. Do total de ocorrências, 2,2 milhões resultaram na morte do
trabalhador. Apesar das fortes conseqüências negativas relacionadas
aos acidentes de trabalho, estes sofrem de uma insuficiente atenção por
parte das políticas sociais no país. Evidência disso é a pobre qualidade
por acidentes de

MORTALIDADE

trabalho, reconhecidamente subestimadas, tanto por inadequações do

"Número de pessoas
que morrem em uma
determinada época ou
em determinada região,
país, etc. ou, ainda, em
função de alguma epidemia, doença".

dos dados oficiais sobre a

MORTALIDADE

ea

MORBIDADE

sistema de registro quanto pela parcialidade da cobertura desses dados.
Isto porque as pesquisas oficiais ainda são restritas aos trabalhadores
com carteira de trabalho, ou seja, os trabalhadores do setor formal da
economia ou aqueles que possuem contratos de trabalho registrados.
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Acidentes de trabalho se constituem em problema de saúde pública

Fonte: HOUAISS (2001).

Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na
América Latina mostra que ocorrem entre 20 e 27 milhões de acidentes
de trabalho na região, dos quais 90 mil são fatais. Esse levantamento

MORBIDADE

indica, ainda, que, por dia, cerca de 250 pessoas morrem devido a

"Taxa de indivíduos doentes num dado grupo e durante um determinado período".

acidentes de trabalho e a cada sete minutos acontecem entre 40 e 50
acidentes nos ambientes de trabalho. Para que essas estatísticas possam

Fonte: HOUAISS (2001).

diminuir, a OIT recomenda aos países Políticas Nacionais de Segurança
e Saúde do Trabalhador. Essas políticas sugerem, inclusive, que os
governos ofereçam crédito, a baixas taxas de juros, para pequenas
e médias empresas que invistam na aquisição de equipamentos de
segurança. Além disso, recomendam a divulgação de informações
sobre segurança ocupacional e de uma lista de “boas práticas” na
área de prevenção de acidentes e doenças. Segundo o presidente
da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho (Fundacentro), Remígio Todeschini, o Brasil tem diminuído
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a taxa de incidência de acidentes de trabalho e de mortalidade, mas
as nossas estatísticas ainda representam o dobro de acidentes quando
comparados aos países desenvolvidos.
Fonte: Texto adaptado de Santana (2003) e Lobo (2007).

ATIVIDADE 2
Atende ao Objetivo 2
Segundo a OIT, das cerca de 270 milhões de ocorrências mundiais envolvendo
trabalhadores em 2005, 160 milhões foram doenças do trabalho. Do total de
ocorrências, 2,2 milhões resultaram em morte. Qual foi a taxa de mortalidade?

ATIVIDADE 3
Atende ao Objetivo 3
Quais são as políticas públicas sugeridas para promover a diminuição da morbidade e da mortalidade por acidentes de trabalho?
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•

Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço
da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional.

•

A higiene do trabalho propõe-se a combater as doenças profissionais,
identificando os fatores que podem afetar o trabalhador e o ambiente de
trabalho.

•

A segurança do trabalho propõe-se a combater os acidentes de trabalho,
eliminando as condições inseguras do ambiente e educando os trabalhadores
para a utilização de medidas preventivas.

•

A insatisfação dos trabalhadores em condições de trabalho desfavoráveis pode
provocar uma redução quantitativa e qualitativa da produção, além de um
aumento na rotatividade do pessoal e um elevado número de faltas.

•

Além de sofrimento e custos sociais incalculáveis, os acidentes de trabalho
geram um prejuízo financeiro significativo para o Brasil. Entretanto, sofrem de
insuficiente atenção por parte das políticas sociais do país.

INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA
Na próxima aula, você vai conhecer quais são as atribuições e as
responsabilidades do técnico em segurança do trabalho. Até lá!
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RESUMINDO...

RESPOSTAS DAS ATIVIDADES
ATIVIDADE 1

1. Analisando-se todas as formas de benefícios pagos pela Previdência Social,
a tendência é de diminuição das despesas. Em 2004, pagou-se R$ 66.601.000,00,
em 2005, R$ 64.499.000,00 e em 2006, R$ 59.713.000,00. De 2004 para
2005 reduziu em cerca de 4% a despesa total e de 2005 para 2006 reduziu
em cerca de 7,4%.
2. O tipo de auxílio que mais onera a previdência é o Auxílio-doença:
R$ 58.129.000,00, em 2004; R$ 54.678.000,00, em 2005 e R$ 50.493.000,00,
em 2006. No entanto, mesmo sendo o mais custoso, seus valores vêm
diminuindo consideravelmente.

31

e-Tec Brasil – Introdução à Higiene e Segurança do Trabalho

ATIVIDADE 2

A taxa de mortalidade foi de 2,2 milhões de trabalhadores.
ATIVIDADE 3

Sugere-se que os governos ofereçam crédito, a baixas taxas de juros, para pequenas e médias empresas que invistam na aquisição de equipamentos de segurança,
além de recomendarem a divulgação de informações sobre segurança ocupacional
e de uma lista de “boas práticas” na área de prevenção de acidentes e doenças.
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