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Editorial

Causas dos Acidentes

O Brasil possui dados alarmantes de acidentes,
mortes e doenças ocupacionais. Em alusão a essas vítimas, a
OIT (Organização Internacional do Trabalho) considera o dia
28 de Abril como o Dia Mundial em Memória das Vítimas de
Acidentes e Doenças do Trabalho. O dia também ficou
conhecido como o Dia Mundial da Segurança e Saúde no
Trabalho. Nesta edição falaremos um pouco sobre essa data,
acidentes do trabalho e estatística no país.
Boa leitura!

São atitudes de alguém, situações ou falhas dos
meios de trabalho, que fazem acontecer os acidentes. As
causas e situações de trabalho que determinam a ocorrência
de acidentes são as mais variadas possíveis. Dependem,
entretanto, da atividade da empresa, de seus controles
operacionais e do comportamento dos empregados. Os
acidentes que ocorrem num banco comercial, em geral, são
muito diferentes daqueles que se vêem numa fundição ou na
atividade rural.

Definindo os Males

As principais causas dos acidentes são conhecidas
como Atos ou Condições Inseguras:

Acidentes
Trabalho: “É aquele

do

que
ocorre
pelo
exercício
do
trabalho, a serviço da empresa,
provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause
a morte, ou perda, ou redução,
permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho”.

Atos Inseguros: São
atos praticados por funcionários
que, sem intenção ou propósito,
desprezam os procedimentos ou
práticas corretas e, dessa
maneira, reduzem a segurança.
Ex.: Não usar o EPI ou usá-lo
incorretamente.

Percebe-se que a definição adotada pela
Previdência Social é voltada a defender o direito do
trabalhador acidentado em receber determinados benefícios
previdenciários. Restringe-se aos acidentes que fazem alguma
vítima.

Acidentes de Trajeto:
“É
o
acidente
sofrido
pelo
empregado
no
percurso
da
residência para o trabalho ou deste
para aquela, ou no percurso para o
local da refeição ou de volta dele, em
intervalo de trabalho. Não será
considerado como “de trajeto” o
acidente sofrido pelo segurado que,
por
interesse
pessoal,
tenha
interrompido ou alterado o percurso”.

Doença

Profissional:

“É entendida como sendo inerente ou
peculiar a determinado ramo de
atividade, portanto a comprovação do
nexo causal é clara, ou seja, existe
uma relação direta de causa e efeito”.
Por exemplo: sendo a silicose uma
doença profissional e demonstrando
o trabalhador que trabalha numa
cerâmica (onde a sílica faz parte da
atividade), sendo ele portador da
silicose, será a doença profissional
imediatamente comprovada.

Doença

Condições Inseguras:
São condições que geram
um ambiente próprio para a
ocorrência de um acidente.
Ex.: A empresa não fornece o
EPI ao funcionário.

Todos os acidentes, causados por Ato ou por
Condição, possuem fatores que os antecedem, ou seja, os
Atos Inseguros são antecedidos ou motivados por Fatores
Pessoais. Já as Condições Inseguras são antecedidas ou
motivadas por Fatores de Trabalho.
Fator Pessoal: São basicamente falhas humanas
que levam o trabalhador a cometer um Ato Inseguro. Ex.:
Improvisação, economia de tempo.
Fator de Trabalho: São falhas nas condições de
trabalho, fazendo com que o trabalhador sofra o acidente. Ex.:
Projeto ou Manutenções inadequadas.

do

Trabalho:

“Resulta de condições especiais em
que o trabalho é exercido e com ele se
relaciona diretamente. Sendo uma
doença
genérica
(que
acomete
qualquer
pessoa),
exige
a
comprovação do nexo causal, ou seja,
é preciso comprovar que a doença foi
adquirida no exercício do trabalho.”
Por exemplo: a tuberculose poderá ser “doença do
trabalho” quando houver comprovação de tê-la adquirida no
exercício do trabalho. Ex.: enfermeiro trabalhando em um
hospital.
FONTE: Previdência Social

É de extrema importância saber classificar a causa
do acidente, para que a empresa possa definir meios de
controle e, assim, evitar a repetição do acidente. Uma das
ferramentas mais conhecidas para levantamento das causas
dos acidentes é a Investigação de Acidente, que pode ser
preenchida pelo SESMT, CIPA ou chefia.
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Estatísticas: DADOS ALARMANTES!
De acordo com a Fundacentro (Fundação Jorge
Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho),
órgão do Ministério do Trabalho, em 2006 o Brasil teve
registrado na Previdência Social 512,2 mil acidentes do
trabalho. Já em 2008, foram registrados 747,7 mil. Esses
dados representam um aumento de 45% em apenas três
anos.
Mais preocupantes são os registros de mortes no
trabalho, que contabilizam 2,8 mil trabalhadores mortos em
2007.
Ainda de acordo com o órgão, a Previdência
desembolsa anualmente “cerca de R$46 bilhões através do
pagamento
do
auxílio-doença,
auxílio-acidente,
aposentadorias por incapacidade, pensões, assistência
médica e outros benefícios, sendo apenas com
aposentadorias especiais despendidos R$12 bilhões”.

Acidentes por Idade

Fonte: Anuário Brasileiro de Proteção 2010, pg. 30.

Acidentes por Estado
Confira os acidentes de trabalho por situação de
registro e motivo, base de 2008 do TEM/RAIS e MPS/AEPS.

Os dados apresentados nos mostram que os
homens possuem um índice de acidentes bem acima das
mulheres e que as maiores parcelas dos acidentes ocorrem
com os trabalhadores entre 20 a 34 anos.
Partes do Corpo mais Afetadas

Fonte: Anuário Brasileiro de Proteção 2010, pg. 30.

Fonte: Anuário Brasileiro de Proteção 2010, pg. 34.

FIQUE SABENDO!
28 de Abril:
“Dia Mundial em Memória das Vítimas de
Acidentes e Doenças do Trabalho”
No último dia 28 ocorreram diversos eventos pelo
Brasil em memória dos trabalhadores, vítimas de acidentes e
mortes por Acidentes ou Doenças do Trabalho, como:
palestras, encontros, debates técnicos, passeatas e
manifestações.
Diversos órgãos marcaram presença, entre eles,
destacam-se: SINTESP, Força Sindical, Fundacentro,
Sindicato dos Metalúrgicos, USP, Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa de SP, CUT,
SINTESPAR, CEREST, etc.
Faça você também a sua parte. Converse com os
trabalhadores da sua empresa. Divulgue as informações
prevencionistas. Conscientizar é a melhor prevenção.
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