
Mudança de método
aumenta o número de
registros de acidentes e
ajuda a identificar os
locais de trabalho
doentios l Tania Caliari

Uma pequena revolução está ocorrendo na
forma de recolher, organizar e interpretar
os dados sobre acidentes de trabalho e do-
enças ocupacionais no Brasil. Isso poderá,
em breve, expor um quadro mais realista
sobre as condições de segurança nos am-
bientes de trabalho no País. A nova
metodologia adotada pelo Instituto Na-
cional da Seguridade Social (INSS) para re-
conhecer casos de acidentes e doenças do
trabalho tem causado alguma confusão.
"Casos de LER aumentam 512%", "Re-
gistro de doenças ocupacionais cresce
134%" e "Dobra registro de acidentes e
doenças" são exemplos de manchetes de
jornal que podem ter levado muitos a acre-
ditar que as condições de trabalho piora-
ram demais nos últimos anos.

De fato, as condições de saúde do traba-
lhador podem ser bastante ruins e ter piora-
do em alguns setores. Tanto que o Ministé-
rio do Trabalho elegeu recentemente quatro
setores críticos na ocorrência de doenças
osteomusculares — como as Lesões por Es-
forço Repetitivo (LER) —, nos quais vai re-
forçar a fiscalização: frigoríficos, supermerca-
dos, indústria de calçados e telemarketing.
Para vários especialistas, no entanto, os no-
vos números não indicam uma piora gene-
ralizada, e, sim, flagram e confirmam a práti-
ca de subnotificação dos acidentes pelas em-
presas, primeiras responsáveis por relatar um
acidente de trabalho ou doença ocupacional.

As grandes variações registradas pelos
jornais foram verificadas a partir de abril
de 2007, quando entrou em vigor o Nexo
Técnico Epidemiológico Previdenciárío
(NTEP), norma que permite relacionar
automaticamente determinadas doenças às
categorias profissionais. Se um motorista
de ônibus urbano passar a sofrer de hiper-
tensão arterial, por exemplo, não precisa
provar que adquiriu a doença devido às suas
atividades de trabalho: a hipertensão está
na lista de males que têm nexo com sua ca-



tegoria, pois estudos estatísticos baseados
nos dados do INSS evidenciaram que a in-
cidência dessa doença é muito maior entre
os motoristas do que entre trabalhadores
de outras categorias profissionais.

Para entender o novo método de apreen-
são dos dados e suas conseqüências, é preci-
so, primeiramente, entender como são re-
gistrados os acidentes de trabalho no Brasil.
A fonte primária de dados são as empresas,
responsáveis por fazer a Comunicação de
Acidente de Trabalho (CAT) ao Ministério
da Previdência. É a partir dessas comunica-
ções que o ministério organiza o Anuário
Estatístico de Acidentes de Trabalho
(AEAT). As empresas sempre podem sul-
notificar as ocorrências. Isso mostra a vulne-
rabilidade dos dados e os problemas para a
concessão dos benefícios. E as informações
se revelam ainda mais limitadas quando se
vê que elas são verificáveis apenas nos am-
bientes do emprego formal, pois só os aci-
dentes que ocorrem com trabalhadores com
carteira assinada são registrados no Minis-
tério da Previdência Social. Num país onde
os trabalhadores com carteira assinada repre-
sentam não mais que 30 milhões, ou seja,
menos de 40% da População Economica-
mente Ativa (PEA), um universo de 90 mi-
lhões de trabalhadores, o quadro apresenta-
do pelo banco de dados do INSS é parcial,
não retrata a situação dos trabalhadores do
setor informal, além de excluir aqueles vin-
culados a outros regimes previdenciários,
como servidores públicos e militares.

"Apesar das limitações, são os dados
mais precisos e abrangentes que temos", diz
José Damásio de Aquino, assessor da Dire-
toria Técnica da Fundacentro, órgão do Mi-
nistério do Trabalho dedicado à segurança e
à saúde do trabalhador.

A despeito das limitações dos dados,
Damásio faz uma análise do comportamen-
to dos acidentes ao longo das últimas déca-
das. São duas as principais conclusões. A

primeira: o número de óbitos por acidente
de trabalho tem se mantido estável desde os
anos 1970: por volta de 3 mil casos anuais.
Ao mesmo tempo, o número de acidentes
passou de l milhão para 500 mil, também
entre os anos 1970 e agora. Isso indica que,
para que o número de mortes caísse da mes-
ma forma como caiu o número de acidentes,
os investimentos em segurança e prevenção
necessários para evitar os casos de morte te-
riam de ser muito maiores dos que os que
foram feitos ao longo de décadas.

ALTA RECENTE
A segunda: apesar da queda do núme-

ro de acidentes verificada no intervalo de 36
anos, os dados oficiais apontam que, a par-
tir do fim da década de 1990, o número de
casos registrados pelo CAT voltou a subir,
tendo passado de 363.868 em 2000 para
503.890 em 2006. O aumento registrado
até 2006 estaria condizente com o cresci-
mento econômico dos últimos anos no
País, com o aumento do emprego formal —
em 2006, foram criados 1,4 milhão de no-
vos empregos formais, de acordo com o
Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (CAGED) — e a conseqüente ex-
posição de maior número de trabalhadores
aos riscos laborais.

O aumento de acidentes verificado mais
recentemente também se deve, na avaliação
de Damásio, às melhorias na divulgação dos
dados. ''Apesar de reunir os dados sobre
acidentes desde os anos 1970, foi só a partir
de 1999 que o anuário da Previdência passou
a discriminar os acidentes ocorridos por Ca-
tegoria Nacional de Atividades Econômicas,
a CNAE. Esse fato fez que se aumentassem
a fiscalização trabalhista e a cobrança sindical
a setores com maior incidência de acidentes
e, com isso, se aumentassem os registros dos
acidentes ocorridos."

A Previdência considera acidentes de tra-
balho os acidentes típicos, que ocorrem no

desempenho da função, os de trajeto, que
ocorrem durante a ida e volta do trabalhador
para o local de trabalho, e as doenças
ocupacionais. Depois que a empresa emite o
CAT, o trabalhador se submete à perícia de
um médico do INSS, que atesta, ou não, a
necessidade de afastamento por mais de 15
dias do trabalho. Se for afastado por aciden-
te ou doença ocupacional, o trabalhador passa
a receber auxílio-doença acidentário, que im-
plica a continuidade do pagamento do
FGTS pelo empregador e lhe garante um
ano de estabilidade no emprego depois da
sua volta à empresa. Se for concluído que a
doença ou acidente apresentado não tem
origem no trabalho, mas que o trabalhador
precisa ser afastado, ele passa a ser remunera-
do com o auxílio-doença previdenciário, que
não implica obrigações para o patrão e pre-
serva o índice de acidentes da empresa. É
por isso que muitas evitam admitir o víncu-
lo entre as doenças e suas atividades, prefe-
rindo que os males dos trabalhadores sejam
classificados como doença comum, gerando
a subnotificação e a defasagem nos dados.
Um levantamento feito recentemente pela
Universidade de Brasília (UnB) estima que,
até 2006, os casos subnotificados chegavam
a 50% do total declarado.

O Ministério da Previdência divulga tam-
bém, mensalmente, o Boletim Estatístico
da Previdência Social (BEPS), que, entre ou-
tros dados, registra o número e as modali-
dades de benefícios concedidos, emitidos e
cessados. Foi por meio dessas informações,
analisadas em dois períodos de 11 meses,
que já foi possível verificar o impacto ocorri-
do com o uso do NTEP a partir de abril de
2007: no período de maio de 2006 a março
de 2007, o número de auxilos-doença relacio-
nados ao trabalho saltou de 125.246 para
293.912 de abril de 2007 a fevereiro de 2008,
um aumento de 134%. No entanto, essa alta
não significou uma alteração expressiva no
conjunto de benefícios concedidos aos tra-



balhadores adoentados. O que houve foi
uma mudança na classificação dos infortú-
nios. Se em 2006 apenas 7,5% dos benefíci-
os concedidos pela Previdência aos traba-
lhadores afastados foram acidentários, con-
tra 92,5% de benefícios previdenciários, em
2007 a categoria dos acidentários subiu para
18,8%. Nesse intervalo, o número de traba-
lhadores formais cresceu 9,7%, e o total de
benefícios concedidos diminuiu 28%.

Os dados acima foram organizados pelo
Laboratório de Saúde do Trabalhador da
Universidade de Brasília, que, desde 2003,
tem tido acesso aos dados brutos do INSS
para desenvolver uma série de estudos so-
bre o tema. Pode-se dizer que esses estu-
dos, além do entendimento por parte de
pesquisadores e técnicos da Previdência de
que a saúde do trabalhador tem de ser tra-
tada como questão de saúde pública, são a
origem da metodologia do NTEP. Orien-
tado pela coordenadora do Laboratório, a
professora Anadergh Barbosa-Branco, o
doutorando em Ciências da Saúde Paulo
Rogério Oliveira identificou, a partir do
banco de dados do INSS, os principais pro-
blemas de saúde que acometeram as dife-
rentes categorias entre 2000 e 2004. Olivei-
ra, que trabalha como assessor da Secretaria
Executiva do Ministério da Previdência So-
cial, diz que, desde a Constituição de 1988,
elaborada após a redemocratização do País,
a saúde do trabalhador saiu da esfera do
trabalho, de mera relação patrão-emprega-
do, e passou para a esfera da saúde pública.
Para reforçar esse caráter e subsidiar o de-
senvolvimento de políticas públicas para a
saúde do trabalhador, a metodologia usa-
da no NTEP deixou de usar o referencial
teórico da medicina do trabalho anterior,
de cunho liberal, e passou a usar o referencial
coletivo. "Passamos a ver de qual ambiente
vinha aquele trabalhador doente. Deixamos
de perguntar se o indivíduo está ou não
doente, mas se o ambiente de trabalho é
ou não doentio. E, para responder a essa
pergunta, fizemos um trabalho epidemio-
lógico, pegando toda a população empre-
gada naquele setor econômico e verificando
se o adoecimento por determinadas mo-
léstias é diferenciado em relação aos outros
setores econômicos. Com isso, a doença
deixa de ser um problema do trabalhador e
passa a ser problema de um segmento eco-
nômico ou empresa."

Oliveira também criou o Fator Aciden-
tário de Prevenção (FAP), um índice que, a

partir de 2009, será usado para estabelecer a
alíquota do Seguro de Acidente de Traba-
lho (SAT) paga sobre o valor da folha de
pagamento de cada empresa. Hoje o SAT
varia entre 1%, 2% e 3%, .de acordo com o
grau de risco que cada setor econômico re-
presenta para a saúde do trabalhador. O FAP
variará de 0,5 a 2. O número será determi-
nado por empresa individualmente, com o
objetivo de "premiar" as que reduzirem
seus índices de acidente. Aquela que hoje
tem uma alíquota de 3% poderá ter sua cota
reduzida se tiver poucas ocorrências e con-
seguir o FAP 0,5, que, multiplicado pela
alíquota original, resultará num SAT me-
nor de 1,5%. Se, ao contrário, a empresa
registrar muitos acidentes, sua alíquota será
multiplicada pelo FAP 2, por exemplo, e a
alíquota a ser paga passará de 3% para 6%.

NOVA FORMA DE AVALIAR
No bojo dessas mudanças metodo-

lógicas, foi feita também uma reavaliação
dos riscos de cada setor. Algumas catego-
rias das chamadas atividades de interme-
diação financeira, por exemplo, como
bancos comerciais, passaram de risco leve
para risco grave, tendo a alíquota do SAT
aumentada de 1% para 3%. A mudança
foi baseada na avaliação dos dados
acidentários acumulados pelo INSS quan-
to a freqüência, gravidade e custo dos aci-
dentes registrados. Segundo a Previdên-
cia, em 2006 os bancos lideraram o ranking
de ocorrências de doenças ocupacionais,
com 2.652 registros, sendo que 49,3%
dos casos eram de LER.

A adoção do NTEP e a reavaliação do
risco levaram a Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) a questionar as novas regras
e a Confederação Nacional da Indústria
(CNI) a entrar com uma ação direta de in-
constitucionalidade (Adin) contra o NTEP.
"Quando se compara o segmento bancário
com o segmento industrial, o senso co-
mum diz que o segmento industrial é mui-
to mais perigoso. Quando você vê os núme-
ros, é justamente o contrário. Os bancos têm
um ambiente muito mais arriscado do que a
indústria. Não porque haja mais acidentes
ou doentes, mas porque o perfil das doenças
que esse ambiente provoca é um perfil crôni-
co. A média de tempo de afastamento é de
90 dias na indústria; nos bancos, a média
sobe para 500 dias", diz Oliveira, que lembra
que os desembolsos do INSS são altos no
caso dos bancos também porque a média

salarial desse setor é maior do que a de mui-
tos outros.

Roberto Ângelo Moraes, 31 anos, é ban-
cário há 16. A perseguição das metas de pro-
dutividade impostas pelo banco gerou um
quadro de LER que dolorosamente o acom-
panha desde 1998. Com experiência como
caixa de agência no centro da cidade de São
Paulo, Moraes se destacou, por sua agilida-
de, num departamento interno do banco
que processava material de caixas automáti-
cos e malotes. A dor inicial, no punho, não
o fez parar, e logo o esforço repetitivo co-
meçou a sobrecarregar o cotovelo e depois
o ombro. Seu caso era acompanhado pri-
vadamente por um ortopedista que diag-
nosticou a LER. No entanto, a médica do
trabalho vinculada à empresa o desacon-
selhava a pedir um afastamento acidentá-
rio: "Você é novo, não vá queimar sua car-
teira." Além disso, havia uma pressão
moral dentro do banco, com comentários
como: "Fulano está com LER, lerdeza..."

Moraes levou a situação até 2004, se
ausentando periodicamente por menos de
15 dias, quando foi demitido. Reincorpo-
rado à empresa por pressão do sindicato,
ele teve finalmente sua LER classificada
como acidente de trabalho, coisa que acon-
teceria hoje automaticamente com o
NTEP. Sua situação não é boa: perdeu os
benefícios bancários, como tíquetes-ali-
mentação e a participação no lucro da em-
presa. Casado, com dois filhos, passa o

Moraes, bancário: LER e depressão



Call center em São Paulo: atividades aparentemente mais suaves são exercidas em ambientes de trabalho de alto risco, segundo especialistas

dia estudando para prestar concursos pú-
blicos para se livrar da situação de "afasta-
do" c da depressão que surgiu acompa-
nhando a LER.

LER SÓ AUMENTOU
WalcirPrevitale Bruno, secretário de Saú-

de e Condições de Trabalho do Sindicato
dos Bancários de São Paulo, tem uma expli-
cação empírica para a ocorrência crescente de
casos como o de Moraes. Caixa desde os
anos 1980, Bruno foi, junto com seus cole-
gas, exposto às conseqüências das mudan-
ças radicais na gestão do trabalho bancário.
Houve redução do número de funcionários,
aumento no ritmo de produção, determina-
ção e cobrança de metas de produtividade e
de vendas de produtos.

"Nos anos 1980, o foco do sindicato para
o combate à LER era a melhoria das instala-
ções físicas dos bancos, adequação
ergonométrica do mobiliário. As coisas me-
lhoraram nesse sentido. No entanto, a epi-
demia de LER não passou e até se
aprofundou. Verificamos que a questão pas-
sou a ser a gestão do trabalho, com sobrecar-
ga de horário num mundo de metas e pro-
dutos a serem vendidos".

Associadas ou não aos casos de LER,
doenças mentais, como depressão, síndromc
do pânico e transtorno bipolar, que podem
ser geradas pelo ambiente competitivo, apa-
recem como a segunda maior causa de afas-
tamento de bancários do trabalho.

Apesar de o grau de exposição dos bancá-
rios aos males do trabalho ser tão alto, setores

mais tradicionais, que requerem grande esfor-
ço físico dos trabalhadores, continuam fazen-
do vítimas. E o caso da agricultura e da cons-
trução civil. No cultivo de cana-de-açúcar, de
grande importância econômica, nos últimos
anos, por exemplo, de acordo com Maria
Cristina Gonzaga, da Fundacentro, um con-
junto de fatores contribuiu para tornar mais
precárias as condições de trabalho de homens
e mulheres que ganham seu sustento nessa
atividade, deixando-os mais expostos aos ris-
cos de doenças ocupacionals e acidentes.

Gonzaga fala de uma mistura de "ris-
cos organizacionais com riscos operacio-
nais". A organização do trabalho no culti-
vo da cana-de-açúcar impõe condições,
como pagamento vinculado à produtivi-
dade e longa duração dos turnos, que, quan-
do executadas, resultam em riscos opera-
cionais, com os movimentos repetitivos,
uso excessivo da força, problemas de
postura, e outros. "Há dez anos a meta do
trabalhador era o corte de 6 toneladas por
dia. Hoje são 12,15 toneladas", diz.

Em termos de segurança, nos últi-
mos anos houve evolução nos equipa-
mentos de proteção individual dos
canavieiros. A adaptação das luvas dos
cortadores, por exemplo, saiu de uma
sugestão cie sua tese de mestrado, que
constatou que as luvas das mãos direita c
esquerda deveriam ser diferentes por te-
rem funções diferentes no corte.

Apesar de aperfeiçoamentos dessa na-
tureza, entretanto, têm ocorrido cada vez
mais mortes nos últimos anos. Gonzaga

apresenta uma lista de trabalhadores mor-
tos produzida pela Pastoral do Migrante
em Guariba, interior de São Paulo, com 20
casos entre 2004 e 2007. A média de idade
dos mortos é 40 anos e a maior parte das
causa mortis é parada cardiorrespiratória.
"Essas paradas cardíacas podem vir de um
quadro de exaustão que eu consideraria um
acidente fatal de trabalho. Mas isso ainda
não é assumido pelo poder público".

O boom de lançamento de novos imó-
veis também influencia de forma impor-
tante a elevação da ocorrência de acidentes
num setor tradicionalmente sujeito a eles.
Moisés de Oliveira, diretor do Sindicato
dos Trabalhadores da Construção Civil de
São Paulo, considera que grande parte dos
casos ocorre devido a um conjunto de fa-
tores, entre os quais a falta de preparo do
trabalhador e as más condições de equipa-
mentos de segurança. Ele chama a aten-
ção, no entanto, para aspectos que pare-
cem ter se tornado comuns a muitas cate-
gorias nos últimos anos, independente-
mente do nível de esforço físico a que são
submetidas: a aceleração do ritmo de tra-
balho e as pressões psicológicas a que os
trabalhadores estão sujeitos devido a ela.
"Um edifício que antes era construído em
2, 3 anos, hoje é levantado em um. Um
prédio de 25 andares usava 150 operários.
Hoje, precisa só de 60. É claro que os no-
vos materiais e tecnologia mais avançada
ajudaram nesse quadro. Mas o sujeito não
percebe que a pressão do prazo sobre o
trabalhador é muito maior".
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