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Na Espanha, morrem por ano mais de 235 mil pessoas em consequência de acidentes de 
trabalho, infartos do miocárdio e exposições a pesticidas e a substâncias cancerígenas no 
horário do trabalho. Além disso, segundo o Instituto Europeu de Saúde e Bem-Estar Social, a 
atividade profissional produz ansiedade em mais de 2,5 milhões de cidadãos e, a cada ano, o 
nível de estresse responde diretamente por 10% das baixas trabalhistas. Diante desses dados, 
cabe perguntar se as empresas espanholas estão realmente sensibilizadas em matéria de 
prevenção de riscos no local de trabalho.  
 
"A conscientização empresarial evoluiu de forma positiva nos últimos anos, embora, no geral, 
as organizações ainda não façam o suficiente para prevenir as patologias trabalhistas", disse 
Maria Cristina Vázquez Miranda, diretora geral da MC Prevención. "É uma utopia falar de 
cultura preventiva num país que acumula perto de 900 mortes anuais em acidentes de 
trabalho e mais de 15 mil enfermidades profissionais declaradas ao ano", acrescentou Marisa 
Rufino, secretária confederativa de Saúde no Trabalho da central sindical UGT, que denuncia 
que "as empresas espanholas acham mais barato fazer frente a uma sanção econômica do que 
implementar a prevenção de riscos trabalhistas em toda sua estrutura".  
 
Conforme os dados fornecidos pela Confederação Sindical de Comissões de Trabalhadores, em 
2008 foram registradas 91 mil patologias relacionadas com o trabalho (ou seja, de transtornos 
que se ampliam, originam ou agravam pela atividade trabalhista), das quais as organizações 
só declararam 18,7 mil casos (que são os registrados oficialmente e com efeito em matéria de 
Seguridade Social), dos quais 6.774 não deram baixa médica, ou seja, não tiveram custo para 
os planos de saúde.  
 
"Esse subregistro faz com que, em 80% dos casos, o dano que sofre o trabalhador não seja 
reconhecido como de origem trabalhista e, em consequência, que tampouco seja prevenido 
adequadamente", disse Pedro José Linares, secretário de Saúde no Trabalho da organização 
sindical, que denuncia que isso se deve à "permanente intenção dos planos de saúde de 
transferir seus enfermos para a rede pública de saúde".  
 
A Espanha perdeu perto de 2,7 milhões de dias de trabalho em 2007. "Se levarmos em conta 
que o custo médio por hora de trabalho é de € 11 e que a jornada média é de oito horas, isso 
supõe um custo aproximado de mais de € 1,9 bilhão", calcula Rufino, que adverte que nessa 
soma não está incluído o custo dos acidentes e das enfermidades sofridas pelos profissionais 
autônomos, nem os custos relativos ao sinistro de trabalhadores que não são declarados como 
tais.  
 
Não obstante, a prevenção de riscos trabalhistas não pode ser medida só em termos 
econômicos: "Um empregado de licença médica supõe jornadas de trabalho perdidas, declínio 
da produtividade, custos de substituição e de sofrimento humano", expôs a secretária 
confederativa de saúde trabalhista da UGT.  
 
Além disso, os especialistas constatam que quanto maior for uma organização, mais medidas 
serão postas em prática para evitar os acidentes de trabalho. "São nas grandes empresas que 
a prevenção de riscos trabalhistas está mais implementada, enquanto que em algumas 
microempresas a execução costuma ser bastante deficiente ou, até mesmo, inexistente em 
alguns casos", considera Vázquez Miranda.  
 
Rufino especifica que "a maioria das empresas espanholas tem menos de 50 empregados e, no 
ano passado, 70% do total dos acidentes ocorreram em microempresas. Assim, a prevenção 
de riscos não existe ou é precária quanto menor for a organização". Por sua parte, Jordi 
Planas, subdiretor de gestão sanitária da Sociedade de Prevenção Asepeyo, diz que "nos 
setores com mais risco é onde existe mais concentração".  
 
No entanto, a prevenção não cabe só ao empresário. "Os trabalhadores devem aplicar as 
medidas preventivas estabelecidas, devem comparecer aos exames médicos e se pensam que 



o trabalho supõe risco para a saúde, devem comunicar", aconselha José Ignacio Terrés de 
Ercilla, diretor de serviço de Prevenção de Riscos Trabalhistas da Universidade de Navarra.  
 
A empresa, por sua parte, tem que conscientizar seus empregados sobre os riscos que podem 
correr, formar e informar para consolidar uma cultura de prevenção e melhorar a eficiência e a 
qualidade do sistema de prevenção. "Todas as medidas não terão valor se não existir uma 
verdadeira integração da prevenção de riscos na empresa", destaca a diretor da MC 
Prevención.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 maio 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


