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RESUMO 
 

  
 

Um dos maiores índices de acidentes de trabalho encontra-se na 

construção civil; a obtenção desses índices pode ser feita através do cálculo 

dos indicadores  que determinam a ocorrência de acidentes nas atividades, nos 

estados e no país, divulgados através do site do Ministerio Previdencia Social 

(MPAS); sendo assim, comparar- se e avaliar-se a situação  de trabalho no 

setor da construção em referência aos acidentes de trabalhos ocorridos no país 

e no estado baiano.  

Os índices ou indicadores são taxas que determinam a incidência dos 

acidentes ocorridos no grupo analisado; esses indicadores podem ser os 

sugeridos pela NBR 14.280 (Índice de Frequência e Índice de Gravidade) ou as 

taxas sugeridas pelo MPAS (taxas de incidências de Acidentes de Trabalho, 

Taxa Mortalidade e Taxa de Letalidade). Os índices de Gravidade e Frequência 

dependem de dados de difícil obtenção, enquanto que nas taxas sugeridas 

pela MPAS, são utilizado os dados coletados pelos orgãos públicos e os 

resultados divulgados pelo site da previdência, valores estes que comparados 

entre si relacionam a incidência de acidentes de trabalho na Construção civil 

em relação as demais áreas na Bahia e Brasil, além de permitir a comparação 

entre acidentes típicos e doenças ocupacionais. 

 

 

Palavras-chave: Indicadores de acidentes de trabalho, taxas de acidentes de 

trabalho, acidentes de trabalho no Brasil e na Bahia 
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ABSTRACT 

 
 

 

One of the highest rates of accidents at work is in construction, to obtain 

these indices can be done by calculating the indicators that determine the 

occurrence of accidents in the activities in the states and country, published on the 

website of MPAS Welfare; thus, it is compared and assessed the situation of 

employment in the construction sector in Brazil and Bahia in reference to accidents 

at work occurred in the country and the state Bahia. 

             The indices or indicators are rates that determine the incidence of 

accidents in the group analysis, these indicators may be suggested by the NBR 

14.280 (Index of Frequency and Severity Index) or the rates suggested by MPAS 

rates (incidences of Occupational Accidents, rate and mortality rate Lethality). The 

indices of severity and frequency depend on the data difficult to obtain, while the 

rates suggested by MPAS, the data collected are used by public bodies and the 

results released by the site's security, values compared with those that you relate 

the incidence of accidents at Construction work on for the other areas in Bahia, 

Brazil, in addition to a comparison of typical accidents and occupational diseases. 

. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A Indústria da Construção Civil é uma das que apresenta as piores 

condições de segurança e um dos maiores índices de acidentes a nível 

mundial. O Brasil não difere dos índices mundiais, tendo um dos maiores 

números de acidentes de trabalho ocorrendo na construção civil. Com o 

crescimento das atividades ligadas à esta indústria, e com o novo programa 

desenvolvido pelo governo federal, o PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento), observa-se um acréscimo das atividades e número de 

trabalhadores ligados a construção, aumentando e muito os números de obras 

em todo o Brasil, e desta forma, elevação proporcional do risco de acidentes. 

 Assim sendo, deseja-se realizar um estudo dos indicadores de 

acidentes de trabalho no Brasil e em especial no Estado da Bahia e os 

prejuízos causados a qualidade de vida dos operários e os altos gastos com 

pagamento de indenizações ou benefícios aos trabalhadores vítimas de 

acidentes. Os Índices vêm diminuindo com a contribuição das normas 

regulamentadoras e em especial a NR 18, que estão em vigor desde 1978 e as 

revisões desenvolvidas pelos Comitês Permanentes Regionais sobre 

Condições de Trabalho e Meio Ambiente na Construção Civil, mas a situação 

continua agravante. 

Esses índices são obtidos através do cálculo dos indicadores que são 

utilizados para determinar ocorrência de acidentes (prever o nível de exposição 

dos trabalhadores aos riscos) inerentes à atividade econômica. Podem-se 

avaliar os riscos ambientais os quais estão sujeitos esses trabalhadores e os 

custos que isto tem provocado ao Ministério da Previdência e Assistência 

Social e ao Ministério do Trabalho e Emprego, viabilizando o acompanhamento 

das flutuações e tendências históricas dos acidentes e seus impactos nas 

construtoras e na vida dos trabalhadores. Os indicadores determinam a 

freqüência e a gravidade em que os acidentes ocorrem, podendo assim estimar 

também os gastos do sistema previdenciário. Esses valores são determinados 

através das estatísticas de ocorrência de acidentes fornecidas pelos registros 
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dos mesmos. Analisando os indicadores, avalia-se a situação da Bahia e Brasil, 

no que se refere a estas ocorrências. 

 

4.1 -  JUSTIFICATIVA E ABRANGÊNCIA DO TEMA 

 

 

As estatísticas comprovam a colocação do Brasil como um dos 

primeiros no ranking de incidência de doenças ocupacionais e acidentes de 

trabalho, posição que poderia ser ainda pior se todos os acidentes ocorridos 

fossem notificados. 

Os valores obtidos pelos indicadores, tais como: Índices de 

Freqüência e Índices de Gravidade, Taxa de Incidência de Acidente de 

Trabalho, Taxa de Incidência Especifica para Doenças Ocupacionais, Taxa de 

Incidência Especifica para Acidentes de Trabalho Típicos, Taxa de Incidência 

Especifica para Incapacidade Temporária, Taxa de Mortalidade, Taxa de 

letalidade dentre outras, não esgotam as análises que podem ser feitas a partir 

dos dados de ocorrências, porém, são indispensáveis para determinação de 

programas de prevenção de acidentes e a conseqüente melhoria das 

condições de trabalho no Brasil, uma vez que esse estudo pode indicar em que 

tipo de acidente os resultados são mais alarmantes e redobrar a atenção neste 

setor e apontar a real situação do Brasil em referência aos acidentes de 

trabalho.  

 

4.2 -  OBJETIVOS 

 

 

4.2.1 -  Objetivo geral 

 

O objetivo principal é avaliar dados estatísticos fornecidos à sociedade 

pelo MPAS e comparar os indicadores de acidentes no Brasil e na Bahia 

remetendo-os as entidades interessadas que aproveitem os resultados deste 

estudo em programas de prevenção ou análise dos resultados e seus impactos 

na sociedade. 
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4.2.2 -  Objetivos específicos 

 

O objetivo deste trabalho é indicar, especificar, detalhar a situação de 

acidentes com trabalhadores na Bahia e Brasil, de acordo com a metodologia 

técnica, especificamente na Construção Civil. Identificar a influência dos 

resultados no ranking de acidentes de trabalho. 

 
4.3 -  ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

Para atingir os objetivos propostos, este trabalho encontra-se estruturado em 

quatro capítulos, sendo que o presente capítulo é o primeiro deles, que possui 

introdução do tema e justificativa onde estão inseridos a importância do tema e 

seus objetivos. 

 

No segundo capítulo, faz-se marco teórico referencial que aborda aspectos, 

como: Conceituação de acidente de trabalho pela linha de pensamento técnica 

e prevencionista, aspectos legais através de normas e leis que asseguram os 

trabalhadores acidentados, introdução as prováveis causas e conseqüências e 

conceituação de indicadores de acidentes. 

 

O terceiro capítulo apresenta os dados, análise e comparação dos mesmos e 

uma breve discussão apresentado os pontos críticos.  

 

No quarto capítulo e último capítulo, são apresentadas as conclusões finais dos 

dados analisados, assim como sugestões de alguns temas para estudos 

posteriores. 

 

 

4.4 -  METODOLOGIA 

 

 

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho seguirá as 

seguintes etapas: 
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• Revisão bibliográfica: Livros, artigos científicos, teses, dissertações, 

periódicos (revistas, jornais, dados estatísticos etc.) dos assuntos 

pertinentes e relacionados ao tema;  

 
• Coleta de dados: Órgãos Públicos (INSS, Previdência Social, Instituto de 

Pesquisa); 

 
• Resultados (elaboração de gráficos, quadros comparativos e 

conclusões). 

 
• Análise e discussão dos dados dos indicadores; 

 
• Conclusão; 

 

• Recomendações. 
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CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1 CONCEITUAÇÕES DE ACIDENTE 

 

Diversos são os conceitos que definem a palavra “acidentes”, sejam eles 

técnicos ou não; a seguir, apresentamos alguns destes conceitos.   

 

Definição sobre o ponto de vista não técnico, segundo o Dicionário Aurélio 

Buarque(1986): 

 
“Acidente é um acontecimento infeliz, casual ou não, e de que resulta ferimento, dano, estrago, prejuízo, avaria, ruína etc. 
Acidente de trabalho, é toda lesão corporal ou perturbação funcional que, no exercício ou por motivo de trabalho, resultar de 
causa externa, súbita, imprevista ou fortuita, determinando a morte do empregado ou a sua incapacidade para o trabalho, total 
ou parcial, permanente ou temporária.” 

 

Definição sobre o ponto de vista técnico, conforme Bedrikow, Baumecker e 
Buschinelli (1996): 

“... compreendem agentes mecânicos que em geral produzem efeitos 
de forma súbita e lesões do tipo traumáticas - acidentes do trabalho - 
e agentes físicos, químicos e biológicos, causadores de doenças 
profissionais. Acrescentam-se os riscos ergonômicos e, com 
importância crescente, fatores psicossociais com repercussão em 
especial sobre a saúde mental dos trabalhadores. Mudanças nas 
tecnologias e nas formas de organização do trabalho, informatização, 
descaracterização da empresa como único local de trabalho e 
trabalho em domicílio, criam novas formas de risco...” 

 

De uma maneira geral a conceituação de acidente é feita a partir de duas 

linhas de pensamento: a legal e a prevencionista. 

 A Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991, do Plano de Benefícios da 

Previdência Social, define acidente de trabalho dentro do pensamento legal. 

Segundo esta lei, no seu artigo 19, acidente de trabalho é: 

 “Aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo 

exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho”. 

 

 

Também considera-se acidente de trabalho as “Doenças ocupacionais”,  

que são as doenças que causam alterações na saúde do trabalhador, 
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comumente provocadas por vários fatores ou exposição a agentes químicos, 

físicos ou biológicos acima do limite permitido, relacionados com os ambiente 

de trabalho. 

Esta afirmação pode ser obtida a partir do artigo 20 da citada lei, que 

considera também como acidente de trabalho: 

“Doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 

exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva 

relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.” 

 

      Ainda podemos denominar acidente de trabalho, a partir do artigo 21, 
da mesma lei, todas as ações abaixo relacionadas:  
  

“ I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa 
única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para 
redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido 
lesão que exija atenção médica para a sua recuperação; 
II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, 
em conseqüência de: 
  
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 
companheiro de trabalho; 
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa 
relacionada ao trabalho; 
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de 
companheiro de trabalho; 
d) ato de pessoa privada do uso da razão;  
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou 
decorrentes de força maior; 
  
III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no 
exercício de sua atividade;  
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de 
trabalho: 
  
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;  
d) 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 .” 

Analisando os conceitos apresentados sob um ponto de vista geral, pode-se 

considerar acidente de trabalho como todas as ocorrências não programadas, 

estranhas ao andamento normal do trabalho, das quais poderão resultar danos 

físicos e/ou funcionais ou morte do trabalhador. As leis prevêem a ocorrência 
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de lesão, e garantem aos trabalhadores lesados ou familiares, uma 

compensação financeira, com indenização, com a finalidade de “reparar” os 

danos causados à saúde e afastamento do trabalhador lesado. No entanto, 

surge uma linha de pensamento diferente, em que conceitua acidente como 

qualquer fator que poderia ter sido evitado, com ou sem lesão ao trabalhador e 

que interfere na produção: é o pensamento prevencionista, em que se 

contemplam os eventos ou fatos antecessores a concretização dos acidentes. 

Numa visão prevencionista, acidente do trabalho é toda ocorrência não 

programada que interrompe o andamento normal do trabalho, podendo resultar 

na morte, em danos físicos ou funcionais do trabalhador, em danos materiais e 

econômicos à empresa ou ao meio ambiente, ou simples perda de tempo. 

 Comparando-se as duas linhas de pensamento, verifica-se que o conceito 

legal tem uma visão técnica em relação ao acidente do trabalho, caracterizando 

basicamente as lesões sofridas pelo trabalhador, enquanto o conceito 

prevencionista é mais amplo, pois se volta à prevenção do acidente do 

trabalho, considera outros danos além dos físicos, atentam à investigação das 

causas dos incidentes para desenvolvimento de medidas que evitem prováveis 

acidentes com lesões.  Os estudos realizados por Heinrich e Bird que serão 

citados posteriormente, demonstram a necessidade de levar em conta os 

incidentes e suas respectivas causas, considerando também os danos 

materiais. 
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2.2 Legislação Brasileira de Segurança do Trabalho 

 

A Legislação Brasileira de Segurança do Trabalho surgiu para amparar 

os trabalhadores vítimas de acidentes do trabalho, substituindo a idéia de 

culpar os trabalhadores por negligência, pelo conceito de gestão da segurança 

e controle de perdas. Sendo assim formularam-se leis que obrigam as 

empresas a criarem políticas de prevenção e auxílio a trabalhadores 

acidentados (ex: pagamento de pensão, indenização ou aposentadoria aos 

trabalhadores que tenham sido vítima de acidentes com lesão e as famílias em 

caso de óbito). 

As leis trabalhistas devem garantir o trabalho seguro e salubre como  

uma questão social e de interesse dos trabalhadores, empregadores e 

governo. A primeira  legislação surgiu em 1919, com a criação da lei 3.724. de 

15/01/19, conceituando risco profissional e determinou-se o pagamento de 

indenização ao segurado e a família, proporcional a gravidade  do acidente; 

 

Posteriormente a essa, outras leis e decretos foram criados dispondo 

novos direitos aos trabalhadores, destacando-se entre as principais: 

 

•  Em 1934 com a Lei 24.637, 24/07/34 ampliou-se a abrangência 

para Doença Ocupacional, e também foram feitas alterações em 

1944, que obrigou a máxima higiene e segurança no trabalho, e 

1967 tornando o seguro responsabilidade de seguradoras 

privadas e  adotou o conceito de acidente ocorrido no trajeto 

Trabalho-casa e desenvolveu programas definidos pela 

Previdência Social de prevenção a acidentes e reabilitação 

profissional; 

 

• Em 1976 determinava ao antigo INPS (atual INSS) recolher 

1,25% das contribuições do seguro acidente para investimento na 

prevenção dos mesmos. 
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A mais importante alteração realizada na legislação ocorreu em 1977, 

através da  Lei 6.514 que alterou o Capítulo V do Título II da Consolidação das 

Leis do Trabalho, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho. Revogando o 

que legislava desde de 1943, esta lei, em suas considerações gerais, na seção 

1 , art. 154 destacava: 

“A observância, em todos os locais de trabalho, do disposto neste 

Capítulo, não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições 

que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou 

regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios em que se situem os 

respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de contratos 

coletivos de trabalho.” 

 

Outro artigo de extrema importância nesta lei é o art. 200 que destaca: 

  “Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições 
complementares às normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as 
peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho.” 

Este artigo foi determinante para a consolidação da legislação 
acidentária, através da criação, e aprovação de 28 NR´s (Normas 
Regulamentadoras) sancionada pelo ministério do trabalho em 8/06/1978, pela 
portaria 3.214, englobando os mais diversos aspectos do trabalho. São elas: 

NORMAS REGULAMENTADORAS:  

NR-01 - Disposições Gerais 
NR-02 - Inspeção Prévia 
NR-03 - Embargo e Interdição 
NR-04 - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT ( Atual: Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) 
NR-05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 
NR-06 - Equipamento de Proteção Individual - EPI 
NR-07 - Exames Médicos ( Atual: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO) 
NR-08 - Edificações  
NR-09 - Riscos Ambientais ( Atual: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA) 
NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade(Atual: Segurança em Instalações e Serviços Elétricos) 
NR-11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais 
NR-12 - Máquinas e Equipamentos 
NR-13 - Vasos sob Pressão ( Atual: Caldeiras e Vasos de Pressão) 
NR-14 - Fornos 
NR-15 - Atividades e Operações Insalubres 
NR-16 - Atividades e Operações Perigosas 
NR-17 - Ergonomia 
NR-18 - Obras de Construção, Demolição e Reparos ( Atual: Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção) 
NR-19 - Explosivos 
NR-20 - Combustíveis Líquidos e Inflamáveis ( Atual: Líquidos combustíveis e inflamáveis) 
NR-21 - Trabalhos a Céu Aberto 
NR-22 - Trabalhos Subterrâneos(Segurança e Saúde Ocupacional na Mineraçao) 
NR-23 - Proteção Contra Incêndios 
NR-24 - Condições Sanitárias dos Locais do Trabalho ( Atual: Condições sanitárias e de conforto nos 
locais de trabalho) 
NR-25 - Resíduos Industriais 
NR-26 - Sinalização de Segurança 
NR-27 - Registro de Profissionais ( Atual: Registro profissional do técnico de segurança do trabalho no 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social)(Revogada pela Portaria GM 262, 29/05/08) 
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NR-28 - Fiscalização e Penalidades 
 

 A NR 18 é a norma mais importante para as atividades exercidas em 

canteiros de obras, na medida em que obriga a elaboração e o cumprimento do 

PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção) e determina as condições seguras para os trabalhadores nas 

atividades no canteiro de obra. É o objetivo principal dessa NR18: 

 “Estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de 

organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas 

preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de 

trabalho na Indústria da Construção.” 

Posteriormente foram criadas mais 5 normas, para atender as 
necessidades do trabalhador; são elas: 

NR-29 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário 

NR-30 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário 

NR- 31 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária 
Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura 

NR-32 - Segurançoa e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde 

NR – 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados 

 

 Todos esses direitos trabalhistas são garantidos pela Constituição 

federal de 1988 que enfoca no artigo 7°: 

  “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
... 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene 
e segurança;  

 XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, 
na forma da lei;  

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 
indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 
 
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos; ”  
... 
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 Posteriormente surgiram outras leis que garantem assistência ao 

trabalhador; dentre elas destacamos: 

 

• Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais, regulamentando as condições em que os 

mesmos têm direito aos benefícios decorrentes de acidentes do 

trabalho. 

• Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de 

benefícios da Previdência Social. 

• Decreto 3.048 de 06 de maio de 1999, que aprova o Regulamento da 
Previdência Social, alterado pela Decreto 6042 de 12/02/07. 
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2.3 Causas e Conseqüências de Acidentes 

Os acidentes não são inevitáveis, porém não surgem por acaso; eles 

têm causas, portanto podem ser prevenidas. Estas podem decorrer de fatores 

pessoais ou mecânicos, que tenha provocado prejuízo associados ao 

patrimônio, uma vez que o ambiente de trabalho é permeado de riscos. Assim, 

a identificação das ameaças permite que sejam adotadas medidas preventivas 

visando evitar a ocorrência das possíveis perdas. 

Um acidente nunca tem origem em apenas uma causa, mas em 

diversas, que se acumulam, até que uma última precede o ato imediato que 

ativa a situação do acidente. 

Podem-se dividir as causas dos acidentes em: causas humanas e materiais: 

 

• Causas humanas - São ações perigosas criadas pelo homem, ex: 

incapacidade física ou mental, falta de conhecimento ou experiência, 

motivação inadequada, stress, descumprimento de normas, regras e 

modos operatórios, dificuldade em lidar com a figura de autoridade, 

dentre outras; 

• Causas materiais - Relacionado às questões técnicas e físicas 

perigosas, apresentada pelo meio ambiente natural, ou defeitos dos 

equipamentos. 

  Segundo os artigos 19 e 20 da Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991 depois 

de ocorrido um acidente de trabalho, suas conseqüências podem ser 

categorizadas em: 

• Simples assistência médica - o segurado recebe atendimento médico e 

retorna imediatamente as suas atividades profissionais; 

• Incapacidade temporária - o segurado fica afastado do trabalho por um 

período, até que esteja apto para retomar sua atividade profissional. Para a 

Previdência Social é importante particionar esse período em inferior a 15 

dias e superior a 15 dias, uma vez que, no segundo caso, é gerado um 

benefício pecuniário, o auxílio-doença; 
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• Incapacidade permanente - o segurado fica incapacitado para a atividade 

profissional que exercia na época do acidente. A incapacidade permanente 

pode ser total ou parcial. No primeiro caso o segurado fica impossibilitado 

de exercer qualquer tipo de trabalho e recebe uma aposentadoria por 

invalidez. No segundo caso o segurado recebe uma indenização pela 

incapacidade sofrida (auxílio-acidente, pago mensalmente e incorporado à 

aposentadoria futura), embora considerado apto para o desenvolvimento de 

outra atividade profissional. 

• Óbito - pelo falecimento do segurado em decorrência do acidente do 

trabalho; será concedida uma pensão, caso haja dependentes. 

 

Um acidente de trabalho não traz conseqüências apenas ao trabalhador 

que fica incapacitado para o trabalho, de forma total ou parcial, temporária ou 

permanente. Geralmente as conseqüências também atingem a família, a 

empresa e toda a sociedade: 

• Família: tem seu padrão de vida reduzido pela falta dos ganhos normais 

de um de seus componentes; 

• Empresa: perde mão-de-obra qualificada, materiais, equipamentos e 

tempo produtivo, o que eleva seus custos operacionais e reduz sua 

competitividade; 

• Sociedade: o número crescente de inválidos onera a Previdência Social, 

ampliando seu déficit orçamentário. 

Heinrich foi o pioneiro na filosofia dos danos à propriedade (acidentes 

sem lesão). Em 1926 Heinrich trabalhava em uma companhia de seguros dos 

Estados Unidos; a partir da análise de acidentes do trabalho, iniciou um estudo 

para a investigação sobre os gastos adicionais que as mesmas haviam tido 

com os acidentes, além das indenizações pagas pelo seguro. Para melhor 

compreensão da distribuição dos acidentes pelo grau de gravidade, Heinrich  

através dos seus estudos, utilizou um método simples, através da pirâmide, 

dividida proporcionalmente pelo grau de gravidade, ou seja, as conseqüências 

dos acidentes registrados. A partir desse estudo, em 1931, Heinrich revelou 

que para cada acidente com lesão incapacitante, haviam 29 acidentes que 

produziam lesões não incapacitantes (leves) e 300 acidentes sem lesões. 
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Estes dados podem ser mais bem compreendidos observando-se a figura a 

seguir (figura 1) : 

 

FIGURA 1 – Triângulo de Heinrich (1931) 

 

Durante o período de 1959 a 1966, o engenheiro Frank Bird Jr. empreendeu 

uma pesquisa na qual analisou mais de 90 mil acidentes ocorridos em uma 

empresa siderúrgica americana, e atualizou a relação estabelecida por 

Heinrich, desenvolvendo a proporção 1:100:500. Ou seja, para cada lesão 

incapacitante, existiam 100 lesões não incapacitantes e 500 acidentes com 

danos à propriedade (De Cicco & Fantazzini, 1985). Estes dados podem ser 

melhor compreendidos observando-se a figura a seguir (figura 2): 

 

FIGURA 2 – Triângulo de Bird (1966) 
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Segundo Tavares (1996) e De Cicco & Fantazzini (1985), Bird ainda ampliou 

o seu referencial de estudo analisando acidentes ocorridos em 297 empresas, 

as quais representavam 21 grupos de indústria diferentes, com um total de 

1.750.000 operários, que trabalharam mais de 3 bilhões de horas durante o 

período de exposição. Assim sendo, obteve a seguinte proporção: 1:10:30:600. 

Para cada acidente com lesão incapacitante, haviam 10 acidentes com lesões 

leves, 30 acidentes com danos à propriedade e 600 acidentes sem lesão ou 

danos visíveis (quase-acidentes). Estes dados podem ser melhor 

compreendidos observando-se a figura abaixo ( fig.3):  

 

 

FIGURA 3 – Triângulo de Bird (1969) 

Analisando os dados obtidos a partir dos Triângulos apresentados,  

observa-se que os acidentes são eventos com ou sem lesão ou dano ao 

trabalhador, em que a mesma causa pode provocar conseqüências diferentes 

que geram os acidentes sem lesões, acidentes com lesões leves, os acidentes 

graves ou com óbitos, e o que chamamos de incidentes, ou seja, acidentes 

sem lesão ou apenas danos a materiais. Ao  determinar, pela análise da base 

do triângulo de Bird (1969),  a  probabilidade de ocorrência de 630 acidentes 

que podem causar apenas danos à propriedade ou nenhum dano, isto 

constitui-se em uma importante fonte de informação na prevenção de 

repetições futuras, que podem se tornar um acidente com graves 

conseqüências. 
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Um mesmo evento, assim, pode se situar em qualquer dos patamares 

do triângulo, por isso, os dados coletados por Heinrich e Bird determinam que, 

para buscar o prevencionismo, deve-se trabalhar na base do triângulo, 

procedendo-se a investigação do acidente, e suas causas, para evitar que ela 

se transforme ou gere o acidente do trabalho com lesão.  
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2.4 Classificação da Construção Civil entre as 
Atividades Econômicas  

A Previdência Social através do seu anuário estatístico fornece o 

número dos acidentes de trabalhos registrados no período. Esses dados são 

fornecidos a partir das atividades econômicas, que são obtidas através da 

tabela do CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, aplicada 

através  dos códigos  padronizados de atividade econômica e dos critérios de 

enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do 

país.Os códigos representam os agentes econômicos que estão engajados na 

produção de bens e serviços, podendo compreender estabelecimentos de 

empresas privadas ou públicas, estabelecimentos agrícolas, organismos 

públicos e privados, instituições sem fins lucrativos e agentes 

autônomos(pessoa física). 

A Classificação da CNAE que interessa neste trabalho é a referente à 

construção civil, que está representada pelo número inicial 45 (Construção).  

Considera-se como Construção: 

• A construção de edifícios: edifícios para usos residenciais, 

comerciais, industriais, agropecuários e públicos, as 

reformas, manutenções correntes, complementações e 

alterações de imóveis; a montagem de estruturas pré-

fabricadas in loco para fins diversos de natureza 

permanente ou temporária. 

• A construção de obras de infra-estrutura: a construção de 

auto-estradas, vias urbanas, pontes, túneis, ferrovias, 

metrôs, pistas de aeroportos, portos e redes de 

abastecimento de água, sistemas de irrigação, sistemas de 

esgoto, instalações industriais, redes de transporte por 

dutos (gasodutos, minerodutos, oleodutos) e linhas de 

eletricidade, instalações esportivas, etc. 

• A construção de edifícios e de obras de infra-estrutura é 

realizada tanto pela empresa contratada como por meio da 

subcontratação de terceiros. A subcontratação pode ser de 
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partes ou do todo da obra. As unidades que assumem a 

responsabilidade total do desenvolvimento de projetos de 

construção são classificadas nesta seção. (Segundo a 

CNAE), 

• Serviços de manutenção: Interiores, fachadas, coberturas, 

Instalações, elétricas e mecânicas, meios de elevação, 

equipamentos de água e esgoto. 

• Serviços de Segurança: Incêndios e situações de 

emergência, Inspeções periódicas nas edificações, 

formação e informação aos trabalhadores. 
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A Tabela 1 se define da seguinte forma: 

CNAE ATIVIDADE 
  PREPARAÇÃO DO TERRENO 

4511 demolição e preparação do terreno 

4512 
Perfurações e execução de fundações destinados a 
construção civil 

4513 Grandes movimentações de terra 

  
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE 
ENGENHARIA CIVIL 

4521 
Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de 
serviços) - inclusive ampliação e reformas completas 

4522 Obras viárias - inclusive manutenção 
4523 Grandes estruturas e obras de arte 
4524 Obras de urbanização e paisagismo 
4525 Montagens industriais 
4529 Obras de outros tipos 

  
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENGENHARIA 
ELÉTRICA, ELETRÔNICA E ENGENHARIA AMBIENTAL  

4531 
Construção de barragens e represas para geração de 
energia elétrica 

4532 
Construção de estações e redes de distribuição de energia 
elétrica 

4533 
Construção de estações e redes de telefonia e 
comunicação 

4534 
Construção de obras de prevenção e recuperação do meio 
ambiente 

4543 

Instalações hidráulicas, sanitárias, de gás, de sistema de 
prevenção contra incêndio, de pára-raios, de segurança e 
alarme 

4549 Outras obras de instalações 

  
OBRAS DE ACABAMENTOS E SERVIÇOS AUXILIARES 
DA CONSTRUÇÃO 

4551 Alvenaria e reboco 
4552 Impermeabilização e serviços de pintura em geral 
4560 Outros serviços auxiliares da construção 

                                           Tabela 1 – Atividades CNAE 
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2.5  Indicadores de Acidentes 

 

Os índices ou indicadores permitem sintetizar as estatísticas de 

acidentes, hierarquizar os fatores de acidentes, monitorar as evoluções e fazer 

comparações. Os indicadores de acidentes do trabalho fornecem indícios para 

a determinação de níveis de risco por área profissional, sendo de grande 

importância para a avaliação dos acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais, e, portanto, são indispensáveis para a correta determinação de 

programas de prevenção de acidentes e conseqüente melhoria das condições 

de trabalho no Brasil. 

São diversos os indicadores que determinam os riscos no trabalho. Esses 

indicadores são obtidos através de duas fontes: NBR 14.280 e Ministério da 

Previdência e Assistência Social. A NBR 14.280 determina a base de cálculo 

para os Índices de gravidade e Índice de Freqüência de acidentes de trabalho, 

enquanto no Ministério da Previdência e Assistência Social encontra-se a base 

de cálculo para os valores das taxas dos acidentes de trabalho (taxa de 

incidência de acidentes do trabalho, taxa de incidência específica para doenças 

do trabalho, taxa de incidência específica para acidentes do trabalho típicos, 

taxa de incidência específica para incapacidade temporária, taxa de 

mortalidade, taxa de letalidade). A seguir são apresentadas a conceituação e a 

metodologia de cálculo adotada para cada um deles, considerando as 

peculiaridades dos dados disponíveis sobre acidentes do trabalho no Brasil.  

2.5.1.  AVALIAÇÃO DA FREQÜÊNCIA E DA GRAVIDADE (SEG UNDO NBR 

14.280) 

A NBR 14.280 determina a metodologia de cálculo da freqüência e 

gravidade em que os acidentes de trabalho ocorrem. A partir do registro das 

comunicações dos acidentes de trabalho e suas respectivas conseqüências 

obtêm- se estes índices, assim definidos: 

                                      . 

• FREQÜÊNCIA: Número de acidentados em função da quantidade de 

trabalhadores e tempo de exposição (Horas-homem de exposição ao 

risco); 
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• GRAVIDADE:  Tempo Computado (Dias perdidos e dias debitados) em 

função da quantidade de trabalhadores e tempo de exposição ( Horas-

homem de exposição ao risco). 

 

 

Índice de Freqüência ( If) – mede o número de acidentes que geraram algum 

tipo de benefício, ocorridos para cada 1.000.000 de homens-horas trabalhadas, 

podendo ser escrito como: 

   

1.000.000*
HHT

benefício geraram que  trabalhode acidentes de  totalNúmero=fI   

                                                                                                               (Equação 1) 

onde HHT representa o número total de homens-horas trabalhadas, sendo 

calculado pelo somatório das horas de trabalho de cada pessoa exposta ao 

risco de se acidentar, aproximado pelo produto entre o número de 

trabalhadores, jornada de trabalho diária, e número de dias trabalhados no 

período em estudo, ou seja: 

HHT = Número de trabalhadores * 8 horas/dia * Número de dias trabalhados no 

período considerado. 

O número de trabalhadores é obtido a partir do número médio de 

vínculos no ano. Desta forma, pessoas que mantiveram o vínculo empregatício 

ao longo dos 12 meses do ano, contribuem com uma unidade na média, 

enquanto que aquelas que trabalharam apenas uma quantidade y de meses, 

contribuem com y/12 unidades na média, garantindo a correta mensuração de 

exposição ao risco.  

Nos cálculos oficiais da previdência o  numerador do índice inclui apenas 

os acidentes do trabalho que geraram algum tipo de benefício previdenciário 

(aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente e pensão por 

morte), a fim de não penalizar as empresas com boa declaração de 

sinistralidades, e favorecer aquelas que só declaram os acidentes mais graves 

(os quais, obrigatoriamente, envolvem a necessidade de registro oficial). Se o 
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numerador considerasse todos os acidentes registrados, empresas com grande 

número de notificações apresentariam resultados mais elevados, ainda que 

não causassem ônus para o sistema previdenciário. 

 

Índice de Gravidade ( Ig) - mede a intensidade de cada acidente ocorrido, a 

partir da duração do afastamento do trabalho, ou da seqüela resultante do 

acidente, permitindo obter uma indicação da perda laborativa devido à 

incapacidade, sendo dado por 

 .
 

1.000*
HHT

debitados dias de  totalNúmero=gI
               (Equação 2)

  

Segundo a OIT, esse indicador deve ser multiplicado por 1.000 (ILO, 1971), tal 

como apresentado acima. A NBR 14.280/99, por outro lado, recomenda a 

multiplicação por 1.000.000. A metodologia sugerida pela OIT foi a adotada, 

por gerar índices de gravidade da mesma ordem de grandeza que os índices 

de freqüência. 

É recomendado que no numerador sejam computados os dias perdidos em 

função de todos os acidentes ocorridos no período, incluindo os afastamentos 

por menos de 15 dias e o tempo de permanência como beneficiário de auxílio-

doença. Além disso, devem ser computados os dias debitados em função de 

acidentes que causaram a morte, a incapacidade total permanente e a 

incapacidade parcial permanente, conforme tabela da ABNT (NBR 14.280/99) 

2.5.2. INDICADORES DO MPAS 

 Os indicadores anteriormente citados não esgotam os índices que podem 

ser obtidos, O Ministério da Previdência e Assistência Social ainda sugere além 

da NBR 14.280 outros indicadores, que são: 

• Taxa de Incidência de Acidentes do Trabalho; 

o Taxa de incidência específica para doenças do trabalho; 

o Taxa de incidência específica para acidentes do trabalho típicos; 
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o Taxa de incidência específica para incapacidade temporária 

• Taxa de Mortalidade; 

• Taxa de Letalidade; 

 

 2.5.2.1. Taxa de Incidência de Acidentes do Trabalh o 

A taxa de incidência é um indicador da intensidade com que acontecem 

os acidentes do trabalho. Expressa a relação entre as condições de trabalho e 

o quantitativo médio de trabalhadores expostos àquelas condições. Esta 

relação constitui a expressão mais geral e simplificada do risco. Seu coeficiente 

é definido como a razão entre o número de novos acidentes do trabalho 

registrados a cada ano e a população exposta ao risco de sofrer algum tipo de 

acidente. 

 A dificuldade desta medida reside na escolha de seu denominador. A 

população exposta ao risco deve representar o número médio de trabalhadores 

dentro do grupo de referência e para o mesmo período de tempo que a 

cobertura das estatísticas de acidentes do trabalho. Desta forma, são 

considerados no denominador os trabalhadores com cobertura contra os riscos 

decorrentes de acidentes do trabalho. Não estão cobertos os contribuintes 

individuais (trabalhadores autônomos e empregados domésticos, entre outros), 

os militares e os servidores públicos estatutários.  

Devido à necessidade de publicar os indicadores detalhados por CNAE, utiliza-

se no denominador, o número médio de vínculos ao invés do número médio de 

trabalhadores. Como um trabalhador pode ter mais de um vínculo de trabalho e 

o CNAE é um atributo do vínculo, a associação de CNAE a um trabalhador com 

mais de um vínculo pressupõe uma escolha, que constitui num fator de 

imprecisão indesejado para o cálculo dos indicadores. 

     A taxa de incidência pode ser calculada pela s eguinte fórmula: 

      (Equação 3) 
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Além da taxa de incidência para o total de acidentes do trabalho serão 

calculadas também taxas de incidência específicas para doenças do trabalho, 

acidentes típicos e incapacidade temporária, descritas a seguir: 

 

 Taxa de incidência específica para doenças do trab alho:  

   (Equação 4) 

O numerador desta taxa de incidência específica considera somente os 

acidentes do trabalho registrados cujo motivo seja doença profissional ou do 

trabalho, ou seja, aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do 

trabalho, peculiar a determinada atividade e constante de relação existente no 

Regulamento de Benefícios da Previdência Social.  

 

Taxa de incidência específica para acidentes do tra balho típicos  

A taxa de incidência específica para acidentes do trabalho típicos considera em 

seu numerador somente os acidentes típicos, ou seja, aqueles decorrentes das 

características da atividade profissional desempenhada pelo acidentado. 

               (Equação 5) 

Taxa de incidência específica para incapacidade tem porária  

 (Equação 6) 

São considerados no numerador desta taxa os acidentes do trabalho nos quais 

os segurados ficaram temporariamente incapacitados para o exercício de sua 

capacidade laboral. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do 

afastamento da atividade, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o 
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seu salário integral. Após este período, o segurado deverá ser encaminhado à 

perícia médica da Previdência Social para requerimento de um auxílio-doença 

acidentário. 

 2.5.2.2. Taxa de Mortalidade  

A taxa de mortalidade mede a relação entre o número total de óbitos 

decorrentes dos acidentes do trabalho verificados no ano e a população 

exposta ao risco de se acidentar. Pode ser calculada pela seguinte fórmula: 

     (Equação 7) 

 

2.5.2.3. Taxa de Letalidade  

Entende-se por letalidade o maior ou menor poder que tem o acidente de ter 

como conseqüência a morte do trabalhador acidentado. É um bom indicador 

para medir a gravidade do acidente. 

O coeficiente é calculado pelo número de óbitos decorrentes dos acidentes do 

trabalho e o número total de acidentes, conforme descrito abaixo:  

  (Equação 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

CAPÍTULO 3 - INDICADORES NO BRASIL E NA BAHIA E 
DISCUSSÃO 

 

O estudo sobre acidentes de trabalho aqui está restrito aos 

trabalhadores registrados oficialmente, ou seja, aqueles que possuem carteira 

de trabalho assinada, cujos dados podem ser obtidos através das CAT 

registradas no INSS. As CAT (anexo 1) contêm informações referentes à 

identificação do acidentado e da empresa; horário de ocorrência do acidente; 

ramo de atividade da empresa; ocupação do acidentado; agente causador, 

natureza e localização da lesão; período previsto de afastamento do trabalho e 

serviço de saúde de atendimento. Estes são transcritos por pessoal treinado 

para uma ficha de codificação, com o auxílio de um manual preparado para 

essa finalidade. A partir dos dados registrados, obtêm uma estatísticas desses 

acidentes por motivo, apresentados na tabela 2 abaixo: 

 

 

                           Tabela 2 – Acidentes de trabalho no Brasil e Bahia em 2006 

 

 

A análise evidenciou a ocorrência de um grande número de casos de 

acidentes de trabalho em relação às doenças ocupacionais. Analisando e 

comparando os valores acima, conclui-se que a Bahia responsável por 

aproximadamente 3% dos acidentes de trabalho ocorridos no Brasil e que essa 

proporção só é maior nas doenças ocupacionais que correspondem a 9% do 

total. Esses dados são preliminares para determinação da situação dos 

acidentes com os trabalhadores do setor da Construção Civil em relação aos 

acidentes de trabalho. Os valores dessas ocorrências estão representadas na 

tabela 3: 

 

 

  TOTAL 

QUANTIDADE DE ACIDENTES DE TRABALHO 
REGISTRADO 

MOTIVO 

TÍPICO TRAJETO 
DOENÇA DO 
TRABALHO 

BRASIL 512.232 407.426 74.736 30.170 

BAHIA 16.802 12.159 2036 2.605 
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  TOTAL 

QUANTIDADE DE ACIDENTES DE TRABALHO 
REGISTRADO 

MOTIVO 

TÍPICO TRAJETO 
DOENÇA DO 
TRABALHO 

BRASIL 31.049 27.137 3417 965 

BAHIA 1.391 514 189 101 
           Tabela 3 – Acidentes de trabalho na Construção Civil no Brasil e Bahia em 2006 

 

A análise dos acidentes na construção civil, assim como no acidentes de 

trabalho ocorridos no Brasil e Bahia, evidenciou a ocorrência de um grande 

número de casos de acidentes de trabalho em relação às doenças 

ocupacionais, que correspondem 10,47% da média nacional. A quantidade 

Total de acidentes e acidentes de trajeto na Bahia corresponde a 5% dos 

ocorridos no Brasil, valores estes superiores dos obtidos na tabela acima, 

exceto para acidentes típicos que tem valor inferior igual a 1,89%. 

 

Para análise de dados referentes aos acidentes de trabalho ocorridos no 

Brasil e Bahia, foi realizada uma análise comparativa entre os indicadores, 

calculada pela a metodologia citada anteriormente utilizando-se 

respectivamente as equações de 3 a 8,  e através dos resultados divulgados no 

site da Previdência. Os resultados dos cálculos de incidência realizados pela 

Previdência para todos os acidentes de trabalho notificados no Brasil e Bahia 

no ano de 2006, serão apresentada na tabela 4 correspondente: 

 

  INCIDÊNCIA 

INCIDÊNCIA 
DE DOENÇA 
OCUPACIONAL 

INCIDÊNCIA 
DE ACIDENTE 
DE TRABALHO 

INCIDÊNCIA POR 
INCAPACITÂNCIA 

TAXA DE 
MORTALIDADE 

TAXA DE 
LETALIDADE 

BRASIL 18,57 0,98 14,86 16,22 10,01 5,39 

BAHIA 12,77 1,66 9,54 10,66 9,67 7,57 
Tabela 4 – Taxas de acidentes de trabalho no Brasil e Bahia em 2006 

Fonte: Ministério da Previdência Social 
 

Através das taxas acima podem ser extraídas várias informações sobre 

os acidentes de trabalho, a exemplos que em quase todos os casos a Bahia 

possui índices inferiores aos Brasil, exceto em doenças ocupacionais que é 

70% maior e Taxa e letalidade com 40% superior. A taxa de mortalidade 
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apesar de ser inferior, ela esta quase equivalente ao índice nacional, nos 

outros casos as taxas estão em media 40% inferior. 

No processo de análise trabalhou-se com avaliação comparativa entre 

as diversas variáveis selecionadas para o estudo e comparativo entre os 

índices dos acidentes de trabalho em geral com os acidentes de trabalho na 

Construção Civil, apresentada na tabela 5 abaixo, para qual foram utilizadas as 

mesmas equações consideradas na tabela 4: 

Tabela 5– Taxas de acidentes de trabalho na construção civil no Brasil e Bahia em 2006 
Fonte: Ministério da Previdência Social 

 

No que se refere as taxas de acidentes de trabalho no setor da 

construção civil ocorridos na Bahia alcançou-se um resultado animador, exceto 

nas doenças ocupacionais com 29% superior na média nacional, todos as 

taxas estão abaixo da média com aproximadamente 45% inferior, sendo mais 

agravante apenas nas taxas de mortalidade com aproximadamente 30% 

inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIDÊNCIA 

INCIDÊNCIA 
DE DOENÇA 
OCUPACIONAL 

INCIDÊNCIA 
DE ACIDENTE 
DE TRABALHO 

INCIDÊNCIA  
POR 
INCAPACITANCIA 

TAXA DE 
MORTALIDADE 

TAXA DE 
LETALIDADE 

BRASIL 572,48 16,58 492,4 490,07 577,28 204,07 

BAHIA 323,43 21,4 242,9 271,67 393,87 158,8 
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CAPÍTULO IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

4.1 CONCLUSÃO  

 

A breve análise individual das tabelas não esgota as análises que 

podem ser feitas sobre as taxas de incidência de acidentes de trabalho e 

acidentes de trabalho na Construção Civil no Brasil e Bahia. Diante das 

inúmeras análises que podem ser obtidas, destacam-se as principais 

evidências que são as quantitativas e as análises de gravidade dos acidentes 

em que a maioria dos acidentes de trabalho são típicos, o que demonstra que o 

maior o risco esta no cumprimento das atividades. Comparando os resultados 

entre as tabelas podemos apresentar as seguintes conclusões: 

 

•  Evidenciou-se que a maioria dos acidentes geram algum tipo de 

afastamento por incapacitância do trabalhador, enfatizando ainda que a 

incidência por incapacitância seja um pouco menor que o número de 

incidência de acidentes o que comprova que os acidentes de trabalho 

não são apenas não notificados no setor da Construção civil, mas nas 

demais atividades e atinge todos os trabalhadores acidentados. Isso 

comprova que as empresas brasileiras não registram os acidentes de 

trabalho sem lesão ao trabalhador seja por displicência, tentativa de 

camuflar o nível de risco exposto aos seus funcionários ou preocupação 

com a influência desse fato no marketing da empresa. Esse tipo de 

comportamento influencia diretamente na veracidade dos resultados, 

uma vez que se todos os incidentes e acidentes fossem registrados o 

índice de incapacitância, mortalidade e letalidade seriam bem inferiores 

aos apresentados;  

 

 

• Em quase todas as estatísticas os índices do estado da Bahia 

apresentam índices menores que o nacional, exceto no caso das 

incidências por doença ocupacional em ambos os casos e taxa de 

letalidade em todos os acidentes de trabalho; 

 



44 
 

• Os índices de Incidência de acidente de trabalho e os índices de 

incidência por incapacitância em todos os casos são bem próximos, 

isso só reafirma que no Brasil não se registra incidentes ou acidentes 

de trabalho sem lesão que ocasione afastamento ao trabalhador. 

 

• Os índices de Freqüência e Índices de Gravidade não foram 

apresentados devido à dificuldade de calcular o Tempo Computado 

(Dias Perdidos e Dias Debitados), cujos dados não são disponibilizados 

nas estatísticas oficiais. 

 

 

 

4.2. SUGESTÕES 

 

Rever as condições de trabalho na Construção civil e analisar as principais 

causas destes acidentes e os setores da construção em que a situação é mais 

agravante, tentando assim criar medidas e equipamentos que promovam mais 

segurança dos operários, principalmente contra os acidentes que possuem 

índices mais agravantes que são as Doenças ocupacionais 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO – CAT 

Formulário estabelecido pela Portaria MPAS 5.051 de 26 de fevereiro de 1999 
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                                                               (verso do formulário CAT) 
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO CAT  

Quadro I - EMITENTE 
1.1 - Informações relativas ao EMPREGADOR 
Campo 1. Emitente  - informar no campo demarcado o dígito que especifica o 
responsável pela emissão da CAT, sendo: (1) empregador; (2) sindicato; (3) 
médico assistente; (4) segurado ou seus dependentes; (5) autoridade pública. 
Campo  2. Tipo de CAT  - informar no campo demarcado o dígito que especifica 
o tipo de CAT, sendo: (1) Inicial - refere-se à primeira comunicação do acidente 
ou doença quando estes ocorrem; (2) Reabertura - quando houver reinício de 
tratamento ou afastamento por agravamento da lesão (acidente/doença 
comunicado anteriormente ao INSS); (3) Comunicação de Óbito - refere-se à 
comunicação do óbito, em decorrência de acidente do trabalho, ocorrido após a 
emissão da CAT Inicial. 
Obs.: Os acidentes com morte imediata deverão ser comunicados na CAT Tipo 
Inicial. 
Campo  3. Razão Social/Nome  - informar a denominação da empresa, 
cooperativa, associação, autônomo ou equiparado quando empregador (art. 14 
do Decreto nº 2.173/97).  
Obs.: Informar o nome do acidentado quando segurado especial. 
Campo  4. Tipo e número do documento  - informar o código que especifica o 
tipo de documentação, cuja numeração será inserida neste, sendo: (1) CGC - 
informar o número da matrícula no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC da 
empresa que admitiu o trabalhador; (2) CEI - informar o número de inscrição no 
Cadastro Específico do INSS - CEI quando o empregador for pessoa jurídica 
desobrigada de inscrição no cadastro CGC; (3) CPF - informar o número de 
inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF quando o empregador for 
pessoa física; (4) NIT - informar o Número de Identificação do Trabalhador no 
INSS - NIT quando for Segurado Especial. 
Campo  5. CNAE - informar o código relativo à atividade principal do 
estabelecimento em conformidade com aquela que determina o Grau de Risco 
para fins de contribuição para os benefícios decorrentes do acidente de 
trabalho. O código CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica) 
encontra-se no documento de CGC da empresa ou no Anexo do Decreto 
2.173/97. 
Obs.: No caso de segurado especial o campo poderá ficar em branco. 
Campo 6. Endereço  - informar o endereço completo da empresa, cooperativa, 
associação, autônomo ou equiparado, quando empregador (artigo 15 do 
Decreto 2.173/97). Informar o endereço do acidentado quando segurado 
especial. O número do telefone, quando houver, deverá ser precedido do 
código DDD do município. 
1.2 - Informações relativas ao ACIDENTADO  
Campo 10. Nome  - informar o nome completo do acidentado, sem 
abreviaturas. 
Campo 11. Nome da mãe  - informar o nome completo da mãe do acidentado, 
sem abreviaturas. 
Campo 12. Data de nascimento  - informar a data completa de nascimento do 
acidentado, colocando o ano com quatro dígitos. Exemplo: 16/11/1960. 
Campo 15. CTPS  - informar o número, a série e a data de emissão da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social - CTPS. 
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Obs.: No caso de segurado empregado, é obrigatória a especificação do 
número da CTPS. 
Campo 16. UF  - informar a Unidade da Federação de emissão da CTPS. 
Campo 17. Carteira de identidade  - informar o número do documento, a data 
de emissão e o órgão expedidor. 
Campo 18. UF  - informar a Unidade da Federação de emissão da Carteira de 
Identidade. 
Campo 19. PIS/PASEP  - informar o número de inscrição no Programa de 
Integração Social - PIS ou no Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PASEP, conforme o caso. No caso de segurado especial ou 
de médico residente o campo poderá ficar em branco. 
Campo 20. Remuneração mensal  - informar a remuneração mensal do 
acidentado em moeda corrente na data do acidente. 
Campo 21. Endereço do acidentado  - Informar o endereço completo do 
acidentado. O número do Telefone, quando houver, deverá ser precedido do 
código DDD do Município. 
Campo 25. Nome da ocupação  - informar o nome da ocupação exercida pelo 
acidentado à época do acidente/doença. 
Campo 26. CBO  - informar o código da ocupação informada no Campo 23, 
constante do Código Brasileiro de Ocupação - CBO. 
Campo 27. Filiação à Previdência Social  - informar no campo apropriado o 
tipo de filiação do segurado, conforme a Lei nº 8.213/91, sendo: (1) 
empregado; (2) trabalhador avulso; (6) segurado especial; (7) médico 
residente. 
Campo 28. Aposentado  - referir-se exclusivamente ao aposentado pelo 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 
Campo 29. Área  - informar a natureza da prestação de serviço, se urbana ou 
rural. 
1.3 - Informações relativas ao ACIDENTE OU DOENÇA  
Campo 30. Data do acidente  - informar a data em que o acidente ocorreu. No 
caso de doença, informar como data do acidente a da conclusão do diagnóstico 
ou a do início da incapacidade laborativa, devendo ser consignada aquela que 
ocorrer primeiro. A data deverá ser completa, com o ano com quatro dígitos. 
Ex.: 23/11/1998. 
Campo 31. Hora do acidente  - informar a hora da ocorrência com quatro 
dígitos (Ex.: 10:45). No caso de doença, o campo deverá ser deixado em 
branco. 
Campo 32. Após quantas horas de trabalho  - informar o número de horas 
decorridas entre o início da jornada de trabalho e o acidente. No caso de 
doença, o campo deverá ser deixado em branco. 
Campo 33. Houve afastamento  - informar se houve ou não afastamento do 
trabalho. 
Obs.: é importante ressaltar que a CAT deverá ser emitida para todos os 
acidentes ou doenças que sejam relacionados ao trabalho, ainda que não haja 
afastamento ou incapacidade. 
Campo 34. Último dia trabalhado  - informar a data completa do último dia em 
que efetivamente houve trabalho do acidentado, ainda que a jornada não tenha 
sido completa, colocando o ano com quatro dígitos. Exemplo: 01/02/1999. 
Obs.: Só preencher no caso de constar 1 (Sim) no Campo 33. 
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Campo 35. Local do acidente  - informar o local onde ocorreu o acidente, 
sendo: (1) em estabelecimento da empregadora; (2) em empresa onde a 
empregadora presta serviço; (3) em via pública; (4) em área rural; (5) outros. 
Obs.: No caso 2, informar o nome e o CGC da empresa onde ocorreu o 
acidente/doença. 
Campo 37. Município do local do acidente - informar o município onde 
ocorreu o acidente. 
Campo 39. Especificação do local do acidente  - informar de maneira clara e 
precisa o local onde ocorreu o acidente (Ex.: pátio, rampa de acesso, posto de 
trabalho, nome da rua, etc.). 
Campo 40. Parte(s) do corpo atingida(s)  - Para acidente de trabalho: deverá 
ser informado a parte do corpo diretamente atingida pelo agente causador, seja 
externa ou internamente. 
Para doenças profissionais, do trabalho, ou equiparadas, informar o órgão ou 
sistema lesionado. 
Obs.: Deverá ser especificado o lado atingido (direito ou esquerdo) quando se 
tratar de parte do corpo que seja bilateral. 
Campo 41. Agente causador  - informar o agente diretamente relacionado ao 
acidente, podendo ser máquina, equipamento ou ferramenta como uma prensa 
ou uma injetora de plásticos; ou produtos químicos, agentes físicos ou 
biológicos como benzeno, sílica, ruído ou salmonela. Pode ainda ser 
consignada uma situação específica como queda, choque elétrico, 
atropelamento. 
Campo 42. Descrição da situação geradora do acident e ou doença  - 
descrever a situação ou a atividade de trabalho desenvolvida pelo acidentado, 
e por outros diretamente relacionados ao acidente. Tratando-se de acidente de 
trajeto especificar o deslocamento e informar se esse foi ou não, alterado ou 
interrompido por motivos alheios ao trabalho. No caso de doença descrever a 
atividade de trabalho, o ambiente ou as condições em que o trabalho era 
realizado. 
Obs.: evitar consignar neste campo o diagnóstico da doença ou lesão (Ex.: 
indicar a exposição continuada a níveis acentuados de benzeno em função da 
atividade de pintar motores com tintas contendo solventes orgânicos, e não 
benzenismo). 
Campo 43. Houve registro policial  - informar se houve ou não registro 
policial. No caso de constar 1(Sim), deverá ser encaminhada cópia do 
documento ao INSS oportunamente. 
Campo 44. Houve morte  - o campo deverá constar SIM sempre que tenha 
havido morte em tempo anterior ao do preenchimento da CAT, independente 
da mesma ter ocorrido no local do acidente ou após o mesmo. Quando ocorrer 
a morte do segurado após a emissão da CAT-Inicial, a empresa deverá emitir 
CAT para a comunicação de óbito decorrente de acidente ou doença do 
trabalho. Deverá ser anexada à CAT cópia da certidão de óbito. 
1.4 - Informações relativas às TESTEMUNHAS 
Campo 45 a 52. Testemunhas  - informar testemunhas que tenham 
presenciado o acidente ou aquelas que primeiro tomaram ciência do fato. 
Obs.: Assinatura e carimbo do emitente - no caso da emissão pelo próprio 
segurado ou por seus dependentes fica dispensado o carimbo, devendo 
entretanto ser consignado o nome legível do emitente ao lado ou abaixo de sua 
assinatura. 
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Local e data - informar o local e a data da emissão da CAT. 
Quadro II - ATESTADO MÉDICO 
Deverá ser preenchido por profissional médico. No caso de acidente com 
morte, o preenchimento é dispensável, devendo ser apresentada a certidão de 
óbito e, quando houver, o laudo de necropsia. 
Campo 53. Unidade de atendimento médico  - informar o nome do local onde 
foi prestado o atendimento médico. 
Campo 54. Data  - informar a data do atendimento. A data deverá ser completa, 
colocando o ano com quatro dígitos. Ex.: 23/11/1998. 
Campo 55. Hora  - Informar a hora do atendimento com 4 dígitos. Ex.: 15:10. 
Campo 57. Duração provável do tratamento  - informar o período do 
tratamento, mesmo que superior a 15 dias. 
Campo 59. Descrição e natureza da lesão  - fazer relato claro e sucinto, 
informando a natureza, tipo da lesão e/ou quadro clínico da doença, citando a 
parte do corpo atingida, sistemas ou aparelhos - Ex.: a - Edema, equimose, 
limitação dos movimentos na articulação tíbio társica direita; b - Sinais 
flogísticos, edema no antebraço esquerdo e dor à movimentação da flexão do 
punho esquerdo. 
Campo 60. Diagnóstico provável  - informar, objetivamente, o diagnóstico 
(Ex.: a - Entorse tornozelo direito; b - Tendinite dos flexores do corpo). 
Campo 61. CID - 10  - Classificar conforme o CID-10 (Ex.: S93.4 - Entorse e 
distensão do tornozelo; M65.9 - Sinovite ou tendinite não especificada.) 
Campo 62. Observações  - citar qualquer tipo de informação médica adicional, 
como condições patológicas pré-existentes, concausas, se há compatibilidade 
entre o estágio evolutivo das lesões e a data do acidente declarada, se há 
recomendação especial para permanência no trabalho, etc. 
Obs.: Havendo recomendação especial para a permanência no trabalho, 
justificar. 
Quadro III - INSS 
Campos de uso exclusivo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.  
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