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A inserção da saúde do trabalhador nas ações de vigilância em saúde é um dado his-
tórico novo. No Município de São Paulo, a vigilância de acidentes de trabalho foi assu-
mida em 2002, com a implantação do Sistema de Vigilância de Acidentes do Trabalho 
- SIVAT. A municipalização das ações de vigilância, a publicação do Código Sanitário 
Municipal e a criação da Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA, em 2004, 
vieram a propiciar a construção de uma nova prática em saúde do trabalhador, que pro-
move a integração entre a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária e a vigilância 
em súde ambiental, através do conceito de vigilância em saúde do trabalhador.

Esta concepção desenvolve a idéia de que é possível monitorar e controlar os problemas 
de saúde através da percepção de sua magnitude, transcendência, gravidade e vulne-
rabilidade e através do envolvimento do conjunto de profissionais das redes pública e 
privada de atenção à saúde. Esse é um processo em construção e que demanda um 
esforço coletivo que extrapola o âmbito da atuação da Secretaria Municipal da Saúde.

O monitoramento dos acidentes ocorridos durante o desempenho do trabalho, inde-
pendentemente do vínculo empregatício, configura-se num instrumento da saúde para 
a saúde e que tem permitido intervir nas condições geradoras de acidentes e, conse-
qüentemente, prevenir novos acidentes. Com a implantação do SINAN, em 2006, o 
leque de eventos a serem monitorados foi ampliado, passando a cobrir os acidentes 
com exposição ao material biológico, os acidentes ocorridos com menores de 18 anos 
e as doenças relacionadas ao trabalho.

Acreditamos que, apesar do pouco tempo de existência, o SIVAT já tem consolidado não 
apenas as práticas de notificação e investigação de acidentes de trabalho, mas toda uma 
metodologia de identificação dos casos passíveis de intervenção e de ação interinstitu-
cional que evidencia a possibilidade de uma nova prática em saúde do trabalhador. 

Este Boletim apresenta a experiência da Vigilância em Saúde do Trabalhador no Muni-
cípio de São Paulo e aqui fica o nosso convite à apreciação das reflexões tecidas sobre 
os acidentes de trabalho notificados ao SIVAT. Críticas e sugestões serão apreciadas 
com respeito, buscando sempre o aprimoramento das análises.  

Inês Suarez Romano
Coordenadora de Vigilância em Saúde
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O Sistema de Vigilância de Acidente de Trabalho da Secretaria Municipal da Saúde 
(SIVAT) completou 6 anos e, apesar do curto tempo de existência, já consolidou al-
gumas práticas e reuniu informações que já permitem tecer algumas considerações 
a respeito dos acidentes de trabalho no Município de São Paulo. É um pouco desse 
percurso que este Boletim apresenta.

São 40 hospitais que notificam acidentes de trabalho, em um universo de 168 hospitais 
(públicos e privados) que existem no Município. Apesar de contarmos com apenas 1/5 
dos hospitais notificando, o SIVAT capturou, nos serviços de atendimento a urgência e 
emergência, 67.404 casos de AT tipos, entre os anos de 2003 e 2007. E sabemos que 
4,5% das ocorrências são graves e demandam intervenção nos fatores geradores de 
acidentes. Apenas no ano de 2007, foram identificados 435 casos graves e 218 casos 
passíveis de intervenção.

Os acidentes com máquinas continuam a ter peso considerável no total de ocorrências, 
respondendo por 23% do total das causas externas e 24 % das ocorrências graves. Den-
tre os acidentes ocorridos com adolescentes economicamente ativos, os acidentes en-
volvendo máquinas e ferramentas representam 25 %.  Os dados demonstram a existên-
cia de máquinas e equipamentos e que não atendem às normas de proteção vigentes. 

Os acidentes de trabalho com exposição ao material biológico também são monitora-
dos e totalizaram 1700 casos notificados em 2007, demonstrando a necessidade de 
um olhar mais específico para o que ocorre tanto com os profissionais da saúde, como 
com outras categorias que acabam tendo exposição ao material biológico, como lixei-
ros, trabalhadores em limpeza, lavanderia hospitalar etc. 

Esse é o universo com que trabalhamos no momento, mas entendemos que o esforço 
para ampliar a rede de unidades notificantes e da própria notificação de AT deve ser 
coletivo, abrangendo outras secretarias municipais, outras esferas do governo e outras 
instituições públicas e privadas. É um esforço coletivo para a preservação das condi-
ções de saúde e segurança no trabalho, cuja especificidade é a preservação da vida e 
da integridade física dos trabalhadores. 

O caminho trilhado até então tem sido o de disseminar na rede de saúde as práticas de 
saúde do trabalhador na identificação do caso, na notificação e na investigação das causas 
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do acidente. Hoje, podemos considerar que a linguagem da saúde do trabalhador está dis-
seminada nos hospitais que notificam, nas Coordenações de Saúde, nas SUVIS e nas áreas 
técnicas da própria COVISA.  O que está sendo construído é o olhar da vigilância sobre as 
práticas e os ambientes de trabalho e, conseqüentemente, sobre a saúde do trabalhador. 

Este é um projeto que se consolida com o envolvimento de várias instâncias da saúde, 
com capacitação, com construção de instrumentos normativos, com padronização de 
condutas, com discussão técnica etc.  

Construir a vigilância em saúde do trabalhador em um Município com as dimensões 
de São Paulo, que conta com uma população de 4,8 milhões de pessoas ocupadas¹ 
e 600 mil estabelecimentos comerciais², não tem sido uma tarefa fácil e tampouco 
rápida. Envolve não apenas a manutenção do sistema de notificação, mas também a 
contínua reconstrução de critérios de investigação e parâmetros de atuação. Envolve 
uma contínua afirmação de compromissos interinstitucionais para construir alianças e 
somar esforços para dar conta do enorme contingente de acidentados, que expõem a 
vulnerabilidade dos ambientes e das condições de trabalho. 

O presente Boletim ao abordar o tema Acidentes de Trabalho vem expor, não apenas os 
resultados, mas prestar contas do que foi possível construir em vigilância em saúde do 
trabalhador no Município. Sem dúvida, essa foi e continua a ser uma ação pioneira do 
Município que, a partir de 2006, passou a utilizar o sistema de notificação do SINAN. 

No atual momento de implantação das notificações dos agravos relacionados ao trabalho 
em todo o Brasil, acreditamos que os dados de acidentes de trabalho gerados pelo SIVAT 
e os desdobramentos de intervenção, gerados a partir da informação, acumularam várias 
experiências e temas que gostaríamos de partilhar com todos os profissionais da rede 
de vigilância, bem como técnicos e acadêmicos da área de saúde do trabalhador. Esses 
assuntos foram reunidos em forma de artigos que compõem este boletim. Estes podem 
ser lidos na seqüência ou individualmente, de acordo com o interesse ou foco do leitor. 

O artigo “Bases para a implantação do Sistema de Vigilância de Acidentes de Trabalho”, 
resgata a história do SIVAT e seus princípios, no sentido de subsidiar outras experiências. 

Um perfil dos acidentes de trabalho e dos acidentados é descrito no artigo: “Caracteri-
zação dos acidentes de trabalho: cinco anos de SIVAT”.

¹PNAD. SEADE: 2007.
²CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS EMPREGADORES. MTE, 2007.  
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Os critérios de gravidade utilizados pelo SIVAT e alguns exemplos práticos desta apli-
cação encontram-se mais detalhadamente relatados no artigo: “Combinando os crité-
rios de gravidade: uma abordagem metodológica”.

Especialmente em relação aos acidentes que resultaram em óbitos verificamos, neste 
período, o baixo número de registros captados nos serviços de urgência e emergência. 
Para estimar a magnitude desses eventos no Município, utiliza-se o método da captura 
e recaptura, apresentado no artigo: “Avaliação da sensibilidade do sistema de notificação 
de acidentes de trabalho na detecção de acidentes fatais”.

As notificações de AT desencadearam intervenções da Saúde nos ambientes e condições 
de trabalho. Esta experiência também fomentou o desenvolvimento de critérios para a 
investigação, bem como, a criação de uma rede de investigação interinstitucional. Este 
tema é abordado no artigo: “Da informação à promoção da saúde dos trabalhadores”.

Dado o considerável número de eventos e as particularidades das condições gerado-
ras de acidentes em trabalhadores com menos de 18 anos, desenvolvemos um fluxo 
com a rede municipal de vigilância, com vistas à minimização dos riscos à saúde. Esta 
construção é relatada no artigo: “A rede de Vigilância em Saúde no combate às piores 
formas de trabalho infantil”.

A magnitude das queimaduras e quedas de adolescentes em uma rede de lanchonetes 
do tipo fast-food, revelou as más condições do ambiente e da organização do trabalho. 
Esses dados, associados a outros, analisados pelo Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador da Lapa, forneceram suporte para medidas de prevenção a agravos à 
saúde dessa população. Esse trabalho é apresentado no artigo: “Protegendo a saúde 
dos adolescentes em restaurantes fast-food”.

Com o objetivo de disponibilizar as informações do SIVAT, apresentamos as “Tabelas 
das notificações de acidentes de trabalho SIVAT 2003 a 2007, no final do Boletim.
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BASES PARA A IMPLANTAÇÃO
DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE

ACIDENTE DE TRABALHO





O Município de São Paulo, ao pactuar 
seu compromisso com o Sistema Único 
de Saúde (SUS), em 2001, assumiu a res-
ponsabilidade de implantar, entre outros 
programas, as ações de atenção integral 
à saúde do trabalhador. Estas ações inclu-
íram a descentralização da assistência, a 
vigilância aos ambientes de trabalho e a 
implantação de um sistema de vigilância 
epidemiológica de acidente de trabalho 
(AT), em consonância com a Instrução 
Normativa MS nº 3.120 /1998. 

Desta forma, foi instituído o SIVAT no mu-
nicípio de São Paulo, por meio da publi-
cação da Portaria SMS/GS n° 1.470, de 
30 de abril de 2002. Este movimento an-
tecedeu à organização da Coordenação 
de Vigilância em Saúde - COVISA, so-
mente constituída em 2004.

A aprovação do Código Sanitário do Mu-
nicípio de São Paulo - Lei nº 13.725, de 
09/01/2004 referendou a notificação dos 
acidentes e doenças relacionadas ao 
trabalho (Título VII) e as ações de inter-
venção nos processos de trabalho que 
possam colocar em risco a saúde dos 
trabalhadores (Título IV), dentro da con-
cepção de vigilância em saúde. 

Em termos práticos, a estruturação do 
sistema de vigilância demandou o esta-

Bases para a implantação 
do Sistema de Vigilância de 
Acidente de Trabalho - SIVAT

belecimento de uma rede de coopera-
ção constituída pelos agentes locais e 
por outras instituições de âmbito munici-
pal, estadual e federal, em concordância 
com os princípios do SUS de descentra-
lização, integralidade e participação po-
pular, entre outros. Para isso foi funda-
mental a instituição do Comitê Municipal 
para Prevenção de Acidentes Graves e 
Fatais no Trabalho, em 2001, que contou 
com representação de várias instituições, 
públicas e privadas, na definição e im-
plementação de políticas municipais de 
controle de acidentes fatais e incapaci-
tantes. Este Comitê tinha entre outras, a 
atribuição de fundamentar o planejamen-
to de ações e políticas públicas dirigidas 
à população trabalhadora do Município e 
firmar compromissos interinstitucionais 
para a prevenção e controle dos aciden-
tes do trabalho. Em 2002, produziu um 
relatório com propostas para uma polí-
tica pública de informação e prevenção 
de acidentes do trabalho. 

Com relação às informações necessá-
rias para a organização da Vigilância 
em Saúde do Trabalhador (VST), de-
paramo-nos com vários sistemas nas 
diversas instituições e áreas sociais 
públicas (educação, previdência, saú-
de, trabalho, segurança pública, entre 
outras) que coletavam informações que 
deveriam contribuir de maneira integra-
da para o planejamento e implementa-
ção de ações destinadas à prevenção e 
promoção da saúde dos trabalhadores, 
apesar de terem objetivos próprios e di-
ferentes entre si.
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No entanto, o acesso às informações 
contidas nos sistemas de informação 
relativos à saúde dos trabalhadores, am-
bientes e condições de trabalho, foi di-
ficultado por questões de ordem legal 
(competências de cada instituição) e polí-
tica (definição de prioridades das gestões 
municipal, estadual e federal, das diver-
sas instituições), entre outras.

No âmbito da Secretaria Municipal da 
Saúde, os vários sistemas de informação 
já existentes (SIH, SIA, SIM, HOSPUB¹, 
cartão SUS) não contemplavam questões 
pertinentes à VST, tais como informações 
sobre causa de acidente de trabalho e 
estabelecimento onde ocorreu o evento. 

Além das dificuldades de acesso às infor-
mações sobre os agravos à saúde dos tra-
balhadores formais ocorridos no Município, 
não havia qualquer registro de acidentes 
ocorridos com trabalhadores informais, 
que se tornou um setor importante para a 
compreensão das tendências do trabalho 
no Município. Como já se sabe, as infor-
mações oficiais sobre acidente de trabalho 
no Brasil baseiam-se nas estatísticas pre-
videnciárias que têm objetivos distintos da 
Saúde e contemplam apenas os trabalha-
dores com registro na carteira de trabalho.

A imediata necessidade de informação da 
saúde para a organização da VST levou à 
criação do Sistema de Vigilância de Aciden-
tes de Trabalho (SIVAT), na perspectiva de 
que os instrumentos de notificação fossem 

¹ SIH - Sistema de Informação Hospitalar; SIA - Sistema de Informação Ambulatorial; SIM - Sistema de Informação de 
Mortalidade; HOSPUB - Sistema de Gestão Hospitalar.

substituídos pelo SINAN, tão logo viesse a 
ser implantado. 

O SIVAT instituiu como sendo de notificação 
compulsória, todos os acidentes ocorridos 
durante o desempenho de atividade profis-
sional, independentemente do vínculo em-
pregatício, atendidos nos serviços de saúde, 
públicos, privados ou filantrópicos. Todos os 
acidentes de trabalho fatais, graves ou ocor-
ridos com menores de 16 anos tornaram-se 
objeto de investigação pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), para controle e/ou 
eliminação da condição de risco que os ge-
raram. A introdução da idade como critério 
de gravidade inseria a Saúde nas ações de 
erradicação do trabalho infantil.

Para a implantação do SIVAT, cada hospi-
tal estabeleceu seu próprio fluxo interno de 
notificação, iniciando-se na recepção do 
pronto-socorro. O acidente de trabalho é 
captado por meio da questão: “você esta-
va trabalhando?”. Este procedimento visa a 
garantir a captação de AT de todos os traba-
lhadores, sejam eles, formais, informais ou 
autônomos. A notificação de AT está inseri-
da no fluxo da vigilância epidemiológica. 

O evento de notificação restringiu-se de 
início ao AT tipo ou típico, inclusive aque-
le decorrente de exposição ao material 
biológico, com o objetivo de intervir nos 
ambientes e condições de trabalho.

A emissão do Relatório de Atendimento 
de Acidentes e Doenças Relacionadas ao 
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Trabalho, assinado pelo médico e entre-
gue ao trabalhador no momento da con-
sulta, foi outra estratégia adotada e que 
visou garantir ao trabalhador o acesso a 
seus direitos constitucionais civis, traba-
lhistas e previdenciários, ao estabelecer 
no momento da consulta o vínculo pre-
sumido entre acidente e trabalho. Esse 
procedimento, acordado com o Institu-
to Nacional de Seguridade Social - INSS 
passou a substituir o atestado médico da 
Comunicação de Acidente de Trabalho - 
CAT no Município, contribuindo também 
para organizar o fluxo do atendimento ao 
acidentado na rede hospitalar. 

Em 2006, em cumprimento à Portaria MS/
GM n° 777/2004, passaram a ser de notifi-
cação no SINAN os agravos relacionados 
ao trabalho: Acidente de Trabalho Fatal; 
Acidente de Trabalho com Mutilações; 
Acidente com Exposição ao Material Bio-
lógico; Acidente de Trabalho em Crianças 
e Adolescentes; Dermatose Ocupacional; 
Intoxicação Exógena; Lesão por Esforço 
Repetitivo, Distúrbio Osteomuscular Re-
lacionado ao Trabalho (LER/DORT); Perda 
Auditiva Induzida por Ruído (PAIR); Trans-
torno Mental Relacionado ao Trabalho; 
Câncer Relacionado ao Trabalho. O SI-
NAN incluiu entre os casos a serem noti-
ficados os acidentes de trajeto e aqueles 
ocorridos com trabalhadores com menos 
de 18 anos.

Assim, em 2007 foi implementado o SI-
NAN de acidente de trabalho e de aciden-
te de trabalho com exposição ao material 
biológico no Município e foi estabelecido 

um cronograma de implantação das do-
enças relacionadas ao trabalho, que se 
encerra em 2008. 

No Município de São Paulo manteve-se 
a notificação universal dos AT, indepen-
dente da gravidade, em todas as unida-
des de urgência e emergência, fato que 
é um diferencial em relação à definição 
do SINAN, que prevê somente os graves, 
fatais e com menores de 18 anos em uni-
dades sentinelas. 

Optou-se por manter a universalida-
de da notificação porque o número de 
acidentes por empresas, independente 
de sua gravidade, tem se mostrado um 
importante indicador das condições de 
trabalho e tem subsidiado o planeja-
mento das intervenções. 

A implantação do SINAN foi assimilada 
no Município como uma transição de 
sistemas, uma vez que o SIVAT já fora 
implantado nesta perspectiva, o que 
conduziu a uma perda relativamente 
pequena de notificações. No momen-
to, a experiência de São Paulo aparece 
como singular visto que o curto tem-
po de implantação do SINAN em nível 
nacional não permite estabelecer ne-
nhuma forma de comparação com os 
dados de outras localidades.

O SIVAT, como um instrumento do Siste-
ma Municipal de Vigilância em Saúde, re-
aliza no âmbito da saúde do trabalhador a 
integração entre as vigilâncias epidemio-
lógica, sanitária e saúde ambiental.

17

Bases para a implantação do sistema de vigilância de acidente de trabalho

Vigilância em Saúde do Trabalhador  Acidentes de Trabalho





CARACTERIZAÇÃO DOS

ACIDENTES DE TRABALHO:

CINCO ANOS DE SIVAT





O Sistema de Vigilância de Acidente de 
Trabalho da Secretaria Municipal da Saú-
de de São Paulo - SIVAT, nos seus seis 
anos de existência¹, implantado em todas 
as Coordenadorias reagionais de saú-
de do Município, parece ter conseguido 
apontar para soluções no sentido de se 
aumentar o tamanho da “ponta do ice-
berg” que representa a notificação des-
ses eventos ao poder público.

Não de forma diferente de outros siste-
mas de informação na área de vigilância 
em saúde, o SIVAT, apesar de represen-
tar um importante passo para o conhe-
cimento, apresenta certas limitações 
que inspiram cautela no que tange as 
inferências que podem ser depreendi-
das de sua análise.

Os fatores que mais freqüentemente 
levam a limitações do desempenho de 
sistemas de vigilância são a subnotifica-
ção, a baixa representatividade, o baixo 
grau de oportunidade e a inconsistência 
da definição de caso (CDC, 1992 citado 
por WALDMAN e MELLO JORGE, 1999). 

Introdução Um indicador importante da represen-
tatividade das notificações no caso do 
SIVAT é o número de unidades de saú-
de que notificaram casos de acidente de 
trabalho no período estudado. Na tabela 
1 podemos ver que a maior proporção 
de unidades notificantes se dá entre os 
hospitais conveniados com o SUS, onde 
foi realizado o maior esforço de implan-
tação da notificação. Ainda assim, temos 
apenas 56% de unidades notificantes. 
Não obstante os problemas de represen-
tatividade das notificações e eventuais 
vieses que causam, a massa de 67.404 
notificações realizadas em 5 anos (2003 
a 2007) permite traçar um perfil dos aci-
dentes de trabalho no Município de São 
Paulo e aprofundar o conhecimento de 
um grave problema de saúde pública, 
que só tínhamos um conhecimento par-
cial através da Comunicação de Aciden-
te de Trabalho – CAT.  

Considerando o exposto abaixo, o pre-
sente trabalho tem a intenção de des-
crever alguns aspectos epidemiológicos 
observados na análise dos dados, desta-
cando-se alguns achados considerados 
mais relevantes.

Distribuição das unidade de saúde, segundo o tipo de unidade, conveniado ou não ao 
SUS. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

¹ O SIVAT foi criado em 2002, mas para a análise estaremos trabalhando com as informações do período 2003-2007
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Tabela 1- 

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008; MS / CNES, 2008.



O SIVAT tem critérios de seleção para a 
intervenção, baseados na gravidade da 
lesão e na idade do acidentado:

1. Óbito: acidente de trabalho que resulte 
em morte; 

2. Grave não-fatal: acidente de trabalho 
que tenha como conseqüência: poli-
traumatismo, amputação, esmagamen-
to, traumatismo cranioencefálico, fratu-
ra de coluna, lesão de medula espinhal, 
trauma com lesões viscerais, lesão de-
corrente de eletrocussão ou asfixia e 
queimaduras que resultem na interna-
ção do trabalhador;

Organização do banco:
critérios de gravidade

3. Menor de 18 anos: acidente de traba-
lho ocorrido com trabalhador com menos 
de 18 anos;

4. Não grave: acidente de trabalho que 
não se enquadre nas outras categorias.

No banco de dados de acidente de 
trabalho observa-se uma predominân-
cia dos acidentes não graves (gráfico 
1).  Entre os acidentes graves, predo-
minam os não-fatais, seguidos pelos 
que resultaram em óbito e os ocorri-
dos com trabalhadores com menos de 
16 anos.  É importante destacar que 
o sistema de vigilância também é ali-
mentado pelo PROAIM², com os da-
dos das Declarações de Óbitos identi-
ficados como decorrentes de acidente 
de trabalho.

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.
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Distribuição das notificações de acidente de trabalho segundo a gravidade. Município de São 
Paulo, 2003 a 2007.

Gráfico 1: 

² Programa de Aprimoramento de Informações em Mortalidade do Município de São Paulo.



Foram notificados, de 01/01/2003 até 
31/12/2007, 67.404 acidentes de traba-
lho, com distribuição anual apresentada 
na tabela 2. Os dados apontam para um 
volume de, aproximadamente, 37 no-
tificações por dia.  Destes, 3,4% foram 
considerados acidentes graves, incluindo 
os AT graves, fatais e com trabalhadores 
com menos de 16 anos.

No que diz respeito à distribuição 
espacial dos acidentes de trabalho 
(mapa 1 e mapa 2), observa-se uma 
concentração, tanto dos acidentes em 
geral quanto dos acidentes graves, 

Perfil dos acidentes de tra-
balho notificados no SIVAT 
(2003 a 2007)

Distribuição das notificações de acidentes de trabalho segundo o ano de notificação. Municí-
pio de São Paulo,  2003 a 2007. 

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.
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nas regiões mais centrais, poupan-
do principalmente os distritos loca-
lizados nas divisas do Município. Os 
acidentes parecem distribuir-se nos 
mesmos locais onde se concentram 
os empregos formais, de acordo com 
o mapa 3 (SECRETARIA MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO/ PREFEITURA 
DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2008).  
Apesar das limitações da compara-
ção, uma vez que o mapa 3 se refe-
re à situação no ano 2000, observa-
se, tanto para os acidentes em geral 
quanto para os acidentes graves, um 
elevado número de acidentes em re-
lação aos empregos formais, em uma 
parte da região Leste mais próxima ao 
Centro. Este fato parece refletir uma 
boa cobertura e sensibilidade do sis-
tema nessa região.

Tabela 2 - 



Concentração de acidente de trabalho por distrito administrativo de ocorrência. Município de 
São Paulo, 2003 a 2007.

Concentração de acidente de trabalho grave³ por distrito administrativo de ocorrência. Municí-
pio de São Paulo, 2003 a 2007.

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT

³ Para a leitura dos mapas e das tabelas que diferenciam AT graves de não graves, considera-se AT graves os acidentes 
com lesões graves, fatais e com trabalhadores com menos de 16 anos, segundo os critérios de gravidade do SIVAT.
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Mapa 1: 

Mapa 2:



Mapa 3: Taxa de empregos formais por habitante de 15 anos ou mais nos distritos. Município de São Paulo, 2000.

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Ministério do Trabalho e Emprego.
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 2004.

Impacto de objetos foi a causa mais 
freqüente de acidente de trabalho, 
com 18.831 ocorrências, o que repre-
sentou 27,9% do total.  Os acidentes 
com máquinas ou ferramentas vieram 
em segundo lugar, com 15.456 casos, 
constituindo 22,9% dos acidentes. En-

tretanto, no que diz respeito à gravidade, 
essa última categoria ocupou a primeira 
posição, com 23,8% dos acidentes gra-
ves.  A terceira causa externa associada 
a acidentes de trabalho foi o grupo das 
quedas, com 17,0%, que aparece como 
a segunda causa de acidente com maior 
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Distribuição das notificações de acidente de trabalho segundo a causa externa e a gravidade 
do AT. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.
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gravidade, representando 19,0% das 
ocorrências (tabela 3).

A razão de gravidade (tabela 3), no entanto, 
indica que acidente de transporte, embora 
não tenha sido a causa mais freqüente de 
acidente de trabalho ou de acidente grave, 
foi a que apresentou razão de gravidade 
maior, com 11%. Agressões (8,1%) e expo-
sição a fatores ambientais (8,2%), embora 
não tenham sido as causas mais freqüen-
tes de AT ou de AT grave, também tiveram 
razão de gravidade elevadas. Como se 
pode observar os dados sobre acidentes 
de trabalho são também atravessados pe-
las questões de violência urbana.

Os acidentes de trabalho se distri-
buem de forma desigual na popula-
ção.  Para avaliar o risco associado 
a características relativas ao aciden-
tado e ao tipo de ocupação, assim 
como para observar populações não 
cobertas pelo sistema, buscou-se 
uma base populacional para o cál-
culo da incidência dos acidentes de 
trabalho, constituída pela população 
ocupada, a partir dos dados disponi-
bilizados pela Fundação Sistema Es-
tadual de Análise de Dados (SEADE).  
Para a finalidade deste estudo, foi 
usado o ano de 2003, por ser o último 
ano com dados consolidados.

Tabela 3 - 



* Por 100.000 trabalhadores ocupados

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008; SEP/Convênio SEADE-DIEESE/Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, 2008.

Fontes: SMS/COVISA/SIVAT, 2008; SEP/Convênio SEADE-DIEESE/Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED, 2008.

Comparando-se a distribuição das no-
tificações de acidentes com a distribui-
ção da população ocupada (gráfico 2), 
observa-se que o maior número de no-
tificações de casos no setor de serviços 
não reflete o número de trabalhadores 
vinculado a este setor. A incidência de 
acidentes de trabalho no setor foi a me-
nor verificada, com uma taxa de 198,19 

Distribuição das notificações de acidente de trabalho e população ocupada, segundo o setor 
de atividade econômica. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Taxa de incidência* de acidente de trabalho notificado por população ocupada (taxa de AT), 
segundo o setor de atividade econômica. Município de São Paulo, 2005.

e de 4,4 de acidentes graves, indicando 
que, embora haja maior número de ca-
sos, a sua gravidade é baixa (tabela 4). 

A incidência de acidentes de trabalho, bem 
como a dos casos graves, é mais elevada 
no setor de construção civil, que representa 
uma pequena parte da população ocupada, 
como demonstram o gráfico 2 e a tabela 4..
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Gráfico 2:

Tabela 4:
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Há uma predominância de acidentes de tra-
balho ocorridos com trabalhadores do sexo 
masculino, que é desproporcional à compo-
sição da população ocupada por sexo (Grá-
fico 3).  Existem duas explicações possíveis: 
a primeira é que a mulher tem um menor ris-
co de acidentar-se, fato bem documentado 
em relação a acidentes de trânsito (MINAYO, 
2008).  A segunda é que postos de trabalho 
que representam um maior risco para aci-

Perfil dos Acidentados 
(2003 a 2007)

dentes são ocupados principalmente por 
homens, por questões culturais.

Como pode ser observado na Tabela 5, 
a taxa de incidência de acidente de tra-
balho da população masculina é 3 vezes 
a taxa verificada na população feminina.  
No que diz respeito aos acidentes de 
trabalho graves, a diferença é de cerca 
de 7 vezes.

Distribuição das notificações de acidente de trabalho e da população ocupada, segundo o sexo.  
Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Taxa de incidência* de acidente de trabalho notificado por população ocupada (Taxa de AT), 
segundo o sexo.  Município de São Paulo, 2005.

Gráfico 3:

Tabela 5 - 

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.

* Por 100.000 trabalhadores ocupados
Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008; SEP/Convênio SEADE-DIEESE/Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, 2008.
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Comparando as faixas etárias dos trabalha-
dores acidentados (gráfico 4), observa-se 
uma concentração de acidentes entre 18 
a 39 anos no banco estudado, aquela de 
maior atividade.  Essa proporção é elevada 
em relação à população.  Nas outras faixas 
etárias estudadas, a proporção de aciden-
tes por população ocupada é menor.

Desta forma, a taxa de incidência de aci-
dentes de trabalho na faixa etária de 18 a 
39 anos é cerca de 4 vezes a taxa apre-
sentada pela população de menores de 18 
anos e de maiores de 60.  A faixa etária de 
40 a 59 anos tem uma incidência intermedi-
ária entre as faixas imediatamente superior 
e inferior (tabela 6).

Distribuição das notificações de acidente de trabalho e da população ocupada, segundo a faixa 
etária. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Taxa de incidência* de acidente de trabalho notificado por população ocupada (Taxa de AT), 
segundo a faixa etária. Município de São Paulo, 2005.

Gráfico 4:

Tabela 6:

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008; SEP/Convênio SEADE-DIEESE/Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, 2008.

* Por 100.000 trabalhadores ocupados
Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008; SEP/Convênio SEADE-DIEESE/Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, 2008.



Os casos de acidentes de trabalho tam-
bém se distribuem desigualmente entre 
níveis de escolaridade. Foram registra-
dos mais casos de acidentes entre traba-
lhadores de nível fundamental, completo 
ou incompleto e médio incompleto.  Essa 
diferença é desproporcional ao tamanho 
da população ocupada, como demons-
trado no Gráfico 5.

Os dados relativos à escolaridade dos 
acidentados podem revelar um maior 
risco associado aos níveis fundamen-
tal, completo e incompleto, e médio in-
completo, assim como uma baixa co-
bertura do sistema de notificação em 
relação às profissões de nível médio 
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* Por 100.000 trabalhadores ocupados
Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008; SEP/Convênio SEADE-DIEESE/Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED, 2008.

Distribuição das notificações de acidente de trabalho e da população ocupada, segundo a 
escolaridade. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Gráfico 5:

completo e superior.  Como podemos 
observar no Gráfico 5, a população ocu-
pada com nível de escolaridade equi-
valente ao ensino médio completo ou 
ensino superior corresponde a 50,4%, 
enquanto que dentre os acidentes noti-
ficados, foi de 12,4%. O maior risco de 
acidentes entre os menos escolariza-
dos pode estar associado à ocupação 
de postos de trabalhos mais perigosos 
para esses trabalhadores. 

A incidência de acidentes de trabalho gra-
ve, segundo a escolaridade, acompanha 
a incidência de acidentes de trabalho, de-
monstrando que o nível de escolaridade 
não é determinante de maior ou menor 



31

Vigilância em Saúde do Trabalhador  Acidentes de Trabalho

* Por 100.000 trabalhadores ocupados
Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008; SEP/Convênio SEADE-DIEESE/Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, 2008.

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008; SEP/Convênio SEADE-DIEESE/Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED, 2008.

Taxa de incidência* de acidentes de trabalho notificados por população ocupada (Taxa de AT), 
segundo escolaridade. Município de São Paulo, 2005.

Distribuição das notificações de acidente de trabalho e da população ocupada, segundo o vín-
culo empregatício. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Tabela 7;

Gráfico 6:

gravidade nos acidentes notificados, como 
podemos observar na tabela 7.

A distribuição dos casos notificados de aci-
dente de trabalho revela uma concentração 
destas ocorrências com trabalhadores com 
vínculo formal de trabalho (gráfico 6), ou 
seja, com registro em carteira de trabalho 

e funcionários públicos estatutários, e pode 
estar associada a questões culturais. Histo-
ricamente, a notificação de acidentes de tra-
balho à Previdência Social está associada à 
garantia de direitos previdenciários e traba-
lhistas. A notificação à saúde, apesar de ser 
independente do vínculo empregatício, ain-
da carrega esse peso cultural e histórico. 
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Taxa de incidência* de acidente de trabalho notificado por população ocupada (Taxa de AT), 
segundo o vínculo empregatício. Município de São Paulo, 2005.

Tabela 8:

* Por 100.000 trabalhadores ocupados
Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008; SEP/Convênio SEADE-DIEESE/Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, 2008

Esta hipótese também pode ser levanta-
da com a verificação de que a taxa de 
incidência de AT e de AT grave é maior 
entre os trabalhadores com vínculo for-
mal de trabalho (tabela 8).

Conclusão 

O SIVAT, além de cumprir o seu objetivo 
de ser um instrumento do Sistema Mu-
nicipal de Vigilância em Saúde, também 
contribui para a compreensão dos riscos 
a que estão submetidos os trabalhadores 
nos diversos ramos de ocupações e para 
orientar estratégias de intervenção.   

Trabalhadores estão expostos a riscos 
diferenciados de acordo com sexo, es-
colaridade, faixa etária e entre os diferen-
tes setores do mercado de trabalho, com 
desvantagem para o sexo masculino, para 
adultos jovens/adolescentes, trabalhado-
res com escolaridade fundamental ou mé-
dia incompleta, e para alguns setores eco-
nômicos, como a construção civil. 

Os dados do SIVAT, nesse momento, de-
vem ser examinados com cuidado, pois 
sugerem a subnotificação de acidentes 
de trabalho em algumas populações es-

pecíficas de trabalhadores, como o se-
tor informal, e trabalhadores com maior 
escolaridade. Um limite na análise da 
distribuição espacial dos acidentes de 
trabalho no Município é a cobertura do 
sistema, visto que acidentes podem estar 
ocorrendo e não sendo notificados. Es-
ses limites são compatíveis com o tempo 
de existência do Sistema. 
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COMBINANDO CRITÉRIOS DE GRAVIDADE: 

UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA





Introdução

A implantação do SIVAT no Município 
de São Paulo tornou de notificação 
compulsória, em toda a rede de saú-
de, os acidentes ocorridos durante o 
desempenho de atividade profissional 
remunerada, independentemente do 
vínculo empregatício¹. Seu objetivo é 
conhecer a distribuição das ocorrên-
cias de acidentes de trabalho na cida-
de e orientar as intervenções nas situ-
ações geradoras.

No Município de São Paulo, a inclu-

são dos acidentes de trabalho graves 

no Sistema Nacional de Notificação 

de Agravos - SINAN não modificou os 

critérios adotados para o SIVAT, que 

segue contemplando a notificação de 

todos os casos identificados como 

acidente de trabalho nos hospitais e 

pronto-socorros². Essa cobertura de 

notificação é importante na defini-

ção das estratégias de intervenção a 

serem adotadas para o controle das 

causas dos acidentes, as quais se 

orientam segundo os critérios de gra-

vidade estabelecidos: graves, óbitos, 

acidentes com menores de 18 anos e 

não graves.

A definição dos critérios de gravidade 
permite que o sistema atue nas se-
guintes direções: identificação de si-
tuações geradoras de acidentes gra-
ves; identificação das empresas que 
mais acidentam; identificação dos 
segmentos ou atividade econômica 
com mais acidentes; identificação de 
ausências de cobertura normativa; 
territorialização dos acidentes de tra-
balho, dentre outras. Ou seja, a noti-
ficação é um instrumento de defini-
ção de prioridades e estratégias de 
atuação da vigilância tanto no plano 
municipal, quanto nas regiões e que 
permite o desenvolvimento de uma 
metodologia de vigilância em saúde 
do trabalhador.

Critérios de gravidade

A gravidade traça uma linha demarcató-
ria entre os casos a serem investigados 
e ajuda a definir o tipo de intervenção 
apropriado aos acidentes notificados. 
A gravidade dos acidentes de trabalho 
foi definida segundo alguns critérios 
previamente estabelecidos: a gravida-
de das lesões, o comprometimento da 
capacidade para o trabalho e a idade 
do trabalhador.

¹ Segundo Ribeiro, acidente de trabalho “é um conjunto bem variado de manifestações clínicas que possui também uma 
gama variada de etiologias e determinantes”, e deve-se considerar tanto a lesão orgânica provocada quanto o agente causal 
mais imediato (RIBEIRO, 2000). 
² Embora com o SINAN  (Portaria n° 777 de 28/04/2004, Ministério da Saúde) tenha sido introduzida a notificação de aciden-
tes de trajeto, na cidade de São Paulo, esses casos não são objeto de intervenção pela vigilância em saúde do trabalhador.
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³  É reconhecido como indicador de gravidade também o número de dias de trabalho perdido, muito embora esta não seja uma informação 
trabalhada no SIVAT (MACHADO, J.M.H.; GOMEZ, C.M., 1994: 6). Com a adoção da Ficha de Notificação do SINAN, há um campo especí-
fico para anotação do tempo de afastamento do trabalho, a exemplo da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) do INSS. 
4  No ano de 2001 existiam 6.263 milhões de adolescentes entre 10 e 17 anos ocupados e 280 mil crianças entre 5 e 9 
anos, segundo dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), IBGE, com amostra de 100 mil domicí-
lios /350 mil pessoas. IBGE, São Paulo: 2001. 
5  Nobre destaca que crianças e adolescentes submetidos ao trabalho infantil encontram condições de trabalho desumanas, des-
gastantes, precárias e sem proteção social, portanto, em condições piores que a do trabalho do adulto, embora seja invisível para 
os serviços e práticas de saúde. A autora reforça a idéia de vigilância ao trabalho infantil ao pontuar que deva ser considerado um 
problema de saúde pública e se deve construir práticas que tornem a questão visível às práticas de saúde (NOBRE, 2003).  
6 Lei  nº 10.097, de 19/12/2000, que altera a CLT, art. 403. “É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de 
idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos catorze anos”. Emenda Constitucional nº 20, de 16/12/1998.

Nesse critério incluem-se tanto os aci-
dentes fatais quanto os casos que re-
sultem em politraumatismo, amputação, 
esmagamento, traumatismo crânio-ence-
fálico, fratura de coluna, lesão de medula 
espinhal, trauma com lesões viscerais, 
queimadura com internação hospitalar, 
eletrocussão e asfixia. São relevantes, na 
análise dos casos, não apenas o diag-
nóstico das lesões, mas também a causa 
externa e o tempo de internação ou afas-
tamento de trabalho. São indicadores da 
lesão tanto quanto do comprometimento 
da capacidade produtiva, que pode ser 
total e permanente, como parcial e tem-
porária3 . O ponto de partida para essa 
investigação é o próprio caso, a partir da 
análise de uma situação individual, mas 
que denuncia a falta de segurança no 
ambiente de trabalho, expondo outros 
trabalhadores a risco. 

Os casos que se enquadrem nestes 
critérios são confrontados mediante 
contato com trabalhadores e/ou em-
presas para confirmar as condições 
que envolveram a ocorrência do aci-
dente e o diagnóstico; é feito um le-

1. Gravidade das lesões e comprometi-
mento da capacidade para o trabalho

vantamento de registro de outros aci-
dentes (graves e não graves) ocorridos 
na mesma empresa no sistema de no-
tificação, para o aprimoramento da in-
formação antes de se definir o tipo de 
intervenção mais adequado. 

O uso do fator idade como critério de 
investigação de acidente de trabalho é 
uma inovação no campo da saúde e re-
presenta mais uma ação na prevenção 
e combate ao trabalho infantil e prote-
ção ao trabalho do adolescente4 . Deve 
ser considerada como uma ação que 
integra e reforça todas as políticas de 
erradicação do trabalho infantil, servin-
do como um canal de denúncia tanto 
de sua existência, quanto da degrada-
ção pelo trabalho5 .  

Inicialmente, foi definido que seriam 
investigados todos os acidentes de 
trabalho envolvendo crianças e ado-
lescentes com idade inferior a 16 anos, 
em consonância com a legislação6 
nacional que tornou proibido o traba-
lho antes dessa idade ao tornar-se, o 
país, signatário da Convenção nº 182 
da OIT (Organização Internacional do 

2. Idade como critério de gravidade 
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7 Art. 403, parágrafo único, Lei nº 10.097, de 19/12/2000. 
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Trabalho). Com a implantação do SI-
NAN, adotou-se o estabelecido na-
cionalmente, com ampliação da faixa 
etária a ser vigiada, até os 18 anos. 

A gravidade dos acidentes envolven-
do menores de 18 anos assume dupla 
perspectiva, com enfoque diferencia-
do para acidentes envolvendo crian-
ças e adolescentes economicamente 
ativos com idade inferior ou superior 
a 16 anos. Muito embora a partir dos 
16 anos seja permitido o trabalho,  ele 
não pode ser realizado em locais pre-
judiciais à sua formação, ao seu de-
senvolvimento físico, psíquico, moral e 
social e em horários que não permitam 
a freqüência à escola7 .  

Dessa forma, no SIVAT é considerado 
grave todo acidente que envolva me-
nores de 16 anos, a partir da premis-
sa de que simplesmente não deveriam 
estar trabalhando. Acidentes envol-
vendo adolescentes empregados na 
condição de aprendiz também são 
objetos de investigação, com verifi-
cação da pertinência desse vínculo e 
da compatibilidade entre desenvolvi-
mento, formação técnico-profissional 
e trabalho. A notificação desencadeia 
um processo de atenção que envolve 
várias instituições e instâncias da Se-
cretaria Municipal da Saúde, visando 
a reforçar a proibição do trabalho para 
menores de 16 anos. No período entre 
2003 e 2007, o SIVAT notificou 68 ca-

sos de acidentes de trabalho em ado-
lescentes com menos de 16 anos, dos 
quais 3 foram considerados graves 
também em razão da lesão sofrida. 

O trabalho do adolescente com idade 
entre 16 e 17 anos apesar de permi-
tido, é objeto de proteção e não deve 
ser exercido em atividades e/ou locais 
considerados perigosos, insalubres, 
penosos, o que inclui o trabalho no-
turno, que envolvam cargas pesadas 
ou jornadas longas. O Decreto Pre-
sidencial nº 6.481, de 12/06/2008, 
conferiu estatuto legal à relação de 
atividades proibidas do Ministério do 
Trabalho e Emprego (Portaria nº 20, de 
13/09/2001) ao contemplá-la na Lista 
das Piores Formas de Trabalho Infan-
til (Lista TIP). No período entre 2003 e 
2007, o SIVAT registrou 705 casos de 
acidentes de trabalho com adolescen-
tes com idade entre 16 e 17 anos, dos 
quais 28 resultaram em lesão grave e 
1, resultou em óbito. 

O acidente de trabalho ocorrido com 
adolescentes economicamente ati-
vos serve como um alerta tanto para 
as condições de trabalho, quanto da 
permissão para o trabalho. Mesmo nos 
casos em que a idade é compatível 
com o trabalho, o SIVAT possibilita o 
monitoramento da atividade para veri-
ficar se é permitida à faixa etária e se 
é verdadeira a condição de aprendiz. 
A atuação, nesse caso, volta-se tanto 
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para o ambiente de trabalho, quanto 
para orientações à família do adoles-
cente exposto ao risco.

As atividades proibidas (entre 16 e 17 
anos) recobrem um universo de riscos 
e exposições que inclui: exposição a 
poeiras (orgânicas e inorgânicas), a ga-
ses, névoas e vapores de substâncias 
químicas e tóxicas; exposição a fumos 
metálicos (cádmio, alumínio, níquel, 
cromo, ferro, bronze, alumínio, chumbo, 
etc.); exposição a temperaturas extre-
mas, radiação (ionizante e não ionizan-
te), vibração, ruído;; exposição a riscos 
biológicos (vírus, bactérias, parasitas, 
bacilos, fungos, organismos modifi-
cados geneticamente, entre outros) e 
acidentes com animais peçonhentos; 
exposição à umidade, frio e calor e a 
condições hiperbáricas sem períodos 
de compressão e descompressão; risco 
de incêndio; acidentes com máquinas, 
instrumentos e ferramentas perigosas e 
perfurocortantes; sobrecarga física, le-
vantamento e transporte manual de car-
ga; queda de nível; posturas viciosas; 
movimentos repetitivos; dentre outros.
Em algumas situações os riscos são 
perpassados também pela exposição a 
situações de violência, como ocorre no 
trabalho exercido em vias públicas, no 
trabalho doméstico, venda de bebidas 
no varejo, jogos de azar, boates e esta-
belecimentos análogos. 

Estes riscos encontram-se distribuídos 
em diversas atividades econômicas, 
sendo mais freqüentes, no meio urba-

no, as exercidas em estabelecimentos 
industriais, comerciais e de prestação 
de serviços. Dentre estes, se destaca 
a proibição à realização de operação, 
limpeza e manutenção de máquinas 
(incluindo meios de transporte e de 
grande porte); afiação de ferramentas; 
trabalho em tecelagem, fundição, ba-
nhos metálicos, indústrias cerâmicas, 
fabricação de vidro, colchões, corti-
ças, esmaltes, estopas, gesso, verni-
zes, porcelanas, artefatos de borracha, 
indústria de móveis, construção civil; 
fabricação de bebidas alcoólicas e 
fumo. Também é proibido o trabalho de 
adolescentes em serralherias, no be-
neficiamento de madeira; na transmis-
são e distribuição de energia elétrica; 
borracharia e recapeamento de pneus; 
lavanderias industriais, tinturarias e 
estamparias; em oficinas mecânicas e 
similares; manutenção e reparo de má-
quinas e equipamentos elétricos quan-
do energizados. E ainda, o trabalho em 
coleta, seleção ou beneficiamento do 
lixo; reciclagem de papel, plástico ou 
metal; esgotos e cemitérios; beneficia-
mento de pedras e minerais. No meio 
rural, ganha destaque o trabalho no 
plantio, colheita, beneficiamento de 
culturas em que haja desprendimento 
de poeiras orgânicas (cítricos, algodão, 
juta, milho, arroz, soja, etc.).

A proibição do trabalho abrange tanto 
o trabalho perigoso (envolvendo produ-
tos e processos), quanto o penoso (em 
condições especiais, com sobrecarga 
de peso) ou aqueles que repercutem so-



3. “Não grave” como critério de 
gravidade 

Ao se notificar todos os casos de aci-
dentes de trabalho, incluindo os “não 
graves”, definiu-se que estes também 
deveriam ser objeto de investigação e 
intervenção, porém, com critérios dife-
rentes dos graves e daqueles que envol-
vem os adolescentes economicamente 
ativos. O SIVAT, a partir da notificação 
universal de todos os acidentes de tra-
balho ocorridos no Município de São 
Paulo, possibilita conhecer a concentra-
ção de acidentes por empresa, por tipo 
de acidente, por local de ocorrência, 
pela natureza da lesão, pela causa ex-
terna etc. e, dessa forma, orientar uma 
intervenção de caráter mais coletivo.

A ocorrência de muitos acidentes não 
graves numa empresa é indicadora de 
ambiente e processo de trabalho com 
riscos e que devem ser objeto de uma 
atenção cuja finalidade é prevenir a 
ocorrência de acidentes graves, muti-
lantes e fatais.

8 Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, SEADE. 
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bre o desenvolvimento biopsicossocial e 
comprometem não apenas a capacida-
de de trabalho presente, mas também a 
futura, como a redução da capacidade 
de aprendizado ou o comprometimento 
escolar.  A Lista das Piores Formas de 
Trabalho Infantil passou a incluir também 
os trabalhos prejudiciais à moralidade 
(atividades ilícitas, venda de bebidas 
alcoólicas, exposição a abusos físicos, 
psicológicos ou sexuais). 

Durante a investigação das condições 
de trabalho do adolescente, além de 
se verificar a idade eletiva para o exer-
cício de atividade profissional, ocor-
re também um olhar rigoroso sobre 
os riscos a que estão expostos e as 
possíveis conseqüências sobre a saú-
de dos jovens trabalhadores. As situ-
ações de trabalho verificadas neste 
grupo encontram-se no limite entre o 
permitido e o proibido e demanda uma 
avaliação mais direcionada e específi-
ca dos acidentes em que os critérios 
idade, gravidade e atividade proibida 
aparecem combinados. 

Dados da PNAD8 apontaram para uma 
curva decrescente do total de adoles-
centes entre 10 e 17 anos que traba-
lham, no período de 1992 a 2002, de 
35% para 20%, e crescimento entre 
aqueles que se declararam desem-
pregados, de 10% para 22%. O mes-
mo estudo também apontou para au-
mento na idade do primeiro emprego, 

de 11 para 14,5 anos (Schartzman, 
2002). A meta da coibição do traba-
lho infantil deve ser reforçada com 
políticas de proteção ao trabalho do 
adolescente, das quais a saúde tem 
papel ativo na vigilância às condi-
ções em que o trabalho é desenvolvi-
do e monitoramento dos acidentes de 
trabalho que envolvam adolescentes 
economicamente ativos. 



Distribuição dos acidentes
segundo o critério de gravidade

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.

Cumulativamente, o SIVAT notificou, entre 
os anos de 2003 e 2007, 67.474 acidentes 
de trabalho, com a seguinte distribuição: 
95,7% “não graves” e, 4,3%, “graves” (in-
cluindo nesta categoria os óbitos e os aci-
dentes com adolescentes economicamente 
ativos), tal como demonstrado na tabela 1.

A distribuição dos acidentes de trabalho gra-
ves segundo os critérios de gravidade e sexo, 
modifica-se de acordo com o aumento da 
participação do sexo masculino e da gravida-
de da lesão: 75% dos acidentes envolvendo 
adolescentes economicamente ativos; 87% 
das lesões graves e 96% dos óbitos notifica-
dos no SIVAT, como pode ser observado no 
gráfico 1. Considerando apenas os adoles-
centes com idade inferior a 16 anos, a partici-
pação do sexo masculino sobe para 80%. 

Dentre os acidentes não graves notificados 
(n=64.474), 78% dos acidentes ocorreram 
com trabalhadores do sexo masculino e 
22%, do sexo feminino. A distribuição dos 
acidentes de trabalho não acompanha a dis-
tribuição da população ocupada em relação 
ao sexo (54,5% do sexo masculino e 45,5% 

do sexo feminino), indicando que os traba-
lhadores do sexo masculino são as princi-
pais vítimas de acidentes de trabalho e de 
acidentes graves, como apontado acima.

Dado que é permitido o trabalho de ado-
lescentes de idade entre 16 e 17 anos, a 
gravidade do caso deve ser observada em 
comparação com o critério da gravidade 
da lesão e a natureza da atividade desen-
volvida, quando é possível refinar a infor-
mação e o enquadramento nas atividades 
não prejudiciais à saúde e integridade físi-
ca, psicológica e moral dos adolescentes. 
Cruzando as informações para os anos de 
2007 e 2008, observamos que, dentre os 
acidentes notificados com trabalhadores 
nessa faixa etária, em 28 casos a lesão 
sofrida pelo adolescente foi considerada 
grave e em outro caso, resultou em óbito. 

A análise do ramo de atividade em que es-
tavam inseridos apontou vários casos em 
que se tratava de atividade proibida e que, 
em 209 casos o acidente foi resultante de 
contato com máquinas ou ferramentas. 
As atividades econômicas em que mais 
se verificou o trabalho proibido de adoles-
centes foram açougue, padaria, constru-
ção civil e indústria de transformação.
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Distribuição das notificações de acidente de trabalho, segundo a gravidade. Município de São 
Paulo, 2003 a 2007.

Tabela 1:



Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.
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Distribuição dos acidentes de trabalho por critério de gravidade, segundo o sexo. Município de 
São Paulo, 2003 a 2007.

Gráfico 1:

Distribuição dos acidentes de 
trabalho graves segundo o 
vínculo empregatício

Analisados em conjunto, os acidentes de 
trabalho graves (gráfico 2) ocorreram pre-
dominantemente com trabalhadores que 
mantinham vínculo formal de trabalho (com 
carteira de trabalho e estatutários). Em 
19% das ocorrências os trabalhadores não 
possuíam registro em carteira de trabalho, 
embora mantivessem vínculo de emprego 
com a empresa. Em 11%, os trabalhadores 
não possuíam vínculo de emprego (autô-
nomos, cooperativados, trabalhadores por 
conta própria, empregadores e outros).

Os trabalhadores com vínculo empregatí-
cio formal têm uma representação maior 
nos casos notificados ao SIVAT, o que pode 

estar associado à cultura de notificação do 
acidente de trabalho à Previdência Social e 
que gera direitos específicos ao trabalha-
dor. A busca do atendimento médico pode 
configurar-se também como um procedi-
mento de documentação do acidente, além 
da necessidade específica do atendimento 
médico, pressuposto da saúde. Dentre os 
graves, 70% apresentavam vínculo formal 
e, dentre os não graves, 80% (gráfico 2). 
Por outro lado, acidentes graves com outros 
vínculos de trabalho tiveram representação 
de 30% das notificações, enquanto entre 
“não graves” ela caiu a 20%. Na distribui-
ção da população ocupada, em 20079, os 
trabalhadores com vínculo formal de traba-
lho (com carteira assinada e setor público) a 
representação foi de 50,4%, confirmando a 
alta participação do setor no conjunto dos 
acidentes de trabalho notificados ao SIVAT. 

9 SEP/Convênio SEADE-DIEESE/PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego, Município de São Paulo, Distribuição dos 
Ocupados segundo Posição na Ocupação no Trabalho, 1985 a 2007.
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Quando analisados segundo os critérios de 
gravidade, os dados sobre os acidentes de 
trabalho apresentam algumas particularida-
des. A distribuição dos acidentes que resul-
taram em lesões graves se aproxima daquela 
dos acidentes não “graves”: 79% ocorre-
ram com trabalhadores formais; 12% com 
trabalhadores contratados informalmente e 
9% entre outros tipos de vínculos emprega-
tícios. Entre os menores de 16 anos, 97% 
dos acidentes ocorreram com trabalhadores 
sem registro formal na carteira de trabalho, 
o que era de se esperar, dada a proibição 
do trabalho infantil; em 3% a existência de 
outro tipo de vínculo pode estar associada 
ao contrato de aprendizado10. Nesse caso, a 
própria idade é determinante do tipo de vín-

Distribuição dos acidentes graves e não graves, segundo a o vínculo empregatício. Município 
de São Paulo, 2003 a 2007.

Gráfico 2:

Fonte: SIVAT/COVISA/SMS, 2008.       

culo empregatício e denuncia uma situação 
de irregularidade da empresa empregadora, 
além da infração à proibição do trabalho in-
fantil e às normas de proteção ao trabalho 
do adolescente. 

A análise do tipo de vínculo empregatício 
entre as vítimas fatais de acidente de tra-
balho é comprometida pelo alto percentual 
de casos em que a informação é ignorada: 
37%11. Excetuando os casos em que o vín-
culo era ignorado, 63% dos casos ocorre-
ram com trabalhadores com vínculo formal 
de trabalho, 24% com trabalhadores por 
conta própria e autônomos, 6% com traba-
lhadores sem carteira assinada e 7% com 
outros tipos de vínculo empregatício. 

10 Situação em que o trabalho é permitido a adolescentes com idades entre 14 e 16 anos, desde que haja vinculação entre 
trabalho e formação técnico-profissional, regulada pela Instrução Normativa nº. 26, de 20/12/2001, do MTE, Secretaria de 
Inspeção do Trabalho. 
11 Este viés deve-se ao fato de que a notificação não é feita diretamente ao SIVAT, mas a partir da Declaração de Óbito en-
viada pelo PROAIM  (Programa de Aprimoramento de Informação em Mortalidade do Município de São Paulo), que possui 
outra finalidade.

informal
11&



12 A realização de tarefas consideradas perigosas ou inseguras mesmo para adultos e a desconsideração das limitações 
proporcionais à idade e ao período de crescimento e desenvolvimento é considerada uma forma de exploração (AS-
MUS, C.I.R.F.; Barker, S.L.; Tuzany, M.H.; Meirelles, Z.V., 1996: 203).
13 As políticas de prevenção do trabalho infantil e de proteção ao trabalho do adolescente esbarram naquilo que Nobre 
denominou “naturalização”, como uma identificação cultural de que trabalhar é melhor do que estar na rua, na crimina-
lidade, exposto às violências do mundo moderno, o que dificulta o entendimento de que o trabalho pode ser uma forma 
de violência social (presente e futura) contra os adolescentes. De outro modo, destaca como os espaços intersetoriais 
são marcados pelo exercício de poderes e de interesses conflitantes (NOBRE, 2003: 7).
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A situação laboral dos adolescentes com 
idade entre 16 e 17 anos, que tiveram 
acidente de trabalho notificado ao SI-
VAT, apresenta-se bastante diferenciada 
das demais encontradas, uma vez que 
apenas 56% estavam formalmente con-
tratados no momento do acidente; 33% 
afirmaram ser empregado não registrado 
e 11%, possuía outro tipo de vínculo, di-
ferente das duas primeiras situações.

As informações sobre acidentes ocorridos 
com adolescentes economicamente ativos 
denunciam a existência do trabalho infan-
til, o emprego de adolescentes em ativi-
dades perigosas ou incompatíveis com o 
seu desenvolvimento biopsicossocial12, 
além da inserção precária no mercado de 
trabalho. Associados, os três fatores po-
dem comprometer a sua capacidade futu-
ra para o trabalho, tanto quanto melhores 
oportunidades de ascensão profissional 
e social. No conjunto dos trabalhadores 
ocupados, a distribuição segundo a faixa 
etária demonstra que crianças e adoles-
centes com menos de 18 anos de idade 
representaram 2,2% em 2007.

Essas informações permitem, também, 
conferir visibilidade às condições em que 
o trabalho é desenvolvido e pode ser uma 
ferramenta importante para a saúde nas 
ações intersetoriais13, contribuindo para 

melhorar o conhecimento e a compreen-
são sobre os riscos presentes nos am-
bientes e processos de trabalho e, dessa 
forma, reorientar as políticas de proteção 
a crianças e adolescentes.

O cruzamento de critérios é uma me-
todologia de trabalho da equipe de in-
formação da Vigilância em Saúde do 
Trabalhador que valoriza a informação 
proveniente de cada notificação em 
particular, lhe conferindo um tratamen-
to coletivo que permite a execução de 
ações de vigilância em saúde do traba-
lhador. Uma das premissas de atuação 
é a de que um acidente grave sempre 
demanda um levantamento de dados 
de todos os acidentes ocorridos na em-
presa em questão, incluindo graves e 
não graves e fornece parâmetros para 
uma primeira avaliação do ambiente e 
das condições de trabalho ali presentes 
e monitoramento das correções efetua-
das. A partir desses parâmetros são de-
finidas tanto as prioridades quanto as 
estratégias de investigação do acidente, 
assim como a sua distribuição na rede 
de vigilância em saúde do trabalhador. 
De outro modo, a combinação entre os 
critérios também permite uma avaliação 
dos acidentes nas empresas ao longo 
do tempo, com causas, diagnósticos e 
gravidade das lesões.



Experiências de intervenção 
segundo os critérios 
de gravidade

Caso 1

O enquadramento dos casos notificados 
ao SIVAT como grave e não grave demanda 
uma análise da lesão provocada, da causa 
externa e da idade. Portanto, o trabalho de 
investigação divide-se em duas fases: 

1) investigação da informação prestada 
visando ao seu aprimoramento e levanta-
mento de subsídios para a investigação 
das causas dos acidentes; 

2) investigação do ambiente de trabalho e 
das causas do acidente, para correção e 
prevenção de novos acidentes. 

Apresentamos, a seguir, dois exemplos de 
intervenções realizadas a partir dos crité-
rios de gravidade estabelecidos no SIVAT.

Em janeiro de 2005, o SIVAT identificou 
um caso de acidente grave ocorrido na 
Metalúrgica X. O trabalhador sofreu uma 
amputação traumática de dedo quando 
manuseava uma prensa sem proteção. Ao 
analisarmos o banco de dados, verifica-
mos que até a data da ocorrência desse 
acidente haviam sido notificados no SIVAT 
49 acidentes de trabalho nessa empresa, 
com outro caso de amputação traumática 
decorrente de acidente com máquina não 
especificada, ocorrida em 2002. 

Do total de 49 acidentes notificados, 20 
ocorreram com máquinas, 23 resultaram 
de impacto de objetos, 5 quedas e em 2 
casos, a causa externa não foi registrada. 
Dos acidentes ocorridos com máquinas, 9 
foram em prensa; 5 em máquinas diversas; 
3 em máquina de furar; 1 em máquina de 
fundir e 2, decorreram do manuseio de fer-
ramentas. Tornava-se evidente que aquele 
ambiente de trabalho oferecia riscos á saú-
de e integridade física dos trabalhadores e 
que o total de acidentes com máquinas in-
dicava a possibilidade de estarem sem os 
dispositivos adequados de proteção. 

O caso foi encaminhado à Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo, 
com base no Termo de Cooperação Técnica 
Interinstitucional para Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho e após inspeção foi verifica-
do tratar-se de empresa de grande porte, que 
descumpria a “Convenção coletiva de melhoria 
das condições de trabalho em prensas e equi-
pamentos similares, injetoras de plásticos e tra-
tamento galvânico de superfícies nas indústrias 
metalúrgicas no Estado de São Paulo”14. Fo-
ram identificadas 80 prensas entre hidráulicas, 
chaveta e freio fricção a serem corrigidas e foi 
fixado um prazo para a devida correção, visto 
ser necessário interromper o processo produ-
tivo com essa finalidade. Nove prensas foram 
destruídas devido ao alto custo para a instala-
ção de dispositivos de proteção. A correção foi 
indicada não apenas para as prensas de pro-
priedade da empresa, mas também para todas 
aquelas que se encontravam em funcionamen-
to, independentemente da propriedade. 

14 A Convenção coletiva é instrumento de negociação entre empresas e sindicatos mediados pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego. 
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Nesse caso, o critério de gravidade inicial 
foi definido a partir da lesão permanente 
ocorrida no trabalhador, que determinou 
a análise de outros acidentes ocorridos 
na empresa e um tipo de intervenção que 
beneficiou cerca de 300 trabalhadores 
contratados, além da adequação da em-
presa às normas de proteção à segurança 
e saúde no trabalho. 

Como a correção foi paulatina, ainda no 
ano de 2005, o SIVAT continuou a registrar 
casos de acidentes de trabalho e aciden-
tes graves nessa empresa: amputação de 
dedo em prensa e esmagamento de dedo 
em contato com ferramenta.

Ao final de 2007, o SIVAT computou ao 
todo 71 acidentes ocorridos nessa em-
presa, distribuídos da seguinte forma: 47 
entre 2002 e 2004; 18 em 2005; 06 em 
2006. No ano de 2007 não foi identifica-
do no SIVAT nenhum caso de acidente de 
trabalho nessa empresa. 

A identificação do caso grave permitiu o 
monitoramento dos acidentes ocorridos 
na empresa e atuação interinstitucional, 
que resultou na correção das máquinas 
perigosas e na prevenção de novos aci-
dentes de trabalho.  Essa é uma empresa 
em constante monitoramento pelo SIVAT 
através das notificações de novos aciden-
tes pela rede de saúde.
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Caso 2

Em março de 2005, foi registrado no 
SIVAT um acidente grave ocorrido com 
um adolescente de 14 anos ao operar 
uma máquina injetora de plástico, que 

resultou em fratura de membro supe-
rior. Duas irregularidades foram obser-
vadas de imediato: não deveria estar 
trabalhando e a operação de máquinas 
é vedada para trabalhadores que não 
completaram dezoito anos e o adoles-
cente não se enquadrava na condição 
de aprendiz por não possuir vínculo 
como estudante em instituição de for-
mação profissionalizante.

O caso foi objeto de vigilância em saú-
de, com investigação conjunta do am-
biente de trabalho pelas equipes de 
intervenção da Subgerência em Saúde 
do Trabalhador de COVISA/GVISAM e 
da SUVIS Pirituba (Supervisão de Vi-
gilância em Saúde), que concluíram 
tratar-se de pequena empresa com 
funcionamento irregular, que não man-
tinha contrato formal com seus traba-
lhadores; não obedecia às normas de 
segurança no trabalho e tinha no seu 
quadro de trabalhadores dois adoles-
centes com idade inferior a 16 anos. 
Foi constatado que a empresa fabrica-
va bico plástico para bola de futebol. 

Diversas fontes de risco à saúde do 
trabalhador foram encontradas no 
ambiente de trabalho: incêndios e ex-
plosões (devido ao armazenamento 
inadequado de produtos inflamáveis), 
exposição ao calor e ruído; quedas; 
acidentes diversos; acidentes com má-
quinas; choques elétricos, queimadura 
e morte (decorrente das irregularidades 
nas instalações elétricas); impacto de 
objetos (decorrente de irregularidades 
na bancada de trabalho). As máquinas 
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(injetoras de plástico e moinho) não 
ofereciam dispositivos de segurança 
que impedissem o alcance de mãos ou 
que permitisse o desligamento auto-
mático para limpeza e manutenção. As 
instalações sanitárias eram precárias 
no local. 

Diante das irregularidades identifica-
das a empresa foi interditada pela Vi-
gilância em Saúde do Trabalhador até 
a adequação definitiva das condições 
de trabalho. A empresa que não havia 
feito a Comunicação do Acidente de 
Trabalho com o adolescente ao INSS 
(Instituto Nacional de Seguro Social) 
teve que fazê-lo, preservando os di-
reitos trabalhistas e previdenciários do 
trabalhador acidentado. 

A identificação desse caso pelo SIVAT 
permitiu a detecção de trabalho infan-
til, além da exposição de risco durante 
o exercício do trabalho. A ação da Vigi-
lância em Saúde do Trabalhador foi de-
terminante na identificação de irregula-
ridades e na interrupção da exposição 
dos trabalhadores aos riscos, indepen-
dente da idade.

A opção pela notificação de todos os 
casos de acidentes de trabalho típicos 
no SIVAT tem permitido ampliar o co-
nhecimento do que se passa nos am-
bientes de trabalho e orientar estraté-
gias de intervenção. Sabemos hoje que 
em torno de 4% dos acidentes ocorri-
dos podem ser considerados graves a 

Conclusões

partir dos critérios utilizados. No entan-
to, os outros 96% dos casos permite 
conhecer o que se passa nos ambien-
tes de trabalho e identificar processos 
perigosos e máquinas sem os disposi-
tivos adequados de proteção. 

A principal conclusão é que a meto-
dologia de análise dos casos identifi-
cados no SIVAT permite a quantifica-
ção de casos segundo cada um dos 
critérios de gravidade utilizados no 
sistema, mas, como um sistema de 
vigilância em saúde do trabalhador, é 
o cruzamento desses critérios que é 
determinante no tipo de intervenção 
mais adequado a cada situação. Desse 
ponto de vista os casos graves iden-
tificados são tão importantes quanto 
os casos não graves, pois, embora os 
primeiros sirvam como alerta para a 
investigação, saber quantos e quais 
acidentes o sistema captou nas em-
presas é determinante para a estraté-
gia de intervenção a ser adotada. 

O cruzamento dos critérios de gravi-
dade tem sido uma metodologia im-
portante no tratamento da questão do 
trabalho infantil e monitoramento da 
condição de aprendiz e da inserção de 
adolescentes em atividades proibidas. 
É uma metodologia que permite que 
as informações da saúde se relacio-
nem com outras fontes de informação 
e que haja integração entre ações que 
tenham por objetivo a prevenção das 
piores formas de trabalho infantil.
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DETECÇÃO DE ACIDENTES FATAIS NO
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No Brasil, a subnotificação de acidentes 
de trabalho, incluindo a subnotificação 
de eventos fatais, é reconhecidamente 
um empecilho para o planejamento das 
ações de vigilância em saúde do traba-
lhador (CORREA e ASSUNÇÃO, 2003; 
SANTANA et al., 2005). Uma revisão de 
estudos sobre o tema afirma que as esta-
tísticas divulgadas correspondem a me-
nos que um terço do total de óbitos ocor-
ridos (SANTANA et al., 2005), e mesmo o 
Ministério da Previdência Social declara 
que os números reais estão subestima-
dos (FACCHINI et al., 2005).

Visando aumentar a cobertura e diminuir o 
sub-registro de acidentes de trabalho no 
Município de São Paulo (MSP), a Secreta-
ria Municipal de Saúde publicou a Portaria 
SMS 1.470/2002, que instituiu o SIVAT – Sis-
tema de Vigilância de Acidente de Trabalho 
– e tornou compulsória a notificação de todo 
acidente ocorrido durante o desempenho 
de atividade profissional, independente do 
vínculo empregatício. Além disso, a Portaria 
declarava que todas as instituições, serviços 
e unidades de saúde, sejam públicas, priva-
das, conveniadas ou filantrópicas, deveriam 
obrigatoriamente proceder com a notifica-
ção (SMS, 2002). Para processar as noti-
ficações, foi desenvolvido pela COGEST¹ 
o formulário para a notificação desses aci-
dentes, além de um aplicativo, o SIVAT, que 
permitia registrar de forma descentralizada 
os acidentes notificados. A implantação do 
sistema foi iniciada em 2002.

Introdução A partir do ano de 2007, seguindo o dis-
posto na Portaria MS 777/2004 (BRASIL, 
2004), que tornou obrigatória a notificação 
de acidentes e doenças do trabalho em 
território nacional, com a inserção destes 
agravos no SINAN (Sistema Nacional de 
Agravos de Notificação), o MSP adotou o 
SINAN como instrumento de notificação 
de acidente de trabalho e das doenças e 
agravos relacionados ao trabalho.

Desde a sua implantação, no entanto, 
o sistema de informações em saúde do 
trabalhador no Município ainda não foi 
avaliado quanto à sua sensibilidade na 
detecção dos casos. Uma maneira de se 
calcular a sensibilidade de um sistema de 
informação é através da comparação das 
notificações obtidas neste sistema com 
alguma estimativa do universo de even-
tos.  O método de captura-recaptura é 
uma alternativa possível para a obtenção 
dessas estimativas.

O método de captura-recaptura (C-R) é uma 
técnica de contagem de populações, inicial-
mente desenvolvida e aplicada nos estudos 
de ecologia, para se estimar o tamanho de 
populações de animais no ambiente (COE-
LI et al., 2000; MORRISON e STONE, 2000; 
NANAN e WHITE, 1998). Mais recentemen-
te, seu uso no campo da Saúde Pública 
tem sido defendido como uma ferramenta 
para o aprimoramento das informações em 
saúde, tanto na avaliação da sensibilidade 
dos sistemas de informação, como para au-
mentar seu poder de cobertura e acurácia 
(COELI et al., 2000; MORRISON e STONE, 
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¹ Coordenação de Desenvolvimento da Gestão Descentralizada, da Secretaria Municipal da Saúde.



2000; NANAN e WHITE, 1998). Além disso, 
o método de captura-recaptura representa 
uma possibilidade de aumentar a eficiên-
cia dos sistemas de informação sem gerar 
grandes custos adicionais, ao possibilitar a 
estimativa do tamanho de uma população 
sem enumerar todos os elementos que a 
compõem (COELI et al., 2000).

O uso da técnica de C-R consiste no uso 
de múltiplas fontes de informação para 
um mesmo evento, assumindo-se que 
cada fonte isoladamente subestima a 
contagem real do evento na população 
(MORRISON e STONE, 2000).

A aplicação da C-R na saúde pública é 
feita de forma análoga à sua aplicação 
na ecologia. Num modelo simplificado, 
a técnica envolve duas coletas indepen-
dentes de animais no ambiente, e pode 
ser explicada da seguinte forma: uma 
primeira amostra ‘A’ de animais é cap-
turada, marcada, e liberada de volta ao 
ambiente. Num segundo momento, ou-
tra amostra ‘B’ é capturada no mesmo 
meio, e o número de animais marcados 
(os ‘recapturados’) é contabilizado. As-
sim, assumindo-se a hipótese de que 
as duas amostras são independentes, 
pode-se concluir que a proporção de 
animais recapturados marcados em re-
lação ao total de animais capturados na 
segunda amostra é igual à proporção de 
animais capturados pela primeira amos-
tra em relação ao total da população.

O objetivo do presente trabalho é avaliar 
a sensibilidade do SIVAT no Município de 

São Paulo na detecção de acidentes fa-
tais, através do método C-R, comparan-
do-se as informações do SIVAT/SINAN e 
do Sistema de Informações em Mortali-
dade, que no MSP é alimentado pelo Pro-
grama de Aprimoramento de Informações 
em Mortalidade (PROAIM).

Material e Método

O estudo utilizou o método de C-R 
para testar a sensibilidade do SIVAT 
e estimar o número real de acidentes 
de trabalho fatais ocorridos no Mu-
nicípio de São Paulo no período de 
2003 a 2007. Para isso, foram com-
parados todos os registros do SIVAT/
SINAN de acidentes fatais ocorridos 
no período com os registros de óbi-
tos do PROAIM.

O SIVAT, implantado no Município desde 
o ano de 2002, registra, através da noti-
ficação passiva pelos serviços de saúde, 
os acidentes de trabalho, fatais ou não, 
atendidos nas unidades. Para o período 
de 2003 a 2006, foram utilizados os dados 
registrados no SIVAT. A partir do ano de 
2007, os dados de acidente de trabalho 
no MSP passaram a ser notificados pelo 
SINAN, e esse foi o sistema de informa-
ção utilizado na análise correspondente.

O PROAIM processa e disponibiliza em 
seu banco de dados todas as declara-
ções de óbitos (DO) ocorridas no Muni-
cípio de São Paulo. O Programa é co-
ordenado pela Secretaria Municipal da 
Saúde e executado em conjunto com o 

52

Avaliação da sensibilidade do sistema de informação de acidentes de trabalho
na detecção de acidentes fatais no Município de São Paulo

Vigilância em Saúde do Trabalhador  Acidentes de Trabalho



Serviço Funerário do Município de São 
Paulo e a Companhia de Processamen-
to de Dados do Município de São Paulo. 
O PROAIM tem acesso a uma média di-
ária de 200 DO (residentes e não resi-
dentes) ocorridos no MSP, cerca de 24 
horas após a morte. Em casos de morte 
por causas externas, o Programa busca 
informações adicionais no Instituto Mé-
dico Legal em todas as necropsias reali-
zadas naquela instituição.

Foram excluídos da análise todos os ca-
sos de óbito por acidentes de transporte, 
uma vez que não era possível distinguir, 
no banco de dados do PROAIM, os ca-
sos em que os acidentes de transporte 
seriam considerados acidentes de trajeto 
ou acidentes típicos de trabalho.

A comparação foi realizada pelo parea-
mento manual dos registros de ambos os 
sistemas, em planilhas de Excel®. A iden-
tificação de casos registrados simultanea-
mente nos dois bancos de dados foi feita 
pela comparação do nome do falecido. 
Para distinguir os homônimos, foi confe-
rido também o nome da mãe em todos os 
casos verificados.
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A análise estatística para estimativa do 
número total de acidentes de trabalho fa-
tais no MSP e sensibilidade dos sistemas 
de informação foi realizada no pacote es-
tatístico EpiInfo® versão 6.04d.

Resultados

Foram identificados, no período estu-
dado, 160 casos de acidentes fatais 
registrados no SIVAT/SINAN, ao passo 
que 378 óbitos por acidentes de traba-
lho foram registrados no PROAIM. A Ta-
bela 1 mostra a distribuição de óbitos 
registrados, por ano, em cada sistema 
de informação.

O cruzamento dos dados entre os dois 
bancos apontou para uma intersecção 
de 49 eventos, conforme mostrado na 
Figura 1. Aplicando a proporção descrita 
pelo método de C-R, estima-se que ocor-
reram, no total, 1.219 acidentes de traba-
lho fatais no Município de São Paulo, no 
período de 2003 a 2007.

A Tabela 2 mostra os valores calculados 
da sensibilidade para captura de casos 
por cada uma das fontes de notificação.

Distribuição de casos de acidentes fatais de trabalho ocorridos no Município de São 
Paulo, por ano de ocorrência e sistema de registro.

Tabela 1: 



O uso da técnica de C-R para comparar 
as informações sobre acidentes de traba-
lho fatais contidas no SIVAT/SINAN e no 
PROAIM mostrou que há uma subnotifi-
cação importante desses eventos. Ape-
nas cerca de 40% do total estimado de 
óbitos por acidentes de trabalho no MSP 
são incluídos em pelo menos um dos dois 
bancos de dados. 

A subnotificação no SIVAT/SINAN é ainda 
maior, e estima-se que apenas cerca de 13% 
do total estimado de acidentes fatais de traba-
lho aparecem nesse sistema de informação.

A subnotificação de acidentes de traba-
lho fatais verificada no presente estudo 
corrobora com o que já foi publicado 
na literatura especializada sobre o tema 
(CORREA e ASSUNÇÃO, 2003; SANTA-
NA et al, 2005; FACCHINI et al., 2005).

Discussão
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Distribuição de acidentes de trabalho fatais no Município de São Paulo
entre 2003 e 2007, segundo fonte de notificação

Casos de acidentes fatais de trabalho identificados simultaneamente pelas duas fontes de notifi-
cação, total estimado de casos de acidentes fatais de trabalho para o Município de São Paulo, e 
sensibilidade estimada de cada fonte de notificação, no período de 2003 a 2007.

Tabela 2: 
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A avaliação da sensibilidade das fontes 
notificadoras de acidentes de trabalho 
fatais no MSP mostrou a baixa sensibili-
dade tanto do PROAIM como do SIVAT/
SINAN, o que também está de acordo 
com estudos prévios.

A baixa sensibilidade do Sistema de In-
formações de Mortalidade (SIM), que no 
MSP corresponde ao PROAIM, já havia 
sido descrita por Correa e Assunção 
(CORREA e ASSUNÇÃO, 2003), que 
observaram que, do total de óbitos por 
causas externas ocorridos na popula-
ção de 15 a 64 anos, no ano de 1999, 
no Município de Belo Horizonte, apenas 
11,5% das DO tinham o campo “aciden-
te de trabalho” preenchido. Para o mes-
mo período, dos 29 óbitos relacionados 
ao trabalho registrados no INSS ou no 
Sistema de Informação de Acidentes 
de Trabalho da Secretaria Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte (SIAT-SUS/BH), 
apenas 21 tinham o campo “acidente de 
trabalho” preenchido na DO, enquanto 
que 4 casos relatados na DO como rela-
cionados ao trabalho não constavam no 
banco do SIAT-SUS/BH.

O registro de acidentes de trabalho no 
SINAN foi implantado em todo o país no 
ano de 2006, e não há, ainda, avaliações 
consolidadas sobre seu grau de cobertu-
ra ou sensibilidade. 

Neste estudo, observou-se também 
que a sensibilidade dos dois siste-
mas de informação manteve-se re-
lativamente estável ao longo do pe-

ríodo, com exceção do ano de 2007 
para o SIVAT/SINAN. Nesse ano, foi 
demonstrada uma queda importante 
na sensibilidade desse sistema. Essa 
diminuição pode ser explicada pela 
mudança do sistema de notificação 
dos acidentes de trabalho no MSP, 
uma vez que o formulário impresso 
e o aplicativo do banco de dados do 
SIVAT foram substituídos pelos ins-
trumentos do SINAN, de acordo com 
a Portaria MS n°777/ 2004.

Os resultados mostraram que o PRO-
AIM, para o período estudado, notificou 
um número maior de acidentes fatais 
de trabalho, além de apresentar maior 
sensibilidade do que o SIVAT/SINAN. 
Esse resultado já era esperado, tendo 
em vista que o PROAIM é um sistema 
de informação universal, cobrindo to-
dos os óbitos ocorridos no MSP. Além 
disso, ele foi implantado há mais tem-
po dentro da Secretaria Municipal de 
Saúde e prevê que sejam buscadas in-
formações adicionais junto ao Instituto 
Médico Legal ou ao médico que preen-
cheu a DO em todos os casos de óbito 
por causas externas.

É importante ressaltar que algumas 
premissas básicas para a aplicação 
da técnica de C-R devem ser consi-
deradas na interpretação dos resulta-
dos obtidos (COELI et al., 2000; MOR-
RISON e STONE, 2000; CORRAO et 
al., 2000; CHAO et al., 2001; NANAN 
e WHITE, 1998). A primeira delas diz 
respeito à “independência das amos-



tras”. Ou seja, o fato de um caso ser 
notificado por uma das fontes de no-
tificação não deve interferir na proba-
bilidade dele ser notificado também 
pela outra fonte. Acredita-se que, em 
relação a este estudo, essa premissa 
foi atendida, uma vez que não parece 
haver uma maior ou menor chance de 
um caso de acidente fatal de trabalho 
notificado pelo SIVAT também apare-
cer como acidente de trabalho na DO, 
e vice-versa.

A premissa da “homogeneidade” em 
relação aos atributos que determinam 
a probabilidade de identificação (ou 
captura) dos indivíduos não parece 
ser atendida numa avaliação da preva-
lência de acidentes de trabalho numa 
dada população, como no presente 
estudo. Acredita-se que os trabalha-
dores que compõem o mercado formal 
de trabalho e que fazem parte do sis-
tema previdenciário tenham maior pro-
babilidade de aparecer nas estatísticas 
de acidentes de trabalho, como já foi 
relatado em estudos prévios (CORREA 
e ASSUNÇÃO, 2003; SANTANA et al., 
2005; FACCHINI et al., 2005).

O pressuposto de se trabalhar com 
uma “população fechada” também 
não pôde ser atendido neste estudo. 
Por “população fechada” se entende 
uma população em que o número de 
indivíduos que a compõem não é al-
terado ao longo do tempo. Ou seja, 
não ocorrem nascimentos, mortes, 
migrações, entre outros. Acredita-se 

que, no caso da análise realizada ano 
a ano, não existam grandes altera-
ções na população ativa na força de 
trabalho, porém o mesmo não ocorre 
na análise do período completo, de 
2003 a 2007. É grande a probabilida-
de de que novos indivíduos tenham 
entrado na categoria de “trabalha-
dores”, enquanto outros tenham se 
aposentado, mudado de cidade, pa-
rado de trabalhar ou mesmo faleci-
do. No campo da epidemiologia e 
saúde pública, no entanto, essa pre-
missa raramente é preenchida (COE-
LI et al., 2000; MORRISON e STONE, 
2000; CHAO et al., 2001), e pode ser 
considerada uma limitação ineren-
te da aplicação do método C-R nos 
estudos epidemiológicos. Acredita-
se, no entanto, que num período de 
tempo relativamente curto, como o 
avaliado no presente estudo, a po-
pulação pode ser considerada está-
vel, e não há grande interferência no 
resultado obtido.

Apesar das limitações relatadas acima, 
a técnica de C-R tem se mostrado uma 
ferramenta útil e confiável na avaliação 
da sensibilidade, e mesmo efetividade, 
de sistemas de informações em vigilân-
cia em saúde (COELI et al., 2000; MOR-
RISON e STONE, 2000; CORRAO et 
al., 2000; CHAO et al., 2001; NANAN e 
WHITE, 1998). Essas informações sobre 
os sistemas de vigilância em saúde são 
fundamentais para guiar os serviços e 
recomendar medidas visando melhorias 
desses sistemas.
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DA INFORMAÇÃO À PROMOÇÃO DA

SAÚDE DOS TRABALHADORES





Introdução

Os acidentes de trabalho (AT) consti-
tuem-se em um importante evento de 
saúde pública no Município de São 
Paulo, devido à sua magnitude, trans-
cendência, gravidade e vulnerabilida-
de. Eles demandam vigilância, monito-
ramento e controle, que são realizados 
sob dupla perspectiva: vigilância dos 
casos notificados e vigilância dos am-
bientes de trabalho. Essa dupla pers-
pectiva é sintetizada pela prática de vi-
gilância em saúde do trabalhador, que 
opera a vinculação entre notificação de 
casos e intervenção nas condições ge-
radoras de acidentes.  

A municipalização das ações de vigilân-
cia no Município de São Paulo não ape-
nas atendeu ao disposto nos diplomas 
legais, como buscou superar a distân-
cia operada na prática entre vigilância 
epidemiológica, sanitária e saúde do 
trabalhador, inserindo-a em uma lógica 
dialógica e dinâmica entre notificação e 
intervenção. Em termos institucionais, a 
área da saúde do trabalhador foi assumi-
da como um campo próprio das práticas 
de vigilância em saúde e que vem bus-
cando construir interfaces de atuação 
com as áreas tradicionais da vigilância 
sanitária, da vigilância epidemiológica e 
da vigilância em saúde ambiental. 

O Código Sanitário do Município de São 
Paulo, Lei Municipal nº 13.725/2004, no 
tocante à vigilância em saúde do trabalha-
dor, vem proporcionando o suporte legal e 

fornecendo as ferramentas para exercer a 
vigilância das doenças e agravos à saúde 
do trabalhador (Título VII) e a vigilância da 
relação entre saúde e trabalho, do proces-
so de produção e da organização do tra-
balho (Título IV, capítulo I e II).   

O Código Sanitário estipula que a saúde 
do trabalhador deva ser resguardada e 
explicita a competência para indicar as 
medidas necessárias para a correção de 
irregularidades nos ambientes de traba-
lho visando eliminar as fontes de risco, 
adotar medidas de controle diretamen-
te na fonte e no ambiente de trabalho e, 
complementarmente, indicar o uso de 
equipamento de proteção individual. 

O Código Sanitário, como instrumento 
legal, vem contribuindo para aprimorar 
as práticas no campo da vigilância em 
saúde do trabalhador por meio da im-
plementação dos métodos de investiga-
ção, da organização e da implantação 
de procedimentos administrativos e téc-
nicos, considerando agrupamentos de 
atividades econômicas ou tipologia de 
acidente e a racionalização dos recursos 
humanos e materiais. 

A Vigilância em Saúde do Trabalhador 
(VST) é uma área em construção na Se-
cretaria Municipal da Saúde (SMS) e que 
vem se afirmando em vários níveis de 
atuação, dentro da proposta do SUS, de 
hierarquização, regionalização e aten-
ção integral à saúde. São interfaces que 
perpassam a inclusão dos acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho na vi-
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gilância epidemiológica, a descentraliza-
ção das ações de saúde do trabalhador 
para o nível local, a disseminação das 
práticas de saúde do trabalhador na rede 
de vigilância em saúde, a capacitação de 
profissionais para atuação em saúde do 
trabalhador, assim como para adoção do 
rito administrativo próprio às práticas da 
vigilância sanitária, entre outras. 

Entende-se que a inclusão da notificação 
do AT, que é um agravo não transmissí-
vel, na lógica da vigilância epidemioló-
gica constitui-se ainda em um desafio e 
que a experiência do SIVAT tem sido uma 
referência para as estratégias adotadas 
de capacitação, implantação, inserção e 
integração da saúde do trabalhador nas 
ações de vigilância em saúde.

A notificação de acidente de trabalho des-
vela os riscos e as exposições presentes 
em várias situações de trabalho, de forma 
que ela nos fornece um amplo painel das 
condições de trabalho por ramo de ativi-
dade econômica, no mercado de trabalho 
formal ou informal, em empresas empre-
gadoras ou prestadoras de serviços, nos 
locais de trabalho com ocorrência de aci-
dentes e no espaço público, entre outros, 
e que ajuda a definir diferentes estratégias 
de intervenção e utilizar as mais adequa-
das a cada tipo de situação. 

Esse perfil epidemiológico também 
permite pensar a descentralização das 
ações de saúde do trabalhador segun-
do os níveis de complexidade das ações 
e partilhar a responsabilidade pelas in-

tervenções com os diversos serviços de 
vigilância em saúde no âmbito de com-
petência do SUS.

 Na rede municipal, as ações de vigi-
lância em saúde do trabalhador são 
desenvolvidas pelas equipes técnicas 
da VST da Coordenação de Vigilância 
em Saúde (COVISA) e descentralizadas 
para as vinte e cinco Supervisões de 
Vigilância em Saúde (SUVIS) e os cin-
co Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CRST), de tal modo que, 
na qualidade de autoridade sanitária da 
SMS, os servidores da saúde possam 
verificar as causas dos acidentes, iden-
tificar a forma pela qual a vítima entrou 
em contato com o agente de lesão, pro-
por as medidas necessárias para neu-
tralizar ou eliminar a condição de risco 
e instituir os procedimentos adminis-
trativos necessários para garantir a im-
plantação dessas medidas.

As equipes das SUVIS, compostas exclu-
sivamente por técnicos responsáveis pelo 
desenvolvimento de ações de vigilância 
sanitária, não dispõem (até o momento) 
de capacitação para desenvolver investi-
gações e intervenções mais complexas. 
O que tem sido realizado são inspeções 
com abordagens preliminares, conduzidas 
e embasadas em alguns itens da legisla-
ção de segurança, ou em informações 
técnicas previamente sistematizadas para 
combater o trabalho infantil e evitar as 
piores formas de trabalho do adolescente, 
bem como manter maior controle sobre as 
atividades perigosas e insalubres. 
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Definição de casos passíveis
de intervenção

¹ Classificação Estatística Internacional de Doenças – 10 ª revisão.
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A VST pauta suas ações pelas notifica-
ções de casos, pelas denúncias ou pela 
ocorrência de grandes acidentes. Desse 
modo, a notificação de acidentes de tra-
balho é uma das fontes de informação 
disponível para a priorização das ações 
de intervenção, cujos objetivos centrais 
são a prevenção de novos acidentes, 
através da correção ou eliminação das 
fontes de risco.

Os acidentes de trabalho graves, fatais 
ou ocorridos com crianças e adolescen-
tes economicamente ativos constituem-
se nos eventos a serem vigiados, o que 
demanda a sua separação dos demais 
casos para análise e intervenções mais 
qualificadas. Esses casos incluem-se no 
que se denominou “fluxo rápido de no-
tificação”, ou seja, os casos devem ser 
rapidamente notificados à VST para se 
deflagrar as ações de intervenção. Este 
processo constitui-se em um instrumento 
de planejamento de ações da VST, pois a 
partir da identificação do caso, realiza-se 
a consistências dos dados, a análise téc-
nica quanto aos critérios de gravidade e 
as ações a serem desencadeadas.

Os casos selecionados no “fluxo rápi-
do de notificação” são classificados em 
casos passíveis de intervenção. Esta é 
uma categoria que permite estabelecer 
uma separação entre os casos em que 

se deflagra uma ação de intervenção e 
aqueles em que não será possível atua-
ção da equipe de vigilância em saúde. 

Deixam de ser investigados os casos em 
que se verifica a impossibilidade de qua-
lificar informações relevantes como en-
dereço da empresa e nome do aciden-
tado; os casos ocorridos em empresas 
situadas em outros Municípios; os erros 
de codificação de diagnóstico e de cau-
sa externa pela CID 10¹; os casos não 
graves, os acidentes de trânsito, aqueles 
em que não existe a figura do emprega-
dor (autônomo, conta própria, coopera-
tivado), dentre outros. Também são des-
qualificados os casos em que há falha 
no sistema de notificação ao fluxo rápi-
do, ou seja, quando o tempo decorrido 
entre a ocorrência do acidente e a notifi-
cação ao sistema impede a investigação 
e adoção de medidas de controle. Com 
base nesses critérios, deixam de ser in-
vestigados 50% dos acidentes graves. 

Os acidentes ocorridos em via pública ou 
durante a prestação de serviços em outros 
locais que não seja o endereço do empre-
gador, vem demandando outro tipo de in-
tervenção, de caráter mais coletivo e com 
articulações intersetoriais que apontam na 
maioria das vezes para a elaboração de 
norma ou de procedimentos de atuação e 
para acordos setoriais.  

Naqueles casos passíveis de interven-
ção, ou seja, em que é possível deflagrar 



Investigação de óbitos
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medidas de controle para evitar a ocor-
rência de novos acidentes, a intervenção 
é pensada de modo hierarquizado, consi-
derando as instâncias de investigação e 
as parcerias técnicas interinstitucionais; 
o nível de complexidade de investigação 
do acidente ou do processo de traba-
lho; a necessidade de conhecimentos 
específicos dos riscos, dos métodos de 
investigação ou das medidas de preven-
ção a serem adotadas; se é de atividade 
econômica regulada pela Portaria SMS/
GS nº 1.293/2007, que dispõe sobre os 
estabelecimentos, produtos, serviços e 
equipamentos de interesse à saúde. 

Destarte, no âmbito da SMS, os aciden-
tes ocorridos em setores regulados pela 
vigilância sanitária são encaminhados às 
áreas técnicas de vigilância em saúde 
correspondentes. Considerando o nível 
de complexidade exigido para a inter-
venção a ação será desenvolvida com o 
apoio técnico da VST. 

Os acidentes ocorridos com crianças 
e adolescentes economicamente ati-
vos são investigados pelas SUVIS, com 
fundamento na Instrução Normativa de 
COVISA, que visa a controlar as piores 
formas de trabalho infantil e dotar as 
SUVIS de um instrumento técnico de 
intervenção. 

Cerca de 60% dos acidentes graves 
passíveis de investigação, ocorrem em 
situações em que se verifica uma atua-
ção prioritária de outras instituições, tais 
como a Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego (SRTE), situações 
estas que explanaremos no item Abor-
dagem Interinstitucional

As limitações da notificação para a in-
tervenção são de duas ordens, como 
podemos observar. Se, de um lado, há 
discrepância significativa entre a notifi-
cação e o número de acidentes passí-
vel de intervenção, por outro, há limites 
nas próprias condições que tornam o 
caso passível de intervenção no campo 
do controle das causas do acidente. A 
própria rede de notificação, que abran-
ge aproximadamente 25% das unidades 
hospitalares e de pronto-socorros de-
monstra que ainda há subnotificação de 
casos. Estes são problemas relevantes, 
objeto de discussão contínua no campo 
da saúde do trabalhador, com vistas à 
obtenção de indicadores para avaliação 
dos planos de gestão na vigilância, po-
rém, são ações circunscritas à investi-
gação-intervenção, as quais ainda apre-
sentam grandes limitações nas esferas 
de prevenção de acidentes de trabalho e 
promoção da saúde dos trabalhadores. 

Acidentes de trabalho fatais tem sido a 
mais difícil informação de ser obtida pela 
Secretaria Municipal da Saúde e a sua 
principal razão reside na baixa sensibili-
dade do SINAN em sua captura. Este fe-
nômeno decorre de que a principal fonte 
de informação é a notificação de aciden-
te de trabalho nas unidades hospitalares 
e de pronto-socorros.  Em acidentes mais 



Abordagem interinstitucional

² Acidentes de Trabalho Registrados no Município de São Paulo pelo INSS, ano de 2006. 
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graves, os casos dão entrada pelo setor 
de emergência e, muitas vezes, a causa 
externa relacionada ao trabalho não é 
identificada. Na maioria das ocorrências 
de maior gravidade, o óbito que ocorre 
no próprio local de trabalho deixa de ser 
encaminhado para os serviços de saúde 
escapando completamente ao controle 
desta fonte de informação. 

Nestes casos, torna-se necessário, não 
apenas contar com outras fontes de in-
formação, mas, principalmente, com  um 
fluxo de informações interinstitucionais, 
que torne possível uma intervenção para 
o controle das condições de risco e pre-
venção de novos acidentes. 

Atualmente, os dados de mortalidade 
utilizados no SIVAT são provenientes do 
Programa de Aprimoramento de Informa-
ções de Mortalidade (PROAIM) e da aná-
lise dos Boletins de Ocorrência da Dele-
gacia de Polícia de Investigações sobre 
Infrações contra a Organização Sindical e 
Acidentes do Trabalho - DOSAT, os quais 
vêm contribuindo para a qualificação dos 
dados gerais de acidentes fatais ocorri-
dos no Município e possibilitando a troca 
de informações entre as instituições en-
volvidas, de um lado, pela divulgação dos 
casos graves / fatais e, do outro, com a 
finalidade de correção estatística dos da-
dos do PROAIM. Porém, ainda há muito a 
fazer, uma vez que é relevante a subnoti-
ficação desses eventos no SIVAT (0,42% 
das ocorrências registradas), enquanto é 

sabido que no INSS, que notifica apenas 
casos ocorridos com trabalhadores com 
carteira de trabalho assinada, esse per-
centual foi de 0,34% no Município de São 
Paulo, no ano de 2006².

É notório que, para o controle efeti-
vo sobre a informação de óbitos de-
correntes de acidentes de trabalho, é 
necessário desenvolver mecanismos 
de captura destes eventos em outras 
fontes além do SINAN. Estes dados 
são registrados e retidos em outras 
instituições para além da rede da saú-
de e exigem um comprometimento 
de acesso e divulgação por parte das 
instituições que tenham interface no 
registro dessa informação, incluindo 
entidades de organização de trabalha-
dores ou empresariais.  

Considerando os recursos humanos e 
materiais da Saúde e as competências e 
trabalhos desenvolvidos por outras insti-
tuições envolvidas com a questão dos AT 
estabeleceu-se o Termo de Cooperação 
Técnica e Institucional nº 20/2005, no in-
tuito de fortalecer uma rede de comple-
mentaridade de ações. Participam deste 
acordo o Ministério Público do Trabalho 
- MPT, o Ministério do Trabalho e Empre-
go – Superintendência Regional do Tra-
balho e Emprego de São Paulo - SRTE/
SP, a Faculdade de Saúde Publica e a 
Secretaria Municipal da Saúde. 
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De acordo com as prioridades estabe-
lecidas, os recursos locais e regionais, 
as parcerias e os termos de cooperação, 
foram estabelecidos critérios de enca-
minhamento interinstitucional para a no-
tificação e investigação prioritária dos 
AT caracterizados como graves, fatais 
e aqueles ocorridos com trabalhadores 
com menos de 18 anos, em particular 
para o Ministério do Trabalho e para o 
Ministério Público do Trabalho.

Para a SRTE/SP têm sido encaminhados 
os AT ocorridos: 

(a) na construção civil, porque possui 
grupo de trabalho específico para inves-
tigação desses acidentes; 

(b) acidentes envolvendo atividades com 
prensas, uma vez que fiscaliza o cum-
primento da “Convenção coletiva de 
melhoria das condições de trabalho em 
prensas e equipamentos similares, inje-
toras de plástico e tratamento galvânico 
de superfícies nas indústrias metalúrgi-
cas no Estado de São Paulo”; 

(c) com elevadores, devido a projetos 
específicos junto aos fabricantes; 

(d) em metalurgias e em outras ativi-
dades de risco 3 e 4, de acordo com a 
classificação prevista nas Normas Regu-
lamentadoras, por serem áreas definidas 
como prioritárias para fiscalização. 

Os casos de AT com trabalhadores com 
menos de 18 anos também foram enca-

minhados ao MPT, em razão desta insti-
tuição possuir o Núcleo de Erradicação 
do Trabalho Infantil. Além disto, encami-
nham-se casos para outros setores do 
MPT, quando a investigação se estende 
para além da Cidade de São Paulo ou 
envolvem questões de relações de tra-
balho e fraudes contratuais.

Cerca de metade das intervenções foi 
realizada por outras instituições indican-
do que os AT vêm ocorrendo em situa-
ções já conhecidas e devem ser objeto 
de abordagens interdisciplinares e co-
letivas. Por outro lado, a capacidade de 
intervenção da rede municipal tem se 
ampliado à medida que ocorre a divul-
gação das medidas de prevenção dos 
riscos, e a incorporação dos princípios, 
dos métodos e das demais informações 
necessárias à preservação da segurança 
e da saúde dos trabalhadores.

A análise sistemática dos dados do SI-
VAT permite ainda manter sob monito-
ramento contínuo, ao longo do tempo, 
as empresas sob investigação e aque-
las que apresentaram acidentes graves, 
fatais e em menores de 18 anos, desta 
forma pode-se avaliar o impacto da in-
tervenção na redução de acidentes. Ao 
contemplar acidentes graves e não gra-
ves, o SIVAT permite realizar o monito-
ramento das empresas em que já houve 
intervenções para detectar novas ocor-
rências e, assim, permitir a atualização 
das informações para os procedimentos 
instaurados em outras instituições, além 
das nossas próprias. 
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A consolidação do SIVAT também en-
volve o repasse de informações a outras 
entidades, tais como Sindicatos, Conse-
lho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, fomentando 
a criação de uma rede articulada para a 
atuação interinstitucional no sentido de 
promover o aprimoramento e a integrali-
dade das ações de intervenção na Vigi-
lância em Saúde do Trabalhador. 

As estratégias de intervenções coletivas 
desenvolvidas pela VST a partir das infor-
mações do SIVAT permitiram uma maior 
integração com as áreas técnicas de vi-
gilância em saúde de COVISA, as quais 
contribuíram para dar maior amplitude às 
ações, disseminar a linguagem de saúde do 
trabalhador na rede de vigilância em saúde 
e estruturar ações com caráter educativo. 

Em 2004, quando da identificação de 
acidentes de trabalho ocorridos no setor 
de panificação, envolvendo cilindros de 
massa, batedeiras, enroladeiras e mas-
seiras entre outros, a VST desenvolveu 
ações integradas com a Vigilância de Ali-
mentos, denominada SAMPAVISA. Estes 
dados forneceram suporte para o desen-
volvimento de um trabalho educativo jun-
to aos proprietários e trabalhadores des-
te segmento e elementos para elaborar 
uma proposta de revisão das proteções 
de máquinas junto aos fabricantes e dis-
tribuidores desses equipamentos, em ar-
ticulação com o MPT e a SRTE/SP. Essa 
experiência permitiu que os técnicos que 

atuam em Vigilância de Alimentos pudes-
sem se apropriar das normas e das me-
didas de controle a serem adotadas e fa-
cilitou a descentralização das ações para 
as SUVIS nesse segmento. 

 Uma contribuição direta desse trabalho 
integrado e da investigação de AT em 
atividades econômicas reguladas pela 
Vigilância Sanitária tem sido a ampliação 
do olhar destes técnicos para as con-
dições e para o ambiente de trabalho, 
que anteriormente era, em geral, volta-
do exclusivamente para a segurança e 
qualidade do produto ou da prestação 
de serviço e possibilitou a incorporação 
paulatina de procedimentos que visam à 
proteção dos trabalhadores. Acidentes 
ocorridos em restaurantes, supermerca-
dos, lanchonetes, açougues e padarias, 
na área de alimentos, hoje são investiga-
dos pelas SUVIS, de acordo com o nível 
de complexidade da ação.
 
Embora sem a mesma estruturação do 
SAMPAVISA, ações integradas também 
vêm sendo realizadas com as áreas de 
produtos e serviços de interesse da saú-
de e da saúde ambiental, na perspecti-
va de introduzir o olhar da vigilância em 
saúde do trabalhador nas áreas tradi-
cionais de vigilância. Constituem-se em 
exemplos, neste sentido, a intervenção 
conjunta em lavanderias hospitalares e 
em recicladoras de alumínio e de emba-
lagem de remédios. 

Apesar de intervenções pontuais, essas 
ações integradas vêm demonstrando 
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uma inserção maior da saúde do traba-
lhador em campos da saúde que antes 
eram compartimentados. Esta integração 
possibilita uma aproximação entre a saú-
de dos trabalhadores e a saúde da po-
pulação em geral, o que permite que, a 
despeito de características próprias dos 
ambientes, dos processos e das condi-
ções de trabalho, seja levada em consi-
deração a exposição ao risco, o que é de-
terminante para a Vigilância em Saúde. 

Há, no entanto, casos em que a nature-
za do evento ou a forma como o trabalho 
é desenvolvido exige uma intervenção 
de caráter mais coletivo, o que conduz, 
necessariamente à necessidade de se 
estabelecer pactos pela preservação da 
saúde e segurança no trabalho. Muitas 
vezes, trata-se de eventos não fortuitos, 
que se repetem na mesma empresa ou 
em empresas diferentes, e que precisam 
de outro tipo de intervenção. São exem-
plos dessa situação, a eletrocussão resul-
tante do contato com fios de alta tensão 
durante entrega de material de constru-
ção, demolição, construção civil ou poda 
de árvores; acidentes de trânsito com 
motofretistas; acidentes com serra de fita 
que demandam acordos para proteção 
de máquinas, dentre outros, por estarem 
presentes em processos de trabalhos de 
vários segmentos, como açougues, me-
talurgias, marcenarias etc. 

Os acidentes de trabalho graves ou fa-
tais que envolvem funcionários públi-
cos ou trabalhadores de empresas que 
prestam serviços à Prefeitura têm de-

mandado uma intervenção diferenciada. 
Acidentes como queda de veículo sobre 
um servidor público durante a sua ma-
nutenção, eletrocussão decorrente de 
contato com fios de alta tensão duran-
te a poda de árvores ou eletrocussão na 
operação de retro-escavadeira durante 
a remoção de barracos em favelas, sus-
citaram um levantamento mais extenso 
para identificar outras ocorrências ou 
acidentes afins. Desta análise, resulta-
ram recomendações à Coordenadoria 
Geral de Licitações (COGEL) do Municí-
pio, para a inclusão de cláusulas contra-
tuais específicas visando à proteção de 
trabalhadores das empresas terceiriza-
das nos contratos com a Prefeitura. Tais 
recomendações foram posteriormente 
materializadas em uma instrução norma-
tiva que estipulou os requisitos técnicos 
para a atividade de poda de árvores e 
afins e divulgadas junto aos profissionais 
que supervisionam o trabalho realizado 
pelas empresas terceirizadas.

Das intervenções realizadas, depreen-
de-se que o Sistema de Vigilância de 
Acidentes de Trabalho é um instrumen-
to para priorização e elaboração de es-
tratégias de intervenção, que, muitas 
vezes extrapola o âmbito da Vigilância 
em Saúde do Trabalhador. São estraté-
gias que contribuem para que a saúde 
do trabalhador deixe de ser uma área 
especializada de ação, para se integrar 
numa concepção mais ampla de saú-
de pública: integrada, descentralizada, 
hierarquizada e complementar a outras 
áreas de atuação. 
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A integração entre a informação e a in-
tervenção possibilitou construir critérios 
eficientes para racionalizar as ações de 
vigilância e prover encaminhamento para 
a eliminação ou controle do risco à saú-
de dos trabalhadores. Dessa forma, en-
tende-se que a experiência de São Paulo 
promove a complementaridade de ações 
interinstitucionais, evitando sobreposi-
ções de intervenções, reduzindo o des-
perdício de recursos públicos. É fato que 
os recursos humanos e materiais são es-
cassos, os critérios para intervenção oti-
mizam tais recursos e agilizam as inves-
tigações em ações que potencialmente 
têm maior resolutividade, sob o ponto de 
vista do processo administrativo, e cor-
robora a prática para uma gestão mais 
adequada dos serviços de saúde.

O estabelecimento de rotina de sistema-
tização e análise dos dados gerados no 
atendimento de agravos à saúde relacio-
nados ao trabalho tem estimulado a orga-
nização dos serviços com a finalidade de 
implementar as intervenções de vigilância 
em saúde, e, por outro lado, tem fornecido 

subsídios para a programação e avaliação 
das ações de saúde na rede municipal. 

O acesso em tempo real às informações 
sobre os acidentes graves tem facili-
tado a análise e o estabelecimento de 
prioridades para a tomada de decisão, 
possibilitando a investigação de AT e 
a intervenção no ambiente de trabalho 
para eliminação ou controle dos fatores 
de risco e, principalmente, evitando que 
mais trabalhadores se acidentem. 

Entretanto, a principal tarefa da VST tem 
sido buscar e adequar os meios disponí-
veis aos fins, com o objetivo de preserva-
ção da vida e da segurança no trabalho. 
Nem sempre isto é possível, de forma iso-
lada ou pontual, havendo necessidade de 
se elaborar estratégias que contemplem 
ou maximizem o potencial de intervenção. 
Numa cidade com as dimensões de São 
Paulo é imprescindível o estabelecimento 
de ações intersetoriais com a represen-
tação de trabalhadores e a participação 
da sociedade civil para o enfrentamento 
conjunto da questão e o estabelecimento 
de políticas de intervenções necessárias 
para a mudança.





A REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO 

COMBATE ÀS PIORES FORMAS DE

TRABALHO INFANTIL





Aspectos relevantes

¹ *Lei Federal 10.097, de 19/12/2000; art 403: “Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por 
escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 18 anos, 
inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento 
físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa formação.”
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A definição dada pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) - “considera-se 
criança... a pessoa até doze anos de ida-
de incompletos; e adolescente aquela en-
tre doze e dezoito anos”, (Lei nº 8.069, de 
13/07/1990; artigo 2º), sendo este o parâ-
metro norteador das ações integradas para 
a erradicação do trabalho infantil e controle 
do trabalho de adolescentes no Brasil. 

Existem ainda outros parâmetros, como 
o adotado pela Organização Mundial da 
Saúde, que ampliam a faixa etária da ado-
lescência até os vinte anos, considerando 
o amadurecimento pleno do indivíduo nos 
aspectos físicos, psicológicos e sociais.

De acordo com a diretriz do Ministério da 
Saúde, no caso daqueles que trabalham, 
utilizaremos a expressão crianças e ado-
lescentes economicamente ativos.

Segundo a Pesquisa Nacional de Amos-
tragem Domiciliar (PNAD) existem no 

Brasil cinco milhões e meio de crianças 
e adolescentes economicamente ativos 
entre 5 e 17 anos de idade (IBGE, 2001 
citado por BRASIL, 2005).

A legislação nacional¹ proíbe o trabalho 
de crianças e define as possibilidades do 
trabalho do adolescente nas condições 
definidas no quadro 1.

A inserção precoce no mercado de traba-
lho envolve conceitos e questões sociais 
complexas que extrapolam as aborda-
gens de saúde. Na área urbana, a exibi-
ção de malabares, a limpeza de pára-bri-
sas e a venda de doces, objetos e flores 
nos faróis, em coletivos urbanos e casas 
noturnas, encontram-se no limiar entre a 
exploração do trabalho da criança e do 
adolescente e a mendicância.

O trabalho infantil não remunerado ou mes-
mo escravo, é entendido como “auxílio” nas 
tarefas realizadas em domicílio onde a famí-
lia toda se envolve, tais como as oficinas de 
confecção, recicladoras de sucata ou lixões.

Quadro 1: Faixas etárias em que o trabalho é permitido.
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Além disso, existem atividades crimino-
sas nas quais crianças e adolescentes se 
envolvem (muitas vezes, são envolvidas) 
para conseguir remuneração, tais como a 
prostituição e o tráfico de drogas. 

Na área rural, verificam-se milhares de 
crianças e jovens que trabalham nos ca-
naviais e no engenho, principalmente nos 
Estados de Alagoas, Bahia e São Pau-
lo. Observam-se também nas pedreiras, 
crianças que trabalham a céu aberto em 
meio a explosões de rochas, com marretas 
e talhadeiras quebrando blocos de pedras, 
inalando poeira, associado a um esforço fí-
sico excessivo para a idade (OIT, 2001).

Fatores sociais como a pobreza e, em 
especial o desemprego dos pais, levam  
as famílias a ofertarem a mão-de-obra 
infantil. Devem ser considerados tam-
bém os aspectos de ordem cultural e 
ideológica, como a crença de que o tra-
balho constitui elemento disciplinador e 
preventivo da marginalidade, bem como 
o orgulho dos pais que foram trabalha-
dores na infância (BRASIL, 2005).

Os agravos à saúde, decorrentes do traba-
lho infanto-juvenil, são pouco visíveis, na 
medida em que a maioria de suas seqüelas 
aparece somente anos mais tarde. Além 
disso, condições de saúde que podem es-
tar relacionadas ao trabalho são comuns 
nessa faixa de idade como as alergias e 
asma, dores musculares e subnutrição. 
Esses aspectos acrescidos ao fato de cul-
turalmente não se associar criança/adoles-
cente ao trabalho corroboram com a baixa 

identificação dos AT  e doenças relaciona-
das ao trabalho e sua correspondente noti-
ficação nos serviços de saúde.  

O trabalho diminui o tempo disponível 
da criança e do adolescente para o lazer, 
vida em família, educação e o estabele-
cimento de relações de convivência com 
seus pares e outras pessoas da comuni-
dade em geral (BRASIL, 2005). Ao lado 
disso, adolescentes e crianças experi-
mentam um papel conflitante na família, 
no local de trabalho e na comunidade, 
pois, como trabalhadores, são levados 
a agir como adultos, porém não podem 
escapar do fato de que são sujeitos ainda 
em desenvolvimento. Esses fatores são 
fonte de desgaste emocional, cognitivo e 
físico (ASMUS, 1996; Meire, 2000 citado 
por BRASIL, 2005).

A proporção de abandono escolar foi qua-
se três vezes maior entre crianças e adoles-
centes que trabalham quando comparados 
aos que não trabalham; verificou-se, ainda, 
maior freqüência de problemas no desem-
penho escolar entre os homens e de saúde 
entre as mulheres (BRASIL, 2005). 

A pesquisa realizada em 1997 pelo DIEESE 
(Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Sócio-Econômicos) em São Pau-
lo e outras capitais junto a 1.419 crianças 
que trabalham, constatou índices de repe-
tência na faixa de 64%. Além disto, o fato 
das crianças se considerarem as únicas 
“culpadas” por sua repetência acaba por 
interferir na sua auto-estima, levando-as a 
se acharem incapazes de aprender. Essa 
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crença, comum a alunos e pais, gera um 
círculo vicioso de evasão escolar e inser-
ção precoce no trabalho: “se não é bom 
pros estudos, então larga a escola e vai 
trabalhar” (OIT 2001).

Baseando-se em estimativas internacionais 
poder-se-ia inferir que, pelo menos metade 
dos adolescentes trabalhadores desenvol-
ve atividades definidas como perigosas 
(ILO, 2002 citado por BRASIL, 2005).

As principais normas referentes à prote-
ção do trabalho nessa faixa etária são en-
contradas na Constituição Federal (Art. 7º 
inciso XXXIII), no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT/Título III/Capítulo IV: 
Da proteção do trabalho do menor) e na Lei 
Orgânica de Assistência Social (LOAS).
                                                           
O ECA veda o trabalho perigoso, insa-
lubre ou penoso (Artigo 67, inciso II). A 
Convenção nº 182 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) indica que haja 
esforços no sentido de erradicar o traba-
lho infantil, ou que, pelo menos, se consi-
derem as situações em que se identifique 
que as crianças:

   ficam expostas a abusos de ordem físi-
ca, emocional ou sexual;

   atuam embaixo da terra e da água, em 
alturas perigosas ou em meios ambientes 
confinados;

   utilizam maquinarias, equipamentos ou 
ferramentas perigosas ou que manipulam 

e transportam cargas pesadas;

  atuam em meio insalubre ou estejam 
expostas, por exemplo, a substâncias, 
agentes ou processos perigosos, ou ain-
da a temperaturas ou níveis de ruído e vi-
bração prejudiciais à saúde;

   atuam em condições especialmente difí-
ceis, como por exemplo horários prolonga-
dos, noturnos ou que impeçam o regresso 
diário a sua casa (OIT, 2001).

O Brasil ratificou a Convenção nº 182 da 
OIT por meio da publicação do Decreto 
n° 3.597, de 12/09/2000 e disciplinou-a 
através da Portaria nº 20 de 13/09/2001 
do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Através do Decreto Presidencial nº 6.481 
de 12/06/2008, classificou as piores for-
mas de trabalho infantil (Lista TIP), que 
inclui as atividades proibidas para ado-
lescentes de 16 e 17 anos relacionando-
as aos agravos à saúde. 

O Sistema Único de Saúde, em conjunto 
com outros segmentos, como o Trabalho, 
a Educação e Assistência e Desenvolvi-
mento Social, bem como organizações 
não governamentais, colaboram na Polí-
tica Nacional de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil.

Em São Paulo, a Secretaria Municipal de 
Saúde tomou a iniciativa de publicar Porta-
ria GS/ SMS nº 1.470, de 30/04/2002, que 
prevê que “todos os acidentes do trabalho 
fatais, graves ou qualquer acidente do 
trabalho com menores de 16 anos deve-
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rão ser objeto de investigação pela Secre-
taria Municipal da Saúde, para controle e/
ou eliminação da condição de risco²”.

A Portaria GM/ MS nº 777, de 28/04/2004, do 
Ministério da Saúde regulamenta a notificação 
de AT com trabalhadores com menos de 18 
anos no Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação – SINAN no território nacional.

Ações da Vigilância em 
Saúde do Trabalhador 

A erradicação do trabalho infantil de-
manda uma rede de articulações sociais 
para se lograr o afastamento da criança 
e do adolescente das atividades laborais. 
Neste sentido a VST tem realizado algu-
mas ações, a saber:

   Realização do Curso de Sensibilização 
para a Atenção Integral à Saúde de Crian-
ças e Adolescentes Economicamente 
Ativos em 2005 pela equipe do Núcleo 
de Estudos da Saúde do Adolescente da 
Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro (NESA/UERJ) para profissionais da 
atenção básica da região de São Mateus 
e de Supervisões de Vigilância em Saúde 
(SUVIS) do Município;

  Intervenção em rede de restaurantes 
fast-food, em conjunto com o Ministério 
Público do Trabalho visando à proteção 
à saúde de trabalhadores adolescentes 
desde 2005; 

   Participação no Fórum Estadual de Er-
radicação do Trabalho Infantil e Proteção 
do Trabalho Adolescente desde 2006; 

  Realização de oficina com as SUVIS para 
discussão e implantação da Instrução Norma-
tiva com vistas a implementar a Vigilância de 
Acidentes de Trabalho com Crianças e Ado-
lescentes Economicamente Ativos no Municí-
pio de São Paulo na rede do SUS, ocorrida em 
abril de 2008;

  Vigilância dos Acidentes de Trabalho com 
crianças e adolescentes captados no SINAN.

a) Notificações dos acidentes de traba-
lho com crianças e adolescentes com 
menos de 18 Anos no Sistema de Vigi-
lância de Acidentes de Trabalho - SIVAT 
e no SINAN – 2002 a 2007.

De 2002 a 2006, somente os AT ocorridos 
com trabalhadores menores de 16 anos 
foram notificados, analisados e enca-
minhados para investigação, de acordo 
com a Portaria GS/SMS nº 1.470.

A partir de 2007, com a implantação do 
SINAN, passou-se a considerar como 
AT grave também os AT ocorridos em 
atividade proibida para a faixa de 16 e 
17 anos, atendendo à Portaria GM/MS 
nº 777/2004. 

b) Perfil dos adolescentes que se aci-
dentam no trabalho

² A Portaria SMS /GS n°1470, de 30/04/2002 que institui o Sistema de Vigilância em Acidentes de Trabalho, no Município 
de São Paulo define como grave o acidente com menores de 16 anos. A Portaria MS/ GM n° 777, de 28/04/2004 amplia 
a definição para os menores de 18 anos de forma a contemplar os trabalhadores inseridos em atividades proibidas, 
conforme a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
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De 2003 a 2007 estão registrados 67.404 
AT típicos no SINAN, sendo 773 com tra-
balhadores menores de 18 anos, assim 
distribuídos: 68 (8,8%) com adolescentes 
menores de 16 anos e 705 (91,2%) com 
adolescentes de 16 ou 17 anos.

Segundo a Fundação SEADE (Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados), 
a razão entre a população adolescente 
ocupada e a população ocupada é de 
2,9%. Embora a razão entre os AT com 
adolescentes e o total de registros seja de 
1,25% e a taxa de incidência para a faixa 
etária seja de 116,44 AT/100.000 traba-
lhadores ocupados, a magnitude desses 
eventos é relevante do ponto de vista da 
Saúde Pública por atingir uma população 
vulnerável em fase de desenvolvimento 
físico, psicológico e social.

Quanto ao gênero, a proporcionalidade 
entre os trabalhadores ocupados é de 
54% de homens e 46% de mulheres, mas 
os AT ocorreram principalmente nos ado-
lescentes do sexo masculino (75,3 %), de 
forma semelhante ao que ocorre na po-
pulação de acidentados. 

Fonte: SIVAT/COVISA/SMS, 2008.       

Distribuição das notificações de acidente de trabalho com adolescentes, segundo o setor de 
atividade econômica (CNAE). Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Tabela 1: 

A raça/cor branca na população bra-
sileira de 16 a 25 anos constitui uma 
porcentagem de 36%, de acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas – IBGE, mas os AT aco-
meteram 60,4% deste grupo na faixa 
até os 18 anos. 

Acidentaram-se os que possuem esco-
laridade equivalente ao ensino médio 
incompleto, ou seja, de 8 a 11 anos de 
estudo (53,9%), seguidos daqueles que 
possuem ensino fundamental incomple-
to, ou 4 a 7 anos de estudo (20,3%). 

Os AT são distribuídos proporcionalmente 
entre empregados registrados (48,4%) e 
não registrados ou autônomos (51,6%). 

c) Os AT com adolescentes

Os AT com adolescentes distribuem-se em 
sua maioria nos setores de serviços, comér-
cio e indústria, como mostra a tabela 1.

Nas atividades econômicas em que ocor-
reram mais AT com adolescentes, des-
tacam-se no setor de serviços, os res-
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taurantes e lanchonetes e na indústria, a 
fabricação de produtos de panificação, 
confecção e metalurgia.

Cabe ressaltar que no setor de comércio, 
os AT ocorreram em áreas produtivas de 
açougues e padarias, atividades estas con-
sideradas perigosas e insalubres para 16 e 
17 anos por envolverem exposição a tem-
peraturas extremas, manuseio de vísceras, 
máquinas e ferramentas perfurocortantes.

A tabela 2 apresenta as causas mais co-

Distribuição das notificações de acidentes de trabalho com adolescentes, segundo a causa do 
acidente. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Distribuição das notificações de acidentes de trabalho com adolescentes, segundo o agravo à 
saúde. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Tabela 2: 

Tabela 3: 

Fonte: SIVAT/COVISA/SMS, 2008.       

Fonte: SIVAT/COVISA/SMS, 2008.       

muns dos AT com adolescentes, de acordo 
com a Classificação Estatística Internacio-
nal de Doenças e Problemas relacionados 
à Saúde, Décima Revisão – CID 10.

Destaca-se o elevado número de AT envolven-
do máquinas ou ferramentas, considerando 
que a operação ou manutenção de máquinas 
elétricas ou de porte industrial é considerada 
atividade perigosa para esta faixa etária. 

Os acidentes de transporte dizem respei-
to àqueles ocorridos durante o exercício 
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da atividade, por exemplo, com entrega-
dores em geral. Nesta categoria incluem-
se os motofretistas, embora essa ativi-
dade seja ilegal para a faixa etária. Esta 
categoria de acidentes inclui a entrega 
domiciliar de comida no período noturno, 
atividade esta, também proibida.

Contatos com líquidos e equipamentos 
quentes, inseridos na categoria de expo-
sição a fatores ambientais, e as quedas 
são prevalentes nas atividades de lan-
chonetes. Estas últimas se relacionam 
aos traumas de membros inferiores e 
queimaduras (tabelas 2 e 3).

Esforços físicos intensos, levantamento 
e transporte manual de carga e movi-
mentos repetitivos estão associados aos 
diagnósticos de doenças relacionadas ao 
trabalho, predominantemente as osteo-
musculares (tabelas 2 e 3). Cabe ressaltar 
que, para a faixa de idade, o limite indivi-
dual para transporte manual de carga é 
de 20 quilos para o gênero masculino e 
de 15 quilos para o gênero feminino. Nas 

notificações, verificou-se que, muitas ve-
zes, o peso excede esses limites.

d) Intervenções nos ambientes e con-
dições de trabalho de adolescentes

A partir da notificação do AT fatal, grave e 
com menores de 18 anos, adota-se como 
procedimento a qualificação dos dados an-
tes do encaminhamento para investigação 
nos ambientes de trabalho. A rede de inves-
tigação da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de São Paulo - SMS conta hoje 
com as unidades apresentadas na figura 1.

Seguindo os princípios de descentralização 
do SUS, realiza-se uma triagem dos AT para 
encaminhar à rede de investigação com vis-
tas ao afastamento do adolescente de ativi-
dades proibidas, perigosas ou insalubres e à 
eliminação dos riscos à saúde gerados pelas 
condições e ambientes de trabalho. Utiliza-
se como estratégia a inspeção sanitária nos 
estabelecimentos e orientações às famílias 
dos adolescentes. Os encaminhamentos 
consideram os seguintes critérios:

Figura 1: Rede de investigação da SMS   
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   a constatação de atividade classificada 
na Lista das Piores Formas de Trabalho 
Infantil de acordo com o Decreto Presi-
dencial nº 6.481 de 12/06/2008; 

   serviço ou estabelecimento regulados 
pela Portaria SMS nº 1.293/2007, sujeitos 
ao Cadastro Municipal de Vigilância Sani-
tária – CMVS;

   a complexidade do processo de trabalho e 
se a relação com a saúde do trabalhador de-
manda conhecimentos específicos, seja dos 
riscos ou dos métodos de investigação.

Quando o AT ocorre durante a execução 
de trabalhos perigosos ou insalubres, a 
COVISA encaminha para as SUVIS com 
a finalidade de realizar visita domiciliar e 
inspeção no local do acidente. Quando 
possível, propõe-se que estas se arti-
culem com os demais equipamentos da 
rede de atenção básica, em especial o 
Programa de Saúde da Família.

Na visita domiciliar aborda-se:

   qualificação ou complementação das in-
formações da notificação, se necessário;

   informação se outras crianças ou adoles-
centes encontram-se em situação de tra-
balho ou expostas a situações aviltantes;

   orientações à família sobre os agravos 
relacionados ao trabalho da criança ou 
do adolescente;

   informações sobre Programas de Trans-

ferência de Renda (Ex.: federais: Progra-
ma de Erradicação do Trabalho Infantil 
– PETI e Bolsa Família; estadual: Ação 
Jovem, voltado ao adolescente e Renda-
cidadã; voltado à família; e municipal: 
Renda Mínima);

   orientações sobre atividades socioedu-
cativas complementares ao horário esco-
lar (ex.: Jornada Ampliada).

Nos AT em estabelecimentos da área re-
gulada, solicita-se ainda a inspeção do 
local pela equipe de vigilância sanitária 
das SUVIS. 

Nas situações que demandam investiga-
ção que exija conhecimentos específicos 
(tais como no setor industrial de produtos 
não regulados pela Vigilância Sanitária ou 
relacionados aos projetos da VST) aciona-
se a equipe de intervenção da COVISA.

A partir de 2007, com a ampliação da fai-
xa de idade para até os 18 anos como cri-
tério de gravidade, verificou-se que cerca 
de 70% dos AT com adolescentes regis-
trados em 2007 ocorreram em atividades 
perigosas ou insalubres, de acordo com 
o estabelecido no Decreto Presidencial nº 
6.481 de 12/06/2008. 

Nota-se que, a partir de 2007, o nú-
mero de notificações nesta categoria 
aumentou cerca de dez vezes. O que 
até então totalizava cerca de duas no-
tificações por mês, passou a duas por 
semana, trazendo grande impacto no 
serviço. 



81

A rede de vigilância em saúde no combate às piores formas de trabalho infantil

Vigilância em Saúde do Trabalhador  Acidentes de Trabalho

Devido ao aumento da demanda, foi 
necessário sistematizar os critérios 
e os encaminhamentos para a rede 
de vigilância na “Instrução Normati-
va para Vigilância de Acidentes com 
Crianças e Adolescentes Economica-
mente Ativos”, atualmente em fase de 
implantação.

Considerações finais

Quanto às notificações de acidentes 
de trabalho em adolescentes, verifi-
cou-se que, com a mudança do crité-
rio em 2007, houve um aumento con-
siderável de registros, demonstrando 
a magnitude dos AT em trabalhadores 
com 16 e 17 anos.
 
Contrariamente ao senso comum de 
que os AT ocorrem em atividades irre-
gulares e que atinge os menos quali-
ficados, verificou-se que no Município 
de São Paulo, o SINAN registrou AT 
que acometem principalmente adoles-
centes escolarizados com educação 
fundamental, da raça branca, tanto 
com registro em carteira de trabalho, 
como aqueles não registrados. Os AT 
ocorrem em estabelecimentos for-
mais, porém, em atividades proibidas 
para a idade. 

Acidentes de trabalho nessa popula-
ção prejudicam a qualificação educa-
cional do jovem, dificultando sua in-
serção futura no mercado de trabalho. 
Políticas públicas de primeiro emprego 
e de ensino profissionalizante devem 

evitar atividades perigosas ou insalu-
bres para adolescentes. 

O fluxo de encaminhamento e de in-
vestigação desenvolvido na Secreta-
ria Municipal de Saúde revela a possi-
bilidade de incorporar ações básicas 
de vigilância em saúde do trabalhador 
nas intervenções, tanto nos estabele-
cimentos da área regulada pela vigi-
lância sanitária, quanto em outros de 
natureza diversa.

Quanto à disseminação da noção da 
atenção à saúde dessa população, 
é necessário que os Programas da 
Saúde do Adolescente agreguem a 
categoria trabalho, pois as ativida-
des perigosas e insalubres trazem 
impactos prejudiciais à saúde dos 
jovens. 

O afastamento da criança e do adoles-
cente do trabalho e o incentivo à quali-
ficação educacional demandam uma 
abordagem integral, que deve articular as 
áreas da Saúde, Educação, Assistência 
Social e Trabalho.

É um desafio para a vigilância em saú-
de do trabalhador, lidar com questões 
culturais de valorização do trabalho 
infantil. Portanto, as piores formas de 
trabalho infantil devem ser melhor di-
vulgadas para a sociedade como um 
todo, para erradicar o trabalho infantil 
e garantir a inserção de adolescentes 
no mercado de trabalho, resguardando, 
porém, a sua saúde. 
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PROTEGENDO A SAÚDE
DOS ADOLESCENTES EM

RESTAURANTES FAST-FOOD





A investigação das condições de trabalho de 
adolescentes em restaurantes fast-food teve 
início no Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador da Lapa em 2002 para compor 
o projeto de atuação em situações de traba-
lho envolvendo crianças e adolescentes da 
Área Temática da Saúde do Trabalhador da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Naquela ocasião, para identificar as 
empresas que geravam acidentes de 
trabalho com esta população, foram 
utilizados dados das Fichas de Inves-
tigação Epidemiológica de Acidente 
de Trabalho em dois serviços de emer-
gência da região. 

Neste estudo, verificou-se que o maior nú-
mero de acidentes ocorria em empresa do 
ramo de fast-food, doravante denominada 
“XX”¹, principalmente em estabelecimento 
da rede que funcionava durante 24 horas. 

Paralelamente, foi instaurado um Inqué-
rito Civil no Ministério Público Estadual 
contra esta empresa e, com a finalidade 
de otimizar os recursos, decidiu-se con-
vergir estas informações em um único 
procedimento, de abrangência municipal. 
Em 2004, o Ministério Público do Traba-
lho (MPT) assumiu este processo. 

Introdução (*)

O trabalho de investigação da rede de 
estabelecimentos da empresa “XX”  ti-
nha os seguintes objetivos: compreen-
der o desenvolvimento das atividades, 
identificar os fatores de risco à saúde, 
detectar as diferenças entre o trabalho 
e agravos à saúde de adultos e adoles-
centes, assegurar a participação dos 
trabalhadores na investigação e inter-
venção, facilitar as relações do traba-
lho, propor transformações no ambien-
te e condições de trabalho. Além disto, 
visava a monitorar a implantação das 
recomendações. 

Foram realizadas 150 horas de observa-
ções sistemáticas da atividade, entrevis-
tas sobre o trabalho com 20 % dos ado-
lescentes, questionários sobre agravos à 
saúde relacionados ao trabalho, grupos 
de reflexão sobre problemas e dificulda-
des no trabalho, validação dos resultados 
com representantes de todos os setores.

Em 2005, a Coordenação de Vigilância 
em Saúde - COVISA passou a fazer par-
te do trabalho, ampliando o espectro da 
ação. Foram realizadas reuniões entre o 
MPT e a empresa, uma audiência pública 
em 2006  e análise dos acidentes de tra-
balho de 1999 a 2005.

* O trabalho de vigilância que gerou este artigo foi realizado por Adriana Rodrigues Siqueira Cardoso, Edna Tomasini Belli-
nati, Maria José Patrício Homen, Nanci Yoriko Shiraishi, pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Lapa e 
Magda Andreotti, Jenny Izumi Kose e Valéria Rodrigues Haidar, pela Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA.
¹ Neste artigo a empresa será denominada “XX”, a fim de preservar a identidade da empresa.
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Os problemas encontrados nos estabele-
cimentos desta empresa incluíam: 

· postos localizados em áreas reduzidas 
e obstruídos por equipamentos, máqui-
nas e mobiliários; 

· desconforto térmico abaixo da faixa 
recomendada para adolescentes; 

· desconforto acústico acima de 80 dB; 
luminoso: abaixo de 180 lux; 

· trabalho em pé e adoção de posturas 
extremas e antinaturais;

· uso de força excessiva; trabalho repetitivo; 

· horas extras; 

· trabalho noturno e nos finais de semana; 

· mobiliário, equipamentos, instrumen-
tos e ferramentas inadequadas para o 
trabalho e para esta faixa etária; 

· equipamentos de proteção individual 
inapropriados; 

· organização do trabalho rígida; 

· trabalho fragmentado; 

· ritmo acelerado; 

· dimensionamento insuficiente do nú-
mero de funcionários; 

· falta de pausas; 
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· tempos reduzidos para cada tarefa; 

· horários curtos e inadequados para ali-
mentação; 

· qualidade nutricional inadequada das 
refeições fornecidas pela empresa para 
esta faixa; 

· exigência acentuada de atenção, me-
mória e habilidades de interpretação.

As possíveis repercussões na saúde em decor-
rência dessa exposição simultânea aos riscos 
são: acidentes de trabalho; distúrbios osteo-
musculares relacionados ao trabalho; agrava-
mento de distúrbios osteomusculares típicos 
de adolescentes; déficits cognitivos; doenças 
circulatórias, gastrintestinais, respiratórias, vi-
suais, do trato genitourinário, de pele e aquelas 
causadas pelo calor e frio extremos, alterações 
emocionais, de voz, do apetite e do sono. 

Esses resultados indicaram a necessidade 
de mudança nos ambientes e condições 
de trabalho e, principalmente na organi-
zação do trabalho, visando à preservação 
da saúde, bem estar e desenvolvimento 
dos trabalhadores adolescentes. 

O processo culminou com uma Ação Civil Públi-
ca junto à Justiça do Trabalho e a assinatura em 
juízo de um Termo de Compromisso de Ajus-
tamento de Conduta (TCAC) entre a empresa 
“XX” e o MPT em 2007, abrangendo questões 
trabalhistas e sanitárias. Foram incluídas cláu-
sulas referentes a medidas de prevenção de 
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho 
a partir dos riscos à saúde identificados.



² Para efeitos deste artigo, a análise de AT contém os aspectos mais relevantes e foram suprimidas informações sigilosas.
³ As CAT podem ser emitidas pelo empregador, o próprio acidentado ou seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico 
que o assistiu ou qualquer autoridade pública (parágrafo 3º do Decreto nº 2.172 - de 5 de março de 1997 - DOU DE 06/03/97).  
4  Portaria GS 1470, de 30 de abril de 2002 – Institui o Sistema de Vigilância de Acidentes de Trabalho – SIVAT- no Município 
de São Paulo e regulamenta seu fluxo de informação. 
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Por se tratar de empresa que tem esta-
belecimentos em todo o Brasil, o TCAC 
tem abrangência nacional. 

Atualmente, em fase de monitoramento 
das adequações realizadas pela empre-
sa, agregou-se a Vigilância de Alimentos 
da COVISA, os Centros de Referência 
em Saúde do Trabalhador e as 25 Super-
visões de Vigilância em Saúde - SUVIS 
do Município.

Apresentaremos a seguir a “ANÁLISE 
DOS ACIDENTES DE TRABALHO NOS 
RESTAURANTES “XX” DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO (1999-2005)”², desen-
volvida pela equipe técnica do Sistema 
de Vigilância em Acidente de Trabalho - 
SIVAT, que instruiu o processo no MPT e 
que foi apresentada em Audiência Públi-
ca em maio/2006.

Método

Trata-se de um estudo descritivo do pe-
ríodo de 1999 a 2005, de acordo com os 
registros de acidentes de trabalho (AT) 
ocorridos no Município de São Paulo. 

Foram utilizadas as seguintes fontes 
disponíveis no procedimento adminis-
trativo do MPT: cópias de Comunica-
ções de Acidentes de Trabalho - CAT 
fornecidas pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS) do Estado 
de São Paulo e cópias de fichas de 

notificação de acidentes de trabalho 
do SIVAT.

As CAT abrangem notificações de do-
enças relacionadas ao trabalho (agra-
vos relacionados ao trabalho desenvol-
vidos ao longo do tempo), de acidente 
de trabalho de trajeto (agravos de na-
tureza súbita, ocorridos no percurso 
da casa ao trabalho ou vice-versa) e os 
acidentes de trabalho tipos (ocorridos 
durante as atividades típicas do tra-
balho) que acometeram trabalhadores 
celetistas e comunicados ao INSS³. Na 
presente análise foram considerados 
apenas os acidentes de trabalho tipos 
registrados nas CAT.

No SIVAT estão registrados os AT tipos 
atendidos nas unidades de saúde do 
Município de São Paulo, independen-
tes do vínculo empregatício do traba-
lhador. O AT é de notificação compul-
sória no Município de São Paulo, como 
dispõe a Portaria GS 1470/20024.

Os bancos de dados foram reunidos e 
comparados, considerando os campos 
do nome do acidentado, nome da mãe e 
da data do acidente.

Independente da sua fonte de notifica-
ção, a análise compreendeu 629 regis-
tros, excluídas as duplicidades de noti-
ficação (n= 156), conforme a figura 1.



Fonte: SMS/COVISA/SIVAT-CAT, 2006.

Os dados da Saúde capturados por meio do 
SIVAT deveriam ter correspondência com o 
banco de dados do INSS, como dispõe o 
parágrafo 1º do Decreto nº 2.172/1997. 

Nota-se, porém, na Figura 1 que em cer-
ca de um terço dos casos notificados 
na Saúde não foram registrados na Pre-
vidência, caracterizando as subnotifica-
ções dos AT (n=67).

Este fato é particularmente significa-
tivo, considerando que a cobertura 
do SIVAT no Município é parcial, pois 
abrange cerca de 40 unidades noti-
ficantes de um total de 168 hospitais 
públicos, privados, conveniados e fi-
lantrópicos, que atendem AT.

Tendo em vista que somente 36% dos 
acidentes de trabalho são atendidos 
nos serviços de emergência (COLEMAN 

Resultados e discussão

e SANDERSON, 1983), o número de 
acidentes pode ser ainda maior do que 
o registrado.

Os endereços dos restaurantes permi-
tem a identificação da ocorrência dos 
AT, de acordo com a sua localização no 
Município de São Paulo, segundo o ano 
do AT (Figura 2). 

Os pontos identificam a ocorrência, po-
rém não discriminam a quantidade de 
AT, pois as reincidências sobrepõem-se 
aos pontos assinalados anteriormente. 
De todo modo, observa-se o aumento do 
número de pontos diferentes, o que con-
figura a dispersão das ocorrências de AT 
no território municipal. 

Nota-se, ainda, que há grande concen-
tração de AT nos Distritos Administra-
tivos centrais, provavelmente em fun-
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Universo de análise dos acidentes de trabalho nos restaurantes “XX”.  Município de São Paulo, 1999 a 
2005 (n=629).

Figura 1:



Fonte: SMS/COVISA/SIVAT-CAT, 2006.
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ção do número de restaurantes nessas 
regiões, mas, ao longo dos anos de 
1999 a 2005, foram também apare-
cendo casos nas regiões periféricas, 
de menor poder aquisitivo. Nos Dis-
tritos Administrativos mais extremos 
há áreas de proteção aos mananciais, 
baixo adensamento populacional e de 
estabelecimentos comerciais, o que 
explica a não existência de ocorrên-
cias nessas regiões. 

Entre os subnotificados (Figura 3) tam-
bém se nota a dispersão e a abrangên-
cia dos AT, confirmando o observado 
nos dados totais. 

Desta forma, os AT subnotificados estão 
distribuídos de maneira semelhante, no 
tempo e no espaço, ao total de notifica-
ções da Figura 1, demonstrando que a 
subnotificação não é fato isolado ou res-
trito a alguns endereços.

Distribuição espacial dos acidentes de trabalho nos restaurantes “XX”. Município de São Paulo, 1999 a 
2005 (n= 629).

Figura 2:



Fonte: SMS/COVISA/SIVAT-CAT, 2006.
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Distribuição espacial dos acidentes de trabalho subnotificados ao INSS, nos restaurantes “XX”. Municí-
pio de São Paulo, 2002 a 2005 (n=67).

Figura 3:

Perfil sociodemográfico
dos acidentados

Quanto à população acidentada, foram 
selecionadas as categorias sexo e faixa 
etária baseada na data de nascimento.
Quanto ao sexo, existe uma proporcionali-
dade de AT 54,0 % (mulheres) e 46,0 % (ho-
mens), como mostra o gráfico 1.

Não há informação no procedimento re-
presentativo sobre a composição da po-
pulação de trabalhadores da empresa “XX” 
quanto ao gênero, não permitindo uma 
avaliação mais aprofundada desta variável. 

No entanto, este padrão de proporcionali-
dade (quase 50%) chama a atenção quan-
do confrontados com os dados gerais de 



Fonte: SMS/COVISA/SIVAT-CAT, 2006.

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT-CAT, 2006.

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT-CAT, 2006.
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Feminino
n= 340
54%

Masculino
n= 289
46%

Distribuição dos acidentes de trabalho nos restaurantes “XX” segundo o sexo. Município de São 
Paulo, 1999 a 2005 (n=629).

Distribuição dos acidentes de trabalho subnotificados ao INSS, nos restaurantes “XX”, segundo o 
sexo. Município de São Paulo, 1999 a 2005 (n= 67).

Distribuição dos acidentes de trabalho nos restaurantes “XX”, segundo a faixa etária (anos). Município 
de São Paulo, 1999 a 2005.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

Tabela 1:

Masculino
n= 28
42%

Feminino
n= 39
58%

AT do SIVAT (2002 a 2005), que indicam 
mais AT em homens (em torno de 75 %). 

Entre os casos subnotificados ocorre uma 
distribuição semelhante - 58,4 % (mulheres) 
e 41,8 % (homens) como mostra o gráfico 1.

Em relação à idade, a distribuição 
dos AT mostra que a maioria dos aci-
dentados encontra-se na faixa etá-
ria até 20 anos (78,4%), portanto, os 
AT ocorrem entre os mais jovens, de 
acordo com a tabela 1.



Nota-se que a incidência de AT é de quase 
um terço entre os adolescentes de 16 e 17 
anos, ou seja, na faixa de trabalhadores em 
que o trabalho deve ser protegido de condi-
ções penosas, insalubres e inseguras (MINIS-
TÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2003).

Estima-se que ocorram 6,6 AT em cada 100 
trabalhadores adolescentes nos Estados Uni-
dos e o Instituto Nacional de Segurança e 
Saúde Ocupacional (NIOSH) tem como meta 
reduzir em 30% AT em adolescentes até 2010 
(OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, 2000).

Sabe-se que os trabalhadores adolescentes de 
restaurantes fast-food apresentam seis vezes 
mais risco de queimaduras do que os da mes-
ma faixa etária, inseridos em outros segmentos 
produtivos (HENDRICKS e LAYNE, 1999).

Entre os subnotificados, observa-se com 
destaque a participação dos trabalhadore 
com idade até 20 anos (tabela 2).

Os AT ocorrem na faixa etária de adoles-
centes devido aos seguintes fatores que 
agem, provavelmente, em sinergia:

a) É o primeiro emprego de muitos ado-
lescentes, o que os torna mais vulneráveis 

94

Protegendo a saúde dos adolescentes em restaurantes fast-food

Vigilância em Saúde do Trabalhador  Acidentes de Trabalho

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT-CAT, 2006.

Distribuição dos acidentes de trabalho subnotificados ao INSS, nos restaurantes “XX”, segundo a faixa 
etária (anos). Município de São Paulo, 2002 a 2005 (n=67).

Tabela 2:

porque são inexperientes, temem expres-
sar dúvidas sobre o trabalho aos seus 
superiores e colegas, e desconhecem os 
seus direitos (Castillo e col. 1999 citado por 
MARDIS e PRATT, 2003; CDC, 2003); 

b) Encontram-se em desenvolvimento cor-
poral, com mudanças no sistema musculo-
esquelético e endócrino, afetando o esque-
ma corporal. As proporções corporais muitas 
vezes não se adaptam ao dimensionamento 
de equipamentos e mobiliário projetados 
para adultos (Institute of Medicine, 1998 ci-
tado por RUNYAN e ZAKOCS, 2000);

c) As necessidades de sono são maiores 
nesta fase e dificilmente são bem atendidas 
nos jovens que trabalham e estudam, com-
prometendo a vigília e a atenção no traba-
lho e o desempenho nos estudos (Institute 
of Medicine, 1998 citado por RUNYAN e 
ZAKOCS 2000; FISCHER e col., 2003);

d) Existe entre os jovens uma percepção 
de “invencibilidade”, ou seja, o adoles-
cente tende a não ter a dimensão do ris-
co e não observar os protocolos de se-
gurança para realizar as tarefas (LAYNE 
e col. 1994; Knight e col. 1995 citado por 
RUNYAN e ZAKOCS, 2000); e



Impacto de objetos inclui: impacto por objetos lançados/ projetados ou em queda (W20) e apertado, colhido, comprimido 
ou esmagado dentro ou entre objetos (W23).
Exposição a fatores ambientais inclui: Contato com bebidas e gorduras quentes, contato com equipamentos e ferramentas 
quentes (X10/ X12/ X15/ X19).
* Foram excluídas as notificações de acidentes de trabalho onde constava causa externa ignorada (n= 164). 
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Fonte: SMS/COVISA/SIVAT-CAT, 2006.

Distribuição dos acidentes de trabalho nos restaurantes “XX”, segundo a causa externa. Município de 
São Paulo, 1999 a 2005 (n=465*).

Tabela 3:

e) O ritmo acelerado está associado à ocor-
rência de AT, em pesquisa realizada sobre a 
representação do risco no trabalho em ado-
lescentes no Estado de Carolina do Norte 
(Evensen e col., 2000 citado por RUNYAN e 
ZAKOCS, 2000).

Em relação às causas do AT, descritas 
na Tabela 3, esclarece-se que a codi-
ficação obedece à categorização pre-
vista no Capítulo XX da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e 
de Problemas Relacionados à Saúde – 
10ª Revisão (CID 10), de acordo com as 
informações prestadas nos serviços de 
saúde no campo “Descrição do Aciden-
te”, ou nas CAT (campo 43: Descrição 
geradora do acidente).

Os acidentes originados por quedas, im-
pacto de objetos e exposição a fatores am-
bientais constituem 89,3 %. As quedas são 
provavelmente motivadas pelo ritmo acele-
rado de trabalho em pisos escorregadios.

O impacto de objetos pode ocorrer devido 
ao espaço de circulação exíguo, que impe-
de o uso de equipamentos de apoio como 
carrinhos e escadas adequadas dentro da 
disposição física do restaurante.

O contato com bebidas e equipamentos 
quentes associa-se aos alimentos ser-
vidos nos estabelecimentos da empre-
sa “XX”, bem como aos utensílios para 
a realização das tarefas. PARKER e col. 
(1994) identificaram que óleos de cozi-
nha, chapas e equipamentos quentes são 
as causas mais freqüentes em queimadu-
ras em fast food.

As causas externas identificadas na ta-
bela 3 relacionam-se, portanto, às con-
dições, ambientes, tarefas e organiza-
ção do trabalho.

Quanto aos agravos à saúde codificados 
a partir do CID 10, obtém-se a seguinte 
informação na tabela 4:



Os traumas de membros superiores incluem 
principalmente os ferimentos nas mãos, re-
lacionados à execução das tarefas e manu-
seio dos instrumentos e equipamentos.

Destaca-se a prevalência de queimadu-
ras, coerente com a informação sobre a 
causa externa “contato com líquidos e 
equipamentos quentes”. 

Os traumas de membros inferiores po-
dem estar relacionados às quedas que 
são a principal causa externa de aciden-
te, de acordo com as tabelas 3 e 4.

Além dos traumas comumente relaciona-
dos às quedas, tais como torções e contu-
sões, verificou-se que 10,8 % das queima-
duras são motivadas por quedas próximas 
aos equipamentos quentes, ou enquanto o 
trabalhador manuseia alimentos quentes. 
Esta associação coincide com o índice de 
11 % encontrado por Hayes Lundy e col., 
1991 citado por HENDRICKS e LAYNE, 
1999, sobre acidentes de trabalho envol-
vendo adolescentes em restaurantes. 

Cerca de 39 % das queimaduras rela-
cionadas ao trabalho registradas no De-
partamento de Saúde dos Estados do 
Colorado e Minnesota ocorreram em res-
taurantes fast-food (CDC, 1993). 

Quanto aos acidentes graves, segundo 
classificação utilizada pelo SIVAT, nos 
restaurantes “XX” ocorreram seis casos 
de queimaduras de 3º grau. 

Considerações Finais 

A subnotificação dos AT junto ao INSS 
indica a relevância de um instrumento 
de informação próprio da Saúde para as 
ações de vigilância.

Acidentes de trabalho em adolescen-
tes têm uma repercussão individual 
(física e psicológica) e social, na me-
dida em que o jovem, potencialmente 
produtivo, torna-se um ônus para a 
família e a sociedade, quando está 
com a sua capacidade laborativa re-
duzida ou limitada. 
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Distribuição dos acidentes de trabalho ocorridos nos restaurantes “XX”, segundo os agravos à saúde. 
Município de São Paulo, 1999 a 2005 (n=629).

Tabela 4:

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT-CAT, 2006.
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A demonstração da extensão e abran-
gência dos AT foi fundamental como 
comprovação das más condições de 
trabalho, tornando evidentes e incon-
testáveis os fatores geradores dos AT e 
os danos à saúde de considerável con-
tingente de adolescentes. 

Este trabalho mostra que adolescen-
tes constituem-se em uma população 
vulnerável aos agravos à saúde, mes-
mo inseridos em atividades permitidas 
para a idade e em estabelecimentos 
formais. 

Verificou-se que a análise de acidentes 
de trabalho colaborou na instrução do 
procedimento administrativo do MPT, 
bem como da Ação Civil Pública e con-

tribuiu para a elaboração de cláusulas do 
Termo de Compromisso de Ajustamento 
de Conduta relativas à prevenção de aci-
dentes de trabalho.

Além de contribuir para subsidiar inter-
venções no segmento de restaurantes 
fast-food, a análise dos acidentes de 
trabalho com adolescentes na empresa 
“XX” pôde ser utilizada para demonstrar 
que as ocorrências abrangiam o proces-
so e as condições de trabalho como um 
todo e não específicas de determinados 
endereços, o que ampliou o escopo da 
intervenção para todo o Brasil. 

Deste ponto de vista, este trabalho pode 
servir para orientar estratégias de interven-
ção para empresas que atuam em rede.
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TABELAS DAS NOTIFICAÇÕES DE

ACIDENTES DE TRABALHO

SIVAT 2003 a 2007





Os dados sobre acidentes de trabalho no Município de São Paulo podem ser acessa-
dos no site  http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/
TABNET/actrab/ac_trabalho.def. Estes dados são periodicamente atualizados po-
dendo diferir dos utilizados neste boletim.

SIVAT 2003 a 2007

Tabelas das notificações de acidentes de trabalho SIVAT 2003 – 2007
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Distribuição das notificações de acidente de trabalho grave e não grave, segundo o ano de 
notificação. Município de São Paulo, 2003 a 2007.  

Distribuição das notificações de acidente de trabalho segundo a gravidade. Município de São 
Paulo, 2003 a 2007.

Tabela 1:

Tabela 2:

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.

Distribuição das notificações de acidente de trabalho grave e não grave, segundo o sexo. Muni-
cípio de São Paulo, 2003 a 2007.

Tabela 3:

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.
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Distribuição das notificações de acidente de trabalho grave e não grave, segundo a faixa etária. 
Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Distribuição das notificações de acidente de trabalho grave e não grave, segundo e setor de 
atividade econômica. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Distribuição das notificações de acidente de trabalho grave e não grave, segundo o vínculo 
empregatício. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Tabela 4:

Tabela 5:

Tabela 6:

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.
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Distribuição das notificações de acidente de trabalho grave e não grave, segundo agrupamento 
de diagnósticos. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Distribuição das notificações de acidente de trabalho grave e não grave, segundo a descrição 
de causa externa. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Tabela 7:

Tabela 8:

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.
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Distribuição das notificações de acidente de trabalho grave e não grave, segundo a localiza-
ção da empresa empregadora por subprefeitura. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Tabela 9:

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.
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Distribuição das notificações de acidente de trabalho segundo o setor de atividade econômica e a 
localização da empresa e empregadora por subprefeitura. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Tabela 10:

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.
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Distribuição das notificações de acidente de trabalho segundo o setor de atividade econô-
mica e descrição de causa externa., Município de São Paulo,2003 a 2007.

Distribuição das notificações de acidente de trabalho segundo setor de atividade econômi-
ca e a localização da empresa empregadora por Coordenação Regional de Saúde. Municí-
pio de São Paulo, 2003 a 2007.

Distribuição das notificações de acidente de trabalho grave, segundo a gravidade e a loca-
lização da empresa empregadora por Coordenação Regional de Saúde. Município de São 
Paulo, 2003 a 2007.

Tabela 11:

Tabela 12:

Tabela 13:

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.
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Distribuição das notificações de acidente de trabalho grave, segundo a gravidade e o vínculo 
empregatício do trabalhador. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Distribuição das notificações de acidente de trabalho grave, segundo a gravidade e a des-
crição da causa externa. Município de São Paulo, 2003 a 2007.

Tabela 14:

Tabela 14:

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.

Fonte: SMS/COVISA/SIVAT, 2008.
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