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10. Quantos acidentes do trabalho ocorrem no 
brasil? ProPosta de integração de registros 
administrativos 

Bernadette Cunha Waldvogel

DaDos sobre aciDentes e Doenças Do trabalho

Responder a esta questão não é tarefa simples para estudiosos e responsáveis 
pelas medidas de saúde e segurança do trabalho em nosso país. As fontes de 
dados existentes fornecem cifras distintas que revelam panoramas parciais e, 
muitas vezes, desencontrados.

A análise atual, abrangente e comparativa da questão acidentária no Brasil 
requer informações completas, atualizadas e fidedignas sobre a ocorrência de 
acidentes e doenças a que os trabalhadores estão sujeitos no exercício de sua 
profissão. Tal estudo é necessário para o melhor entendimento dessa pro-
blemática, para orientação de medidas que minimizem esses eventos e para 
elaboração de políticas direcionadas à classe trabalhadora, tantas vezes vítima 
de acidentes e doenças laborais.

O amplo debate entre setores do governo envolvidos com as questões de 
saúde do trabalhador motivou a convocação da 3ª Conferência Nacional de 
Saúde do Trabalhador, ocorrida em Brasília em junho de 2005, organizada 
pelos ministérios da Previdência Social, da Saúde e do Trabalho e Emprego, 
com a perspectiva de aprofundar o diálogo sobre tais questões com toda a 
sociedade (Brasil, 2005).

Na realidade brasileira, não há carência de sistemas que seriam, em tese, 
suficientes para gerar informações necessárias para o acompanhamento das 
ocorrências de acidentes e doenças do trabalho. Na prática, os sistemas de 
informações mostram-se parciais, não se relacionam entre si e não cobrem a 
totalidade dos trabalhadores.
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Existem, no Brasil, pelo menos quatro grandes sistemas de informação, 
implantados e em funcionamento, com dados sobre acidentes e doenças do 
trabalho, que são padronizados em todo o território nacional:

1) Dataprev, gerenciado pelo Ministério da Previdência Social, com registros 
das Comunicações de Acidentes do Trabalho;

2) Sistema de Informações sobre Mortalidade, gerenciado pelo Ministério da 
Saúde, com registros das declarações de óbito;

3) Sistema de Informações Hospitalares, também gerenciado pelo Ministério 
da Saúde, com registros de Autorização de Internação Hospitalar;

4) Relação Anual das Informações Sociais, gerenciado pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, com dados sobre movimentação dos empregados 
com contrato formal de trabalho.

Esses quatro sistemas são alimentados por registros administrativos. Cada 
um desses registros foi concebido para cumprir uma função distinta, de modo 
que nem todos podem ser diretamente transformados em bases estatísticas. 
Entretanto, como eles contam com preciosas informações sobre a saúde do 
trabalhador, sua utilização oferece importantes subsídios para compreender 
a questão acidentária.

Com base na revisão bibliográfica realizada no artigo de Santana, Nobre 
e Waldvogel (2005) e nas bibliotecas virtuais Scielo, Lilacs, Claves e LIS, foi 
possível constatar que, de modo geral, as experiências e os estudos realizados 
com dados de acidentes e doenças do trabalho restringem-se às fontes de da-
dos aqui mencionadas (Conceição, 2003; Correa & Assunção, 2003; Freitas, 
2005; Hennington et al., 2004; Lee, 1999; Oliveira & Mendes, 1997; Pepe, 
2002; Teixeira, 2005; Waldvogel, 2001, 2002, 2003). Encontram-se, também, 
estudos com dados de pesquisas amostrais desenhadas especialmente para esse 
fim (Almeida & Binder, 2000; Binder & Cordeiro, 2003; Montagner et al., 
2001; Santana et al., 2003) e experiências locais de sistemas de vigilância em 
saúde do trabalhador (Andreotti, 2007; Cordeiro et al., 2005; Cortez, 2001; 
Facchini et al., 2005; Hennington & Monteiro, 2006).

Este capítulo propõe-se discutir a alternativa de construção de base integra-
da de dados de acidentes e doenças do trabalho, com base na vinculação das 
quatro fontes de dados: Dataprev, SIM, SIH e Rais. Essa integração representa 
a otimização dos registros administrativos já existentes, fazendo com que os 
ministérios gerenciadores dos sistemas somem esforços, a fim de relacionar 
as informações que se encontram dispersas.
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O tratamento conjunto dos quatro registros administrativos aqui men-
cionados, de acordo com as bases de microdados de cada um dos sistemas, 
poder-se-ia constituir em ‘ensaio’ para formação de um Sistema Nacional de 
Monitoramento de Acidentes e Doenças do Trabalho. O procedimento per-
mitiria elaborar uma base de dados mais completa, reduzindo a subnotificação 
de casos e de óbitos e abrindo novas perspectivas de análise.

Com a racionalização do uso dos sistemas existentes e o aprimoramento 
de sua cobertura e qualidade, talvez não sejam necessários novos sistemas de 
informação. Poder-se-ia aproveitar um conjunto de variáveis relevantes em 
cada um deles, para compor um sistema de monitoramento capaz de suprir 
as informações necessárias para o acompanhamento preciso e o estudo apro-
fundado da questão acidentária.

Descrevem-se aqui os quatro sistemas e seus respectivos registros admi-
nistrativos, mostrando-se suas vantagens e limitações. Relata-se exemplo de 
vinculação de bases de dados, elaborada em parceria entre a Fundação Seade e 
a Fundacentro, em 2000, em que o banco de dados resultante permitiu avaliar 
e dimensionar os acidentes fatais do trabalho ocorridos em todo o estado de 
São Paulo, de 1997 a 1999. Em seguida, apresenta-se síntese dos dados sobre 
acidentes do trabalho disponíveis em cada sistema, entre 2000 e 2005, para 
o estado de São Paulo e o Brasil, permitindo comparar os diferentes valores 
existentes. Por último, comenta-se a relevância de construção de base integrada 
com esses dados.

os PrinciPais sistemas De informação e os resPectivos registros 
aDministrativos

Dataprev: Comunicação de Acidente do Trabalho
A Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), expedida pelo Institu-

to Nacional do Seguro Social (INSS), do Ministério da Previdência Social, 
constitui um registro administrativo que deve ser preenchido pela empresa 
sempre que o trabalhador sofre acidente a serviço desta, ou no trajeto entre 
sua residência e o local de trabalho.

No caso de morte do trabalhador vítima de acidente laboral, ou para aqueles 
casos em que se constate necessidade de indenização judicial, abre-se processo 
de acidente do trabalho no INSS, mediante encaminhamento, feito geralmente 
pelos dependentes do segurado, da documentação de tal ocorrência.
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Essa fonte contém tanto informações pessoais do acidentado quanto as 
circunstâncias do acidente, tais como local da ocorrência, condição de o 
acidentado estar ou não a serviço da empresa, data e horário do acidente. 
Existem, também, dados sobre a empresa onde o trabalhador exercia sua 
atividade, permitindo caracterizar o risco de acidente associado ao tipo de 
empresa.

A principal limitação dessa fonte refere-se a sua restrição à parcela da for-
ça de trabalho contribuinte do INSS, principalmente a classe trabalhadora 
inserida no mercado formal, excluindo os funcionários públicos, aqueles sem 
dependentes aptos a receber os benefícios decorrentes da morte por acidente 
do trabalho e, principalmente, os trabalhadores do setor informal. 

O sistema de informação do INSS, cujos dados encontram-se disponíveis 
no Dataprev (www.dataprev.gov.br), tem como finalidade o processamento 
de benefícios aos acidentados, aos dependentes e àqueles acometidos por 
doenças do trabalho. Sua utilização para estudos mais detalhados é limitada, 
pois os dados divulgados referem-se, de modo geral, a totais de casos de aci-
dentes do trabalho, sem maior caracterização dos eventos. Assim, o acesso a 
esse detalhamento só é possível por intermédio de levantamentos específicos 
em agências e postos do INSS espalhados pelo território nacional, ou por 
tabulações especiais solicitadas a este órgão. Vale ressaltar que, atualmente, 
as empresas enviam informações sobre acidentes do trabalho via Internet, o 
que teoricamente facilitaria sua disponibilização.

Sistema de Informações sobre Mortalidade: declaração de óbito
A declaração de óbito (DO), instrumento utilizado para registrar todas 

as mortes ocorridas no Brasil, é um registro administrativo expedido pelo 
Ministério da Saúde e segue o mesmo padrão em todo o território nacional. 
Mediante a DO assinada por um médico, que atesta a causa do falecimento, 
o óbito é registrado em cartório.

As secretarias de Saúde dos municípios brasileiros coletam uma via da DO 
e alimentam o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), enviando 
regularmente seus arquivos municipais às secretarias estaduais de Saúde e ao 
Ministério da Saúde, que coordena, processa e disponibiliza tais informações 
para o total do país. Como os dados são produzidos em cada secretaria mu-
nicipal de Saúde, eles estão sujeitos a problemas estruturais ou conjunturais, 
que podem afetar a qualidade e a cobertura das informações em cada unidade 
da federação, interferindo no processamento do conjunto do sistema.
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É preciso considerar, também, a existência de diferenciados níveis de 
sub-registro de óbito nos estados, acrescida da ocorrência de mortes sem 
assistência médica e sem causa de morte definida, que ainda persistem em 
nosso país e enfraquecem os estudos epidemiológicos em determinadas 
regiões brasileiras.

As informações do SIM podem ser acessadas na página do Datasus na In-
ternet (www.datasus.gov.br), que disponibiliza o aplicativo Tabwin, permitindo 
ao usuário realizar suas próprias tabulações. Uma das principais vantagens da 
DO para estudos da mortalidade por acidentes do trabalho consiste na diver-
sidade de informações sobre o trabalhador falecido. Esta declaração contém 
ainda importantes informações epidemiológicas, como as causas de morte e o 
tipo de causa externa de morte, além de campo específico para notificar se o 
óbito ocorreu ou não devido a acidente do trabalho, ou se este fato é ignorado. 
Outra vantagem é que abrange todos os trabalhadores, independentemente 
de o vínculo empregatício ser formal ou informal, ou da condição de contri-
buinte ou não do INSS.

Quanto às desvantagens na utilização da DO como fonte de dados para 
esses estudos, a principal consiste no inadequado preenchimento do campo 
que indica se a morte resultou de acidente do trabalho, interferindo na iden-
tificação e na quantificação dos casos fatais desse tipo de acidente. Tal fato 
ocorre principalmente pelo desconhecimento do profissional médico sobre 
as circunstâncias exatas da morte, ou pelo fato de este não querer se compro-
meter com tal declaração.

Além disso, não há registro mais específico sobre o local onde ocorreu o 
acidente do trabalho nem se o trabalhador estava a serviço da empresa no 
momento do acidente. Também não é possível identificar as doenças ocupacio-
nais, pois o campo de acidente do trabalho na DO é preenchido tão somente 
no caso de causa externa de morte.

Outro fator limitante diz respeito às regras de codificação para alimentar o 
SIM, que não consideram o homicídio como tipo de violência compatível com 
acidente do trabalho, embora na legislação acidentária essa causa de morte 
seja identificada como tal. Esse fato interfere, ainda mais, na subenumeração 
dos casos fatais de acidentes do trabalho. Com as evidências apresentadas em 
diversos trabalhos que atestam a importância desse tipo de causa de morte 
como risco à saúde do trabalhador, o Ministério da Saúde se propôs a alterar 
tais regras. 
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Sistema de Informações Hospitalares: Autorização para Internação 
Hospitalar

O Sistema de Informações Hospitalares (SIH) destina-se a auxiliar a ope-
racionalização, o controle e a gestão do atendimento hospitalar do Sistema 
Único de Saúde (SUS), pelas secretarias municipais e estaduais de Saúde. 
Ele é gerenciado pela Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), do Ministério da 
Saúde, e suas informações encontram-se disponíveis na página do Datasus 
(dados agregados e bancos de microdados que podem ser baixados), cobrindo 
cerca de 70% das internações realizadas no país. Semelhante ao SIM, suas 
informações podem ser acessadas por intermédio do tabulador Tabwin (www.
datasus.gov.br).

Alimentam o SIH informações da Autorização de Internação Hospitalar 
(AIH), contemplando dados de identificação do paciente, dos procedimen-
tos realizados e do diagnóstico principal e secundário, que são organizados 
segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID). Assim, embora tenha 
sido criado com objetivo gerencial e de controle dos custos hospitalares, o 
sistema contém informações importantes, cada vez mais utilizadas em estudos 
epidemiológicos. É possível, também, conhecer casos de internação em conse-
quência de circunstâncias de trabalho, representando importante subsídio 
para avaliações e tomadas de decisão na área de vigilância epidemiológica.

Como vantagem para estudos de saúde do trabalhador, o sistema identifica 
a internação como decorrente de acidente do trabalho e a respectiva causa de 
internação. Em tese, haveria informação sobre todos os trabalhadores aciden-
tados, independentemente de seu vínculo empregatício.

As principais desvantagens decorrem da própria finalidade para a qual o 
sistema foi criado, cobrindo apenas indivíduos atendidos pelo SUS, ficando 
fora de sua base os trabalhadores que procuram assistência médica particular 
ou conveniada, e do fato de a internação de muitos deles acontecer sem uma 
associação explícita com o trabalho. Na verdade, essa fonte apenas informaria 
casos de acidentes graves, que necessitaram de internação hospitalar, e os casos 
mais leves não fariam parte dessas estatísticas.

Outra limitação da AIH é que uma mesma pessoa pode apresentar repeti-
das internações, com complicações posteriores que até resultem em óbito, o 
que pode inclusive ocorrer em outro estabelecimento hospitalar. Isso acarreta 
múltiplas contagens de uma mesma ocorrência, interferindo no dimensiona-
mento do número de indivíduos internados.
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Não há cobrança diferenciada para internações decorrentes de acidentes 
do trabalho, o que não motiva o estabelecimento hospitalar a registrar essa 
característica entre todos os demais quesitos a que está obrigado a preencher. 
Este seria mais um fator para a existência de subnotificação importante dessa 
fonte para estudos sobre acidentes do trabalho.

Relação Anual de Informações Sociais
A Relação Anual de Informações Sociais (Rais) consiste em base de in-

formações estatísticas para subsidiar a elaboração de políticas de emprego 
e salários e de estudos sobre mercado de trabalho. É gerenciada pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego e contém registro permanente de admissões e 
desligamentos dos empregados segundo o regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), dos trabalhadores com contrato temporário de trabalho 
sem carteira assinada e de funcionários públicos. Tem periodicidade anual e 
representa um censo do mercado formal brasileiro (www.mte.gov.br).

Essa fonte apresenta, como grande vantagem para estudos de acidentes 
do trabalho, dados relativos aos desligamentos de trabalhadores, que estão 
desagregados em aposentadoria e falecimento, sendo ainda discriminados em 
acidente ou doença do trabalho. A partir de 2003, passou-se a detalhar tam-
bém se o acidente foi típico ou de trajeto. Tais dados aparecem por unidade 
da federação e por município.

As empresas, quando alimentam a Rais, informam diversas característi-
cas de seus empregados, como salário e função que exercem, além de dados 
pessoais. Tais dados podem ser cruzados com as características das empresas, 
representando importante subsídio para estudos sobre saúde do trabalhador.

Uma limitação dessa fonte reside na falta de detalhes sobre a causa da 
morte ou a invalidez permanente. Nos estudos regionalizados, o fato de as 
informações sobre empregados referirem-se ao município em que a sede da 
empresa encontra-se instalada, e não ao local de residência ou de trabalho do 
empregado, pode acarretar distorções sobre tais ocorrências.

Outra desvantagem é cobrir apenas trabalhadores com vínculo formal de 
trabalho, ignorando os trabalhadores do mercado informal, que representam 
parcela expressiva da população economicamente ativa (PEA) ocupada.

As bases de dados da Rais são acessadas em CD-ROM distribuído anual-
mente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que disponibiliza ainda um 
tabulador próprio para realizar consultas nessas bases.
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exemPlo De integração De bases De DaDos: casos fatais no estaDo  
De são Paulo

Com o propósito de exemplificar o potencial de aprimoramento resultante 
do tratamento conjunto de diferentes bases de dados, apresentam-se o projeto 
desenvolvido em parceira entre a Fundação Seade e a Fundacentro, em 2000, 
e os resultados descritos no trabalho de Waldvogel (2003).

A fim de resgatar a riqueza de informações sobre casos fatais de acidentes 
do trabalho em duas fontes de registro administrativo – DO e CAT – e tentar 
superar limitações específicas de cada uma delas, o projeto aqui menciona-
do aplicou metodologia de vinculação de fontes de dados para identificar e 
quantificar casos fatais de acidentes do trabalho ocorridos no estado de São 
Paulo entre 1997 e 1999.

Nesse período, as bases de mortalidade processadas pela Fundação Seade, 
com base nas informações contidas nas DO e no registro civil, não dispunham 
de variáveis de identificação, como nome do falecido e nome da mãe, neces-
sárias para aplicação da metodologia de vinculação de bases de dados. Em 
contrapartida, as comunicações de acidentes do trabalho ainda não estavam 
informatizadas no INSS, inexistindo mais detalhes sobre casos fatais, além de 
não haver variáveis de identificação.

Fez-se necessário, então, resgatar todas as DO arquivadas na Fundação 
Seade cujo campo de acidente do trabalho estivesse preenchido com ‘sim’, 
para relacionar as variáveis de identificação. Também foi realizada pesquisa em 
todas as agências e postos do INSS no estado de São Paulo, coletando dados 
sobre os casos fatais de acidentes nos processos arquivados em cada unidade.

A metodologia de vinculação de bases de dados adotada nessa experiência 
procurou maximizar a utilização dos registros administrativos, compatibilizan-
do suas informações, enriquecendo o detalhamento dos dados e ampliando 
o universo de casos fatais.

Um importante ganho com esse procedimento foi a possibilidade de co-
nhecer casos de acidentes presentes em apenas uma das fontes, o que permitiu 
identificar os casos que, apesar de notificados pelo médico como acidentes do 
trabalho na DO, não resultaram em abertura de processo no INSS.

Os casos notificados na DO como acidente do trabalho e que não constam 
da base do INSS referem-se, de modo geral, à população trabalhadora não 
coberta pelo INSS, aos trabalhadores contribuintes sem dependentes aptos a 
requerer benefício a esse órgão ou àqueles cujos dependentes residam fora do 
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estado de São Paulo. A parcela da população assim estimada representa uma 
aproximação dos acidentes fatais ocorridos com trabalhadores do mercado 
informal.

A pesquisa identificou 1.999 casos fatais nos processos de acidentes do tra-
balho do INSS e 2.177 casos nas DO do acervo da Fundação Seade, no estado 
de São Paulo, entre 1997 e 1999, indicando média anual, respectivamente, 
de 666 e 726 casos fatais.

Além dos totais distintos, existe sensível diferença no perfil da população 
trabalhadora revelada com base em cada fonte, sendo apenas a distribuição 
por sexo idêntica, com participação majoritariamente masculina (95,5%). 
Quanto à distribuição etária, observa-se que os dados do INSS mostram maior 
frequência de casos fatais entre 30 e 39 anos, enquanto a população revelada 
pela DO é mais jovem, com pico entre 20 e 34 anos. Nessa segunda fonte 
também se verifica maior participação de acidentados com mais de 55 anos, 
em comparação com a primeira. Em relação à composição por estado civil, 
encontra-se maior diferença nos dados do INSS: 61,5% de casados e 28,4% 
de solteiros, ao passo que nas DO ela foi menor: 51,9% de casados e 36,7% 
de solteiros.

Esses resultados indicam diferenças importantes nos perfis da população 
acidentada no estado de São Paulo, reveladas com base na análise isolada de 
cada fonte de registro administrativo. Tal constatação realça a necessidade de 
análise conjunta das fontes, considerando-se a integração de seus dados, para 
se contar com panorama mais abrangente da população trabalhadora vítima 
desses acidentes.

Aplicando-se a metodologia de vinculação de bases de dados, foi possível 
identificar 530 casos comuns às duas fontes. Após incorporar os casos presentes 
em apenas uma delas, a base integrada totalizou 3.646 casos fatais de acidentes 
do trabalho, no estado de São Paulo, entre 1997 e 1999, indicando que, a 
cada ano, 1.215 trabalhadores foram vítimas fatais de acidentes relacionados 
ao trabalho – ou seja, a cada dia ocorreram cerca de 3,3 mortes por acidentes 
laborais. Na Figura 1, descreve-se o resultado desse procedimento.
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Figura 1 – Composição da base integrada CAT/DO de acidentes do trabalho. 
Estado de São Paulo – 1997-1999

Como primeiro resultado, tem-se a estimativa do grau de cobertura dos 
casos fatais de acidentes do trabalho para cada fonte. As DO cobriram 59,7% 
do universo de casos da base integrada, enquanto as CATs responderam por 
54,8% desse total. Conclui-se, então, que as duas fontes de dados mostraram-
se insuficientes para identificar e dimensionar adequadamente os casos fatais 
de acidentes do trabalho quando utilizadas de forma isolada. O tratamento 
conjunto ampliou esse universo e permitiu análises mais abrangentes da 
questão acidentária.

Vale dizer que o total de casos fatais identificados no levantamento de 
dados em agências e postos do INSS resultou em contingente distinto daquele 
apresentado nos Anuários Estatísticos da Previdência Social. Nessas estatísticas, 
o volume divulgado refere-se a casos comunicados e liquidados pelo INSS em 
determinado ano. O processo é considerado liquidado quando sua avaliação se 
encerra administrativa e tecnicamente no INSS, quando se define nexo causal 
entre acidente e trabalho, o que pode interferir no intervalo de variação entre 
a entrada e a decisão final do processo. Outro fator de diferenciação decorre 
do fato de o volume apresentado nos anuários referir-se ao total de benefícios 
gerados por tais acidentes, e um único caso pode gerar mais de um benefício. 
Além disso, o município ou estado adotado é o de entrada do processo, e não 
o da ocorrência do acidente ou da residência do segurado.

Segundo o Anuário de 1999, no estado de São Paulo foram liquidados 
2.935 casos fatais de acidentes do trabalho, entre 1997 e 1999. A comparação 
com os dados da pesquisa realizada em 2000 mostra que eles correspondem 
a 68,1% do número publicado no referido Anuário.

CAT-INSS DO-Seade

1.469 1.647

530
casos

vinculados

Base integrada: 3.646 casos fatais de acidentes do trabalho

Fonte: Fundação Seade/Fundacentro (2000).
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Esse porcentual é semelhante ao estimado por Gawryszewski e colabora-
dores (1998) para o estado de São Paulo em 1995. Analisando a distribuição 
dos óbitos segundo o ano de ocorrência do acidente, esses autores detectaram 
apenas 66,8% desses casos como ocorridos e liquidados em 1995.

Em compensação, na base do SIM foram encontrados 1.724 óbitos por 
acidentes do trabalho ocorridos entre 1997 e 1999. O valor inferior em relação 
à pesquisa direta nas DO decorre, principalmente, da existência de homicídios 
como causa de morte de acidentes do trabalho, que não estão presentes no 
SIM, conforme regra de codificação mencionada anteriormente.

síntese Dos DaDos relativos aos Quatro sistemas De informação

Para ilustrar os quatro sistemas de informação aqui considerados, elaborou-
se a Tabela 1 com os totais relativos a acidentes do trabalho, invalidez perma-
nente e óbitos, ocorridos entre 2000 e 2005, respectivamente para o Brasil 
e o estado de São Paulo. Estes dados foram coletados em cada sistema de 
informação, para ilustrar as diferenças existentes entre eles. Dependendo do 
sistema considerado, o dimensionamento dos eventos é distinto, indicando 
suas fragilidades e limitações. 

Tabela 1 – Acidentes do trabalho, óbitos e invalidez. Brasil e estado de São Paulo – 
2000-2005

SIM SIH

Acidentes do

trabalho (1)

Óbitos
Invalidez

permanente (2)

Óbitos
Acidentes do

trabalho
Óbitos

Aposentadoria

por invalidez

2000 363.868 3.094 15.317 2.422 48.251 1.447 5.447

2001 340.251 2.753 12.038 2.517 47.213 2.074 5.666

2002 393.071 2.968 15.259 2.799 35.805 1.775 6.402

2003 399.077 2.674 13.416 2.841 - 1.848 6.297

2004 465.700 2.839 12.913 3.011 23.900 2.094 6.094

2005 491.711 2.708 13.614 2.740 - 1.898 8.138

TOTAL 2.453.678 17.036 82.557 16.330 - 11.136 38.044

2000 147.567 722 5.799 541 12.364 669 1.366

2001 133.936 750 4.206 524 11.211 1.271 1.205

2002 154.767 815 4.805 544 9.103 849 1.784

2003 151.121 665 4.737 593 - 815 1.979

2004 173.412 677 4.460 570 2.869 803 1.961

2005 181.705 670 4.860 553 - 627 2.388

TOTAL 942.508 4.299 28.867 3.325 - 5.034 10.683

(1) Acidentes registrados. (2) Acidentes liquidados.

Rais

Ano

Dataprev

B
r

a
s

i
l

S
ã

o
P

a
u

l
o

(2)

Fonte: Dataprev, (2007); Datasus, (2007); Brasil, (2007).
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Constata-se que apenas no sistema do Dataprev e do SIH existem dados 
para o total de acidentes do trabalho. Apesar de todas as restrições inerentes 
à primeira base, que abrange apenas trabalhadores contribuintes do INSS, 
ela ainda cobre um volume maior quando comparada ao SIH, que apre-
senta número bem mais reduzido de casos com esse caráter de internação, 
tornando-o insuficiente para quantificar esses eventos. Interessante observar 
certa incoerência na série histórica apresentada, em que os valores diminuem 
expressivamente sem motivo aparente para tal. Mas o SIH não deve ser to-
talmente descartado, já que informa justamente os casos de acidentes mais 
graves, que necessitaram de internação em hospitais, ainda que seus dados se 
refiram apenas aos atendimentos do SUS.

Apesar de seu potencial para servir a esse propósito, no SIH e também 
no SIM os dados são subnotificados, o que decorre, mais uma vez, do fato 
de instituições de saúde e médicos não estarem devidamente sensibilizados 
quanto à importância de classificar a internação e a morte como consequência 
de atividade profissional. São necessárias campanhas de conscientização sobre 
a utilidade dos registros administrativos, preenchidos pelos profissionais de 
saúde, como instrumento essencial para orientação de medidas de prevenção 
e redução dos acidentes do trabalho.

Os dados de invalidez decorrente de acidente do trabalho são refletidos em 
duas fontes: Dataprev e Rais. Observa-se ordem de grandeza muito distinta 
para esses eventos, sendo o total informado pelo Dataprev 2,2 vezes maior do 
que aquele presente na Rais, tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo.

Em relação aos casos fatais de acidentes do trabalho, em tese os quatro 
sistemas deveriam conter tais informações, mas não é possível considerar o 
SIH neste grupo. As demais fontes apresentam resultados diversos, nas duas 
áreas estudadas. Para o total do Brasil, o Dataprev exibe maior cifra: 17.036 
óbitos registrados, entre 2000 e 2005, enquanto no SIM constam 16.330 casos. 
Na Rais, o volume é menor, com 11.136 desligamentos em razão de acidentes 
do trabalho fatais.

Avaliação semelhante para o estado de São Paulo revela situação diversa. A 
Rais foi o sistema a informar maior número de casos fatais (5.034), seguida do 
Dataprev (4.118) e, por último, do SIM (3.325). Aqui valem algumas observa-
ções. O fato de a sede da empresa prestar informações sobre desligamentos de 
seus empregados pode acarretar diferenças se o trabalhador reside em estado 
distinto. Também no Dataprev, a residência pode ser a dos beneficiários e não 
aquela do trabalhador, como ocorre no SIM.
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Um ponto a favor dos dados da Rais relaciona-se à cobertura dos trabalha-
dores do setor público, os quais não aparecem no Dataprev, que compreende os 
trabalhadores do mercado formal regidos pela CLT. Em tese, no SIM estariam 
todos os trabalhadores, independentemente de seu vínculo empregatício.

Os dados aqui apresentados mostram a dificuldade de análise e algumas 
possibilidades de erro quando os sistemas de informação são considerados 
isoladamente nos estudos sobre acidentes do trabalho.

ProPosta De elaboração De base integraDa De aciDentes Do trabalho
A breve avaliação realizada no item anterior, com a síntese dos dados exis-

tentes sobre acidente, invalidez permanente e mortes associadas ao trabalho, 
indica que não é possível saber com precisão a verdadeira ordem de grandeza 
desses eventos. Dependendo da fonte de dados utilizada, o dimensionamento 
desses eventos é distinto.

A informação mais enfraquecida é o total de acidentes do trabalho, disponível 
somente na base do Dataprev, com a limitação bastante conhecida de cobrir 
apenas trabalhadores contribuintes do INSS. Além disso, este órgão costuma 
ser acionado somente quando o trabalhador necessita de afastamento superior 
a 15 dias. Apesar da obrigatoriedade do preenchimento da CAT sempre que 
há acidente do trabalho, independentemente da gravidade, sabe-se que isso não 
acontece. A AIH, que poderia ser bom instrumento para quantificar acidentes 
do trabalho mais graves que levam à internação hospitalar, cumpre parcialmen-
te esse papel, como demonstraram os dados apresentados. Por esses motivos, 
a quantificação mais próxima da realidade do total de acidentes do trabalho é 
feita por meio de estimativas, muitas vezes resultantes de pesquisas amostrais.

Como ilustração, apresentam-se alguns resultados do trabalho de Mon-
tagner e colaboradores (2001), com base em pesquisa domiciliar por amostra 
representativa da população do estado de São Paulo, realizada em projeto de 
parceria entre a Fundação Seade e a Fundacentro (2000). A pesquisa revelou 
que 6,5% da população economicamente ativa, com experiência de trabalho 
nos 12 meses anteriores ao levantamento, diz ter sofrido acidente do trabalho, 
o que permitiu estimar em 884 mil o número de acidentes ocorridos no estado 
de São Paulo em 2001. Na referida pesquisa, 84,7% dos eventos resultaram 
em afastamento inferior a 15 dias e 52,2% corresponderam a empregado do 
setor público e a assalariado de empresa privada com carteira assinada.

O trabalho de Santana e colaboradores (2003), de acordo com dados 
de inquérito de base comunitária conduzido em amostra aleatória de 
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habitantes de Salvador (BA), estimou incidência anual de acidentes do 
trabalho em 5,8%.

Os resultados encontrados são bem superiores às estatísticas da previdência, 
embora se refiram a universos de certa forma distintos. Enquanto nas pesquisas 
domiciliares há o relato de todos os acidentes do trabalho, inclusive aqueles 
que não implicaram afastamento, nas estatísticas oficiais aparecem principal-
mente os casos de maior gravidade, que realmente afastaram o indivíduo de 
suas funções. Deve-se considerar, além disso, a elevada parcela de trabalhadores 
sem vínculo formal, que não faz parte das estatísticas oficiais.

Já para os casos de invalidez permanente por acidente do trabalho, exis-
tem duas fontes nacionais com volume considerável de casos para tal evento: 
Dataprev e Rais. Para esses, é possível testar a alternativa de vincular as duas 
fontes, de forma a aprimorar a capacidade de entendimento das ocorrências 
e o mecanismo de seu registro.

Na Rais, desligamentos em razão de aposentadoria por invalidez, discri-
minada em acidente ou doença do trabalho, indicam o desfecho quando o 
trabalhador não tem mais condições para exercer suas atividades profissionais 
anteriores. Essa fonte cobre todos os trabalhadores com contrato de trabalho, 
mesmo aqueles que não têm carteira assinada, e os funcionários públicos, mas 
seu registro não permite conhecer o momento exato nem as circunstâncias do 
acidente, embora conte com informações relevantes, como salário e cargo que 
o empregado exercia, além de informações sobre a empresa. Na CAT, existem 
mais informações sobre o acidente, como hora, local, circunstâncias, causa da 
doença e dados sobre a empresa.

O tratamento conjunto das duas fontes permitiria aprimorar o conheci-
mento sobre invalidez permanente decorrente de acidente do trabalho, cuja 
gravidade impede o trabalhador de retornar à função anteriormente exercida. 
Esse procedimento permite realizar controles de qualidade das informações 
comuns, complementar as variáveis disponíveis e aumentar o número de casos 
informados. Contudo, o banco integrado ainda não incluiria aqueles casos de 
invalidez permanente relativos aos empregados sem vínculo formalizado de 
trabalho. Para essa parcela, a AIH corretamente preenchida poderia ser uma 
alternativa, considerando-se que os casos de invalidez permanente necessitam 
de cuidados médicos mais especializados, inclusive de internação hospitalar.

Quanto aos casos fatais de acidente do trabalho, esse é o evento com maior 
potencial de aprimoramento com a metodologia de vinculação de fontes de 
dados, já que deveria estar presente nas quatro fontes de dados. No Brasil, a apre-
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sentação da DO e o correspondente registro civil são obrigatórios para realizar 
um sepultamento. Se o trabalhador acidentado for contribuinte do INSS, seus 
dependentes abrirão processo neste órgão, com apresentação do registro civil do 
respectivo óbito e de uma CAT para requerer benefícios correspondentes. As 
empresas, por sua vez, se tiverem contrato formal de trabalho com o acidentado, 
deverão informar seu desligamento na Rais, no final do ano. Caso o trabalhador 
tenha procurado assistência médica em hospital do SUS por ocasião do acidente 
do trabalho e tenha falecido, este evento pode também aparecer no SIH.

A integração dessas fontes de dados representa importante mecanismo 
para ampliar a cobertura do evento mais grave do acidente do trabalho, que 
é a morte do trabalhador. A análise conjunta dos três sistemas com maior po-
tencial para integração das bases de dados – Dataprev, SIM e Rais – ampliaria 
o universo de casos fatais e permitiria estudo mais completo e detalhado da 
mortalidade por acidentes laborais no país.

É verdade que ainda ficariam fora desse universo os casos fatais que, mes-
mo decorrentes de acidente do trabalho, não são corretamente notificados 
nos registros administrativos considerados, mas certamente a vinculação das 
bases melhoraria muito a estimativa da ordem de grandeza dessas ocorrências 
e representaria importante subsídio para orientar medidas de prevenção e 
reduzir os acidentes do trabalho de maior gravidade.

A técnica de vinculação de bases de dados considera que tais fontes con-
templem variáveis de identificação, de modo a permitir a formação de pares 
com os casos comuns e a consistência de informações. Outra importante 
vantagem dessa metodologia reside na incorporação, na base integrada final, 
dos casos presentes em apenas uma das bases, resultando em base de dados 
mais completa e de melhor qualidade.

Essa metodologia permite, também, avaliar diferenciais de mortalidade por 
acidentes do trabalho para as duas parcelas da população acidentada correspon-
dentes aos mercados formal e informal. Diversos estudos têm mostrado que 
características como incidência, perfil da população, tipo de acidente e causas 
de morte, entre outras, são bastante diferenciadas para esses dois conjuntos 
de trabalhadores (Waldvogel, 1993, 2001; Santana et al., 2003).

consiDerações finais

Um sistema de monitoramento de acidentes e doenças do trabalho, 
organizado com base no relacionamento de diferentes fontes de dados exis-
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tentes, representa importante esforço para otimizar informações atualmente 
disponíveis de forma fragmentada, auxiliando na resposta à pergunta sobre 
quantos trabalhadores se acidentam no exercício de sua profissão no país, 
nos dias de hoje.

Se os sistemas Dataprev, SIM, SIH e Rais estivessem integrados, as bases 
de dados cobririam universo mais amplo de trabalhadores acidentados, re-
presentando contribuição relevante para todos os programas relacionados a 
essa problemática.

Cada sistema tem suas limitações, mesmo de acordo com seus objetivos 
específicos, mas o tratamento conjunto procura reduzi-las, sendo fundamental 
para a organização de um sistema abrangente de monitoramento de acidentes 
do trabalho, que contemple uma seleção das informações mais relevantes 
disponíveis em cada sistema.

O formato como tais sistemas estão configurados, contendo variáveis de 
identificação, tem grande potencial para aplicação de mecanismos de inte-
gração de microdados e cruzamento de variáveis. Eles contêm informações 
coincidentes e outras complementares. Além das variáveis de identificação, 
existem outras que são comuns a dois ou mais sistemas. As variáveis especí-
ficas de determinado sistema poderão ser consideradas como informações 
complementares, devendo ser selecionadas aquelas que acrescentem elementos 
fundamentais para o objetivo aqui proposto.

Todo novo sistema de informação que for criado com abrangência nacional 
e contemplar variáveis relacionadas a essa problemática poderá ser incorpo-
rado ao sistema de monitoramento, como acontece com o Sistema Nacional 
de Agravos de Notificação (Sinan) para os casos de acidentes do trabalho, 
proposto pelo Ministério da Saúde.

O banco integrado resultante será estatisticamente preciso para fins de 
monitoramento, permitindo que análises realizadas nos órgãos centrais utili-
zem bases de dados mais completas e detalhadas sobre a questão acidentária 
no país. Diferentemente, no nível local ou em estudos específicos, sempre 
será necessário o acompanhamento de cada indivíduo isoladamente, sendo 
importante a manutenção de sistemas de vigilância e de informação em diversas 
localidades, que devem manter seu andamento e objetivo particular.

O caráter centralizador dos órgãos gerenciadores desses sistemas consiste 
em uma das principais dificuldades para o acesso aos microdados necessários 
a esse tipo de procedimento. Muitas vezes tal conduta é necessária para os 
objetivos específicos, além da questão de sigilo que envolve a manipulação de 
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dados individualizados. A execução da alternativa metodológica aqui apresen-
tada só será possível com a participação ativa e efetiva de cada órgão gestor 
responsável pela produção desses sistemas de informação.

É importante, também, haver uma concentração de esforços para melho-
rar a cobertura e a qualidade dos dados assim produzidos de forma isolada, 
aprimorando, cada vez mais, os sistemas de dados, aumentando o poder da 
base integrada e gerando subsídios confiáveis para acompanhamento e estudo 
dos acidentes e doenças do trabalho no Brasil.
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