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RESUMO

Conforme estimativas mais recentes da OIT – Organização Internacional do Trabalho, a
ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais resultam em uma perda de
4% do Produto Interno Bruto mundial em custos diretos e indiretos por lesões e doenças.
Isso equivale a 2,8 trilhões de dólares por ano. As mudanças tecnológicas e sociais,
juntamente com as condições econômicas globais, estão não só elevando os riscos à saúde
do trabalhador, como criando novos. O presente trabalho apresenta uma pesquisa
quantitativa de natureza exploratório-descritiva, que tomou como referência os registros
de acidentes de trabalho categorizados como graves e fatais do sistema SINAN - Sistema
de Informação de Agravos e Notificação de Acidentes Graves - 17ª Regional de Saúde que
fica localizada na cidade de Londrina / PR. O objetivo do trabalho foi identificar a relação
entre os acidentes graves e fatais levantados, e a idade e o tempo de experiência do
trabalhador. As variáveis investigadas foram gênero do trabalhador, idade do acidentado,
tempo de experiência na atividade, ocupação, período de início da jornada laboral antes
da ocorrência do acidente e município. Os resultados demonstraram que 76,6% dos
acidentes atinge os trabalhadores de outras áreas (serviços, saúde, comércio, segurança
patrimonial, transporte, serviço público, etc.) e que o número de acidentes está
diminuindo com maior tempo de permanência do trabalhador na ocupação. Verificou-se
que no período da manhã ocorrem 39,5% dos acidentes e que 80,88% dos trabalhadores
que sofreram acidentes iniciaram a jornada de trabalho no período da manhã. Constatouse que a maioria dos acidentes ocorre com trabalhadores da faixa etária entre 41 a 80
anos 36,0%, seguido dos empregados da faixa etária entre 21 a 30 anos 30,5%. Conclui-se
que alguns fatores podem ser adotados para a redução de acidentes de trabalho como:
implementar sistemas de gestão de segurança e saúde do trabalhador, auditar
periodicamente os referidos sistemas, melhorar o processo de fiscalização, definir
melhores critérios para notificação dos acidentes graves e fatais, estudar meios para
integrar os sistemas de cadastro e registro de acidentes, definir melhores políticas
empresariais no que diz respeito a saúde do trabalhador, entre outras ações.
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