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Resumo 

Anualmente, a Organização Internacional do Trabalho apresenta alarmantes índices de 

acidentes de trabalho no mundo, estando o Brasil no décimo lugar do ranking dos países com 

maior número de acidentes de trabalho. Não bastasse a tragédia social que estes números 

representam, os acidentes de trabalho ainda custam aos cofres públicos cerca de 10 bilhões de 

reais por ano. No Brasil, boa parte deste resultado é consequência de doenças ocupacionais, 

que a legislação brasileira tipifica como acidentes de trabalho, posto que foram doenças 

contraídas e desencadeada por força de condições ambientais de trabalho inadequadas. O 

presente artigo tem como objetivo analisar a influência que as condições ergonômicas nos 

ambientes laborais podem ter sobre as estatísticas de acidentes do trabalho causadas por 

doenças ocupacionais. Através de históricos estatísticos, buscou-se aprofundar os 

conhecimentos sobre o nexo de causalidade entre acidentes de trabalho, doenças ocupacionais 

e condições de trabalho ergonomicamente inadequadas. Neste trabalho, serão levantados 

dados sobre as principais causas de doenças ocupacionais relacionadas às más condições 

ergonômicas laborais que podem ser equiparadas a acidentes de trabalho, com o objetivo de 

despertar a conscientização para necessidade da efetiva implantação de programas de 

ergonomia nas empresas. 

Palavras chave: acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, ergonomia. 

 

1. Introdução 

Há mister que se esclareça, inicialmente, que o termo “ergonomia” refere-se a todas as relações 

estabelecidas entre os seres humanos e seus ambientes. Na amplidão deste contexto cabem 

muitos conceitos e o seu estudo se baseia em conhecimento interdisciplinar, incluindo ciências 

como antropometria, biomecânica, engenharia, administração, medicina, fisiologia e 

psicologia.(1)   
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No Brasil, a maioria dos empregados formais trabalha, no mínimo, oito horas diárias ou 44 

horas semanais, como determina a legislação trabalhista vigente. Considerando-se que a 

expectativa de vida no Brasil é de 75,5 anos e que, para a aposentadoria é exigido pelo INSS é 

o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e de 35 para homens, não há 

equívoco na afirmação de que passamos mais de 1/3 de nossas vidas submetidos a rotina intensa 

trabalho, muitas vezes estressante e, consequentemente, insalubre. (2) 

Com o trabalho tão prevalente na vida do indivíduo sendo muitas vezes desenvolvido em 

ambientes fisicamente inadequados, submetidos a pressões por resultados, metas, prazos, 

competitividade e a altas doses de insegurança e incerteza, um grande número de trabalhadores 

adoece em uma relação direta de causa e efeito. (3) 

Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério 

da Saúde, no período de 2010 a 2015, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (SINAN) 809.520 casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho, sendo 

os mais frequentes os acidentes de trabalho grave, com 439.457 (54,3%) casos, seguidos pelos 

acidentes de trabalho com exposição a material biológico, com 276.699 (34,2%), e lesão por 

esforço repetitivo/doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (LER/DORT), com 

47.152 (5,8%).(4) 

Para que o empregado possa manter-se saudável e competente, o seu local de trabalho deve ser 

um ambiente propício para que o bem-estar e a saúde do trabalhador sejam promovidos, 

impedindo, assim, que problemas de saúde sejam gerados ou agravados. O objetivo deste artigo 

é promover reflexões acerca da dificuldade que a imprecisão dos dados estatísticos pode trazer 

para o direcionamento e bom desempenho do trabalho dos profissionais das áreas de segurança 

e saúde ocupacional. 

 

2. Fundamentação teórica 

Nos ambientes laborais, fatores de risco ergonômico podem ser observados nas questões 

relacionadas ao ambiente físico (iluminação, ruído, umidade, ventilação), passando pelos 

postos de trabalho e espaços de circulação, incluindo, por fim, as questões relacionadas aos 

fatores psicossociais e organizacionais. (5) 

As estatísticas oficiais sobre acidentes de trabalho no Brasil tomam como base a definição legal 

de acidente de trabalho, que é dada pela lei geral da Previdência social, a lei 8213 de 1991, a 

qual dispõe que “acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço a 

empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VIII do artigo 11 desta 
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lei provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”. (6) 

Define-se como acidente do trabalho aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 

empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou 

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

capacidade para o trabalho. No Brasil, uma vez reconhecido o nexo de causalidade pelos órgãos 

previdenciários entre o trabalho e uma doença dá-se através de perícia médica, tais doenças 

equiparam-se a acidentes de trabalho, pressupondo a obrigatoriedade da emissão de CAT. (7) 

Há, contudo, outros possíveis nexos de identificação de acidentes, como o NTP/T (Nexo 

Técnico Profissional ou do Trabalho), NTEP (Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário) e 

NTDEAT (Nexo Técnico por Doença Equiparada a Acidente do Trabalho). Conforme pode ser 

observado no quadro abaixo, desde 2007, essa nova sistemática de concessão de benefícios 

acidentários procura gerar dados mais precisos sobre acidentes e doenças ocupacionais, 

instrumentalizando e melhorando a gestão da área de benefícios por incapacidade e a 

formulação de políticas da Previdência.(8) 

(Fonte: Anuário Brasileiro de Proteção) (9) 

 

(Fonte: Ministério da Previdência Social) (10) 
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A tabela abaixo relaciona doenças ocupacionais por ordem crescente de ocorrências registráveis 

e suas principais causas: 

 

DOENÇAS OCUPACIONAIS PRINCIPAIS CAUSAS 

Ler/Dort 

Lesões por esforços repetitivo/ Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(tendinites, tenossinovites e lesões de ombro). 

– movimentos repetitivos 

– posturas inadequadas 

– pressão psicológica 

Dorsalgias 

Hérnias de disco, “problemas de coluna”. 

– movimentos repetitivos e força com uso do tronco 

– levantamento e transportes de pesos 

– posturas inadequadas 

– Obesidade e sedentarismo (fatores não necessariamente 

ocupacionais, porém muito significativos) 

Transtornos mentais 

Depressão, ansiedade, estresse pós-traumático 

– alta demanda, imprecisão quanto às expectativas 

– metas inalcançáveis 

– trabalho extremamente monótono 

– percepção de trabalho “sem importância” 

– violência no trabalho 

– situações momentâneas e súbitas de alto nível de estresse 

– testemunha constante de sofrimento humano de terceiros 

(profissionais de saúde, assistentes sociais) 

Transtornos das articulações – posturas inadequadas 

– movimentos repetitivos associados a cargas (membros 

inferiores) 

– obesidade e sedentarismo (fatores não necessariamente 

ocupacionais, porém muito significativos) 

Varizes nos membros inferiores – trabalho em pé ou sentado com pouca movimentação 

– obesidade e sedentarismo (fatores não necessariamente 

ocupacionais, porém muito significativos) 

Transtornos auditivos (principalmente perda 

auditiva) 

– exposição a ruídos 

– trabalho com produtos químicos, principalmente 

solventes (tinner, tolueno, xileno e similares) 

(Fonte: Ministério do Trabalho) (11) 

 

Comenta Brasil (2012, p. 8): 

A alta prevalência de LER/DORT tem sido explicada por transformações do trabalho e 

das empresas cuja organização tem se caracterizado pelo estabelecimento de metas e 

produtividade, considerando suas necessidades, particularmente de qualidade dos 

produtos e serviços e aumento da competitividade de mercado, sem levar em conta os 
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trabalhadores e seus limites físicos e psicossociais. Exige-se a adequação dos 

trabalhadores às características organizacionais das empresas, pautadas por 

intensificação do trabalho, aumento real das jornadas e prescrição rígida de 

procedimentos, impossibilitando manifestações de criatividade e flexibilidade. Às 

exigências psicossociais não compatíveis com características humanas, nas áreas 

operacionais e executivas, adiciona-se o aspecto físico-motor, com alta demanda de 

movimentos repetitivos, ausência e impossibilidade de pausas espontâneas, necessidade 

de permanência em determinadas posições por tempo prolongado, atenção para se evitar 

erros e submissão ao monitoramento de cada etapa dos procedimentos, além de 

mobiliário, equipamentos e instrumentos que não propiciam conforto.(12) 

Citam Mendes, Ghizoni e Arujo (2011), que as doenças e acidentes não apenas causam 

sofrimento aos trabalhadores e suas famílias, mas, também, as ausências decorrentes dos 

mesmos afetam a produtividade das empresas, causam prejuízos para trabalhadores e 

organizações, impactando bem-estar da sociedade e na produção de riquezas do país. (13) 

Do ponto de vista previdenciário, o diagnóstico de LER/DORT traz consequências diretas para 

o segurado, pois a partir do reconhecimento de uma doença ocupacional pela Previdência Social 

e incapacidade para o trabalho, há concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho para 

segurados com necessidade de afastamentos maiores de 15 dias (auxílio-doença de espécie 91 

– B91). A concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho implica na manutenção do 

recolhimento do fundo de garantia durante o afastamento do trabalho e estabilidade durante um 

ano após o retorno ao trabalho. (14) 

 

3. Metodologia 

O presente trabalho apresenta uma análise comparativa de dados estatísticos apresentados por 

órgãos governamentais brasileiros sobre doenças ocupacionais equiparadas a acidentes de 

trabalho, com foco naquelas que podem ter suas causas relacionadas às más condições 

ergonômicas laborais. 

Entre novembro de 2016 e novembro de 2017 foram realizadas pesquisas exploratórias em sites 

de internet (www2.pucpr.br; www.brasil.gov.br; www.tribunapr.com.br; www.tst.jus.br;  

www.portalarquivos.saude.gov.br; www.previdencia.gov.br; www.protecao.com.br; 

www.anamt.org.br; www.dtr2001.saude.gov.br; www.ftp.ibge.gov.br) relacionados ao 

assunto, focando como temas centrais os históricos estatísticos sobre as Lesões por esforços 

Repetitivos e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT). 

 

http://www.pucpr.br/
http://www.brasil.gov.br/
http://www.tribunapr.com.br/
http://www.tst.jus.br/
http://www.portalarquivos.saude.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.protecao.com.br/
http://www.anamt.org.br/
http://www.dtr2001.saude.gov.br/
http://www.ftp.ibge.gov.br/
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Resultados 

Na Classificação Internacional de Doenças – CID 10, publicada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à 

saúde, a LER/DORT pode receber o código Z 57.9 - Exposição ocupacional a fator de risco não 

especificado. Entretanto, mais comumente os códigos de doenças enquadradas como 

LER/DORT se encontram no Capítulo XIII da CID 10 (Letra M) - Doenças do Sistema 

Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo e, em alguns casos, no Capítulo VI (Letra G) – Doenças 

do Sistema Nervoso. O Gráfico 1 apresenta os dados sobre concessão de auxílio-doença 

acidentário e previdenciário entre os anos de 2006 e 2014, cuja causa esteja associada aos 

códigos de CID supracitados. (14) 

 
Gráfico 1 

 

Somando-se os benefícios concedidos pelo INSS no ano de 2013 para auxílio-doença 

acidentário (105.587) e para auxílio-doença previdenciário (37.041), tem-se um total de 

142.628 registros. (14) 

Embora não haja referência sobre em qual ano receberam tal diagnóstico, o que inviabiliza a 

comparação com os dados da base da Previdência, este número é 25 (vinte e cinco) vezes menor 

do que os 3.568.095 de pessoas que tiveram o diagnóstico de DORT na Pesquisa Nacional de 

Saúde realizada pelo IBGE em 2013. (15) 

Este resultado reforça que a nova sistemática de concessão de benefícios acidentários que vem 

sendo adotada desde 2007 tem gerado para a Previdência Social dados mais precisos sobre 

acidentes e doenças ocupacionais. (7) 
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4.2. Discussão 

A análise dos dados estatísticos previdenciários de acidentes do trabalho precisa ser 

relativizada, considerando que estes levam em conta apenas os trabalhadores com vínculos 

formais, deixando de fora os empregados informais, trabalhadores domésticos informais, 

profissionais autônomos, empregadores, militares e estatutários. Em junho de 2015 o IBGE 

divulgou o resultado do suplemento da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada em 

setembro de 2013. Neste trabalho, buscou-se comparar os dados sobre os Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) com os registros do Anuário Estatístico 

da Previdência Social (AEPS), também do ano de 2013. (8) 

A divulgação da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada pelo IBGE em parceria com o 

Ministério da Saúde apresentou uma discrepância entre os dados relacionados a acidentes de 

trabalho desta pesquisa e aqueles registrados na base de dados do Ministério da Previdência 

Social. (15) 

A diferença entre as bases de dados do PNS e do AEPS é que, a primeira baseia-se na declaração 

do trabalhador sobre acidente ou doença que tenha sofrido, enquanto que a segunda considera, 

apenas, os acidentes e doenças com nexo de casualidade efetivamente reconhecidos pelo INSS 

e que tiveram benefício acidentário concedido. A comparação mostrou que a Pesquisa Nacional 

de Saúde realizada em 2013 apontou números de casos de LER/DORT vinte e cinco vezes 

maior que os da Previdência para o mesmo ano. É fortemente provável que tal defasagem seja 

motivada pelos seguintes fatores: 

- subnotificação do registro de acidentes; 

- baixa taxa de formalização do emprego; 

- foco exclusivamente celetista nos registros previdenciários; e 

- tipos de dados levantados em cada pesquisa. (15) 

 

5. Conclusão 

Comparar bases de dados com diferenças significativas como os resultados da Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS) e os registros do Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) 

requer atenção e parcimônia. Deve-se lembrar que significativas variáveis afastam os dados do 

INSS aos do IBGE mas, apesar das diferenças apontadas neste trabalho, a Pesquisa Nacional 

de Saúde representa importante fonte de informações censitárias sobre a ocorrência de 

LER/DORT entre a população que não se encontra formalmente inserida no mercado de 

trabalho.  
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Como tem periodicidade quinquenal, no ano de 2018 será realizada nova Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS) e espera-se que os dados coletados durante a pesquisa estejam mais aprofundados 

e alinhados aos dados da Previdência Social. Em contrapartida, espera-se que a Previdência 

Social siga em busca de outros possíveis nexos de identificação de acidentes para que possa 

haver maior acuracidade de seus dados e informações. 

 

6. Referências 

(1)D’IPPOLITO, Marcos. V JORNADA DE SAÚDE MENTAL E PSICANÁLISE DA PUCPR. 

Contribuição teórica de Cristophe Dejours para a compreensão da saúde mental no 

trabalho. Disponível em: http://www2.pucpr.br/reol/index.php/jm?dd1=4372&dd99=view. 

Acesso em 22 de outubro de 2017. 

 

(2)GOVERNO DO BRASIL. PORTAL BRASIL. Expectativa de vida no Brasil sobe para 

75,5 anos em 2015. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/governo/2016/12/expectativa-de-

vida-no-brasil-sobe-para-75-5-anos-em-2015. Acesso em 11 de outubro de 2017. 

 

(3)WEIDLICH, Paula. TRIBUNA PR. Como passamos muitas horas, trabalho é como a 

segunda casa. Disponível em: http://www.tribunapr.com.br/arquivo/mulher/. Acesso em 11 de 

outubro de 2017. 

 

(4)BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. VOLUME 48 N° 18 – 2017. Disponível em: 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/23/2017-005-Vigilancia-em-Saude-

do-Trabalhador.pdf. Acesso em 22 de outubro de 2017. 

 

(5)BELLUSCI, Silvia Meirelles. Doenças profissionais ou do trabalho. 3. ed. São Paulo: 

SENAC, 2001. 

 

(6)TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO 

ACIDENTE DE TRABALHO. O que é acidente de trabalho? Disponível em: 

http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/o-que-e-acidente-de-trabalho. Acesso em 15 de 

setembro de 2017. 

 

(7)MINISTÉRIO DA FAZENDA. SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA. INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Anuário Estatístico da Previdência Social 2007. 

Disponível em: http://www1.previdencia.gov.br/aeps2007/16_01_03_01.asp. Acesso em 22 de 

outubro de 2017. 

http://www2.pucpr.br/reol/index.php/jm?dd1=4372&dd99=view
http://www.brasil.gov.br/governo/2016/12/expectativa-de-vida-no-brasil-sobe-para-75-5-anos-em-2015
http://www.brasil.gov.br/governo/2016/12/expectativa-de-vida-no-brasil-sobe-para-75-5-anos-em-2015
http://www.tribunapr.com.br/arquivo/mulher/
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/23/2017-005-Vigilancia-em-Saude-do-Trabalhador.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/23/2017-005-Vigilancia-em-Saude-do-Trabalhador.pdf
http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/o-que-e-acidente-de-trabalho
http://www1.previdencia.gov.br/aeps2007/16_01_03_01.asp


9 
 

 

(8)REVISTA PROTEÇÃO. MATÉRIAS. Anuário Brasileiro de Proteção 2015. Disponível 

em: http://www.protecao.com.br/materias/anuario_brasileiro_de_p_r_o_t_e_c_a_o_2015/bra 

sil/AJyAAA. Acesso em 22 de outubro de 2017. 

 

(9)REVISTA PROTEÇÃO. MATÉRIAS. Anuário Brasileiro de Proteção 2015. Gráfico 5. 

Disponível em: http://www.protecao.com.br/materias/anuario_brasileiro_de_p_r_o_t_e_c_a_o 

_2015/brasil/AJyAAA. Acesso em 22 de outubro de 2017. 

 

(10)REVISTA PROTEÇÃO. MATÉRIAS. Anuário Brasileiro de Proteção 2015. Tabela 9. 

Disponível em: http://www.protecao.com.br/materias/anuario_brasileiro_de_p_r_o_t_e_c_a_o 

_2015/brasil/AJyAAA. Acesso em 22 de outubro de 2017. 

 

(11)ANAMT. Ministério do Trabalho: Como prevenir as doenças ocupacionais. Disponível 

em: https://www.anamt.org.br/portal/2017/08/08/ministerio-do-trabalho-como-prevenir-as-

doencas-ocupacionais/. Acesso em 15 de setembro de 2017. 

 

(12)BRASIL. Ministério da Saúde Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças 

relacionadas ao trabalho, manual de procedimentos para os serviços de saúde. Disponível 

em: http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/020388M1.pdf. Acesso em 15 de 

setembro de 2017. 

 

(13)MENDES, Ana Magnólia; GHIZONI, Lílian Deisy; ARUJO, Luciane Kozicz Reis. 

Diagnósticos dos riscos no trabalho para os transtornos psicossociais nos diferentes 

setores da indústria. Brasília: SESI, 2011. 

 

(14) MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – MTPS. 1º Boletim 

quadrimestral sobre benefício por incapacidade 2016: a concessão de auxílio-doença 

relacionado a LER/DORT nos anos de 2006 a 2014. Disponível em: 

http://www.previdencia.gov.br/wpcontent/uploads/2016/09/Boletim_1_2016__11_05_2016.p

df. Acesso em 15 de setembro de 2017. 

 

(15)INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Pesquisa 

Nacional de Saúde 2013. Disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br/PNS/2013/pns2013.pdf. Acesso 

em 15 de setembro de 2017. 

 

http://www.protecao.com.br/materias/anuario_brasileiro_de_p_r_o_t_e_c_a_o_2015/brasil/AJyAAA
http://www.protecao.com.br/materias/anuario_brasileiro_de_p_r_o_t_e_c_a_o_2015/brasil/AJyAAA
http://www.protecao.com.br/materias/anuario_brasileiro_de_p_r_o_t_e_c_a_o_2015/brasil/AJyAAA
http://www.protecao.com.br/materias/anuario_brasileiro_de_p_r_o_t_e_c_a_o_2015/brasil/AJyAAA
http://www.protecao.com.br/materias/anuario_brasileiro_de_p_r_o_t_e_c_a_o_2015/brasil/AJyAAA
http://www.protecao.com.br/materias/anuario_brasileiro_de_p_r_o_t_e_c_a_o_2015/brasil/AJyAAA
https://www.anamt.org.br/portal/2017/08/08/ministerio-do-trabalho-como-prevenir-as-doencas-ocupacionais/
https://www.anamt.org.br/portal/2017/08/08/ministerio-do-trabalho-como-prevenir-as-doencas-ocupacionais/
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/020388M1.pdf
http://www.previdencia.gov.br/wpcontent/uploads/2016/09/Boletim_1_2016__11_05_2016.pdf
http://www.previdencia.gov.br/wpcontent/uploads/2016/09/Boletim_1_2016__11_05_2016.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/PNS/2013/pns2013.pdf


 
 

 

 

 

Pós-graduação em Ergonomia: produto e processo 

 

 

Annik Pimenta Leão 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA FALTA DE ERGONOMIA NOS AMBIENTES DE 

TRABALHO SOBRE AS ESTATÍSTICAS DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE DOENÇAS 

OCUPACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus 

2017  



 
 

Annik Pimenta Leão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA FALTA DE ERGONOMIA NOS AMBIENTES DE 

TRABALHO SOBRE AS ESTATÍSTICAS DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE DOENÇAS 

OCUPACIONAIS 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado à Pós-

Graduação de Ergonomia: produto e processo, Instituição 

Biocursos, como pré-requisito para a obtenção de título 

de Especialista, sob a Orientação do Professor Flaviano 

Gonçalves Lopes de Souza. 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus 

2017 


