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OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo foi descrever os casos de

acidentes de trabalho fatais do Sistema de Informação de

Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Informações sobre

Mortalidade (SIM), residentes de Pernambuco em 2016.

O trabalho é considerado um importante determinante na saúde

dos indivíduos, podendo desencadear doenças a longo prazo,

ou acidentes muitas vezes fatais. Segundo relatório da

Organização Internacional do Trabalho (OIT) são registradas

anualmente 2,34 milhões de mortes no mundo, sendo 321 mil

causadas por acidentes de trabalho e mais de 2 milhões

provocadas por doenças relacionadas ao trabalho.

INTRODUÇÃO

Com relação às variáveis analisadas, as ocupações que mais sofreram

acidentes se relacionam as atividades produtivas predominantes no Estado. A

diferença no número de casos encontrados nos sistemas analisados e no

preenchimento das variáveis podem ser reflexo da subnotificação, e/ou

subregistro das informações.

DISCUSSÃO

Trata-se de um estudo descritivo transversal. Foram analisados

dados secundários do SINAN e do SIM referentes aos óbitos por

acidentes de trabalho ,residentes em Pernambuco conforme o

preenchimento da variável 66 (Evolução do Caso - Óbito por

Acidente de Trabalho Grave) da Ficha de Notificação de

Acidente de Trabalho Grave e da variável 49 (Acidente do

Trabalho) da Declaração de Óbito. Foi realizado o cruzamento

dos dois bancos de dados a partir das variáveis: nome do

paciente, nome da mãe e data de nascimento.
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ACIDENTES DE TRABALHO FATAL: A UTILIZAÇÃO DO SIM E SINAN COMO ESTRATÉGIA PARA 

ENFRENTAR A SUBNOTIFICAÇÃO DOS CASOS

RESULTADOS

Foram notificados 40 óbitos por acidente de trabalho no SINAN e

62 no SIM, destes 21 estão presentes em ambos os sistemas.

Assim, 53% dos casos registrados no SINAN estavam também

registrados no SIM. Ao compararmos a mesma informação para o

SIM o percentual é inferior, com 34% das notificações também

registradas no SINAN. As ocupações com maior índice de

acidentes no SINAN (N=40) foram pedreiro (10,0%) e servente de

obras (8,0%), sendo as lesões por traumatismo intracraniano e

traumatismos múltiplos as mais frequentes (20,0%). No SIM, em

20,9% dos óbitos por acidente de trabalho não foi informado as

ocupações dos trabalhadores (n=13), inviabilizando a análise

desta variável. Em relação as causas básicas do óbito destacam-

se os acidentes de transporte terrestre (28,6%) e por exposição à

corrente elétrica (20,4%).

E-mail: vigilanciastpe@gmail.com

Telefone institucional: (81)3181-6533

CONCLUSÃO

Considerando o elevado impacto dos acidentes para o SUS e para a previdência

social, se faz necessário um reforço nas ações de vigilância para diminuir a

subnotificação e subregistro dos casos, e estabelecer o real perfil de mortalidade

por acidentes de trabalho fatais, fomentando as ações intersetoriais voltados

para prevenção.
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Gráfico 1. Casos de Acidentes de Trabalho Graves notificados no SIM e SINAN.

Pernambuco, 2016.

•SINAN/SEVS-PE. Dados analisados em 05//06/18, sujeitos a alteração.

•Fonte: SIM/GMVEV/DG-IAEVE/SEVS/SES-PE, Dados analisados em 05//06/18 sujeitos a alteração

Causa Básica n

Exposição a corrente elétrica não especificada rua e estrada 10

Ocupante de um automóvel traumatizado em um acidente de transporte 8

Pessoa traumatizada em um acidente com um veículo não especificado 7

Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão 

com um outro veículo 3

Exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica áreas de comércio e de 

serviços 2

Outras causas 32

Total 62

Tabela 1. Número de casos notificados, segundo a causa básica do óbito (n=62).

Pernambuco, 2018.

*Fonte: SIM/GMVEV/DG-IAEVE/SEVS/SES-PE, Dados analisados em 05//06/18 sujeitos a alteração


