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  RESUMO 

INTRODUÇÃO: Entre todos os agravos relacionados ao trabalho, o Acidentes de 

Trabalho (AT) é considerado o mais grave. O desconhecimento da situação do AT, de seus 

determinantes e sua distribuição pelo território do país impossibilita uma análise apropriada 

dos fatores potenciais que originam o AT. OBJETIVO: Analisar os fatores associados à 

notificação de Acidentes de Trabalho (AT) em unidades sentinelas do município de 

Fortaleza, Nordeste do Brasil. MÉTODO: Estudo transversal, analítico, realizado em cinco 

unidades sentinela para acidentes de trabalho graves e fatais no município de Fortaleza 

entre Fevereiro de 2013 à Junho de 2014. Foram aplicados 354 questionários aos 

profissionais responsáveis pelas notificações dos AT. Utilizou-se a razão de prevalência, 

com intervalo de confiança de 95% e os testes de qui-quadrado de Pearson e/ou exato de 

Fischer. RESULTADOS: Dos 354 questionários aplicados 147 apresentavam 

preenchimento inadequado, sendo excluídos, restando 207 questionários que foram 

analisados. Mais da metade dos entrevistados são do sexo feminino (78,0%), 

enfermeiros(as) (48,0%) e encontravam-se na faixa etária de 31 à 50 anos. Mais da metade 

dos entrevistados afirma não ter participado de nenhum tipo de treinamento na área de AT. 

Apresentam um conhecimento ineficiente das leis, políticas e portarias que fomentam o AT. 

O tempo de atuação na área, ter participado pelo menos três cursos, ter conhecimento sobre 

as portarias e legislação relacionadas aos AT, sobre a ficha do SINAN, saber que os AT são 

eventos de notificação compulsória e discutir esse tema com a equipe de trabalho estiveram 

fortemente associados à chance de notificação (p<0,001). Por outro lado, aspectos como 

sexo, idade ou tempo de formado não mostraram associação significante 

(p>0,05). CONCLUSÃO: Ações de capacitação contribuem para a sensibilização dos 

profissionais e melhoram a qualidade das notificações dos AT. É preciso reforçar o papel 

dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador como indutor de conhecimentos, 

atualização permanente e suporte técnico aos serviços de saúde. 

 

Palavras-chave: Acidentes de Trabalho; Notificação de Acidentes de Trabalho; Vigilância 

em Saúde do Trabalhador; Sistemas de Informação em Saúde; Saúde do Trabalhador. 

 



    

 

  

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Among all work-related grievances, the Accident at Work (AW) is 

considered the most serious. The lack of knowledge of the situation of the AW, of its 

determinants and its distribution across the territory of the country makes impossible an 

appropriate analysis of the potential factors that cause the AW. OBJECTIVE: Analyze the 

factors related to the notification of accidents at work in sentinel units of the municipality 

of Fortaleza, in the northeast of Brazil. METHOD: Cross-sectional, analytical study 

conducted in five sentinel units for serious and fatal accidents at work in the municipality 

of Fortaleza between February 2013 and January 2014. A total of 354 questionnaires were 

applied to the professionals responsible for the notifications of AW. The Prevalence Ratio 

was used with confidence interval of 95% and Pearson's Chi-square and/or Fisher's exact 

tests. RESULTS: From the 354 questionnaires applied, 147 were inadequately completed, 

being excluded, remaining 207 questionnaires that were analyzed. More than half of 

respondents are female (78.0%), nurses (48.0%) and were in the age group of 31 to 50 

years old. More than half of those interviewed said they had not participated in any type of 

training in the area of AW. They present an inefficient knowledge of the laws, policies and 

ordinances that foment the AW. The time of work in the area, the attendance in at least 

three courses, have knowledge about ordinances and legislation related to accidents at 

work, and on SINAN´s file, have knowledge that the accidents at work are events of 

compulsory notification and discuss this topic with the work team were strongly associated 

with the chance of notification (p<0,001). On the other hand, aspects such as gender, age or 

training time showed no significant association. (p>0,05).  CONCLUSION: Traning 

actions contribute to the awareness of professionals and improve the quality of notifications 

of the accidents at work. We must strengthen the role of Reference Centers for Worker’s 

Health as an inductor of knowledge, permanent updating and technical support to health 

services. 

 

Keywords: Accidents Occupational; Occupational Accidents Registry; Surveillance of the 

Workers Health; Health Information Systems; Occupational Health. 
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APRESENTAÇÃO 

                    A presente dissertação é produto de um projeto maior intitulado “Vigilância de 

violência doméstica: Fatores relacionados à subnotificação na rede assistencial do SUS em 

Fortaleza-CE”, onde aborda também questões relacionadas aos acidentes de trabalho no 

setor saúde. Trata-se de um estudo que objetivou analisar os fatores associados à 

notificação dos acidentes de trabalho por parte dos profissionais em unidades sentinela em 

saúde do trabalhador no município de Fortaleza/CE, desenvolvido pelo Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET-SAÚDE, da Universidade federal do Ceará 

(UFC), no período de 2013/2014. 

                    O projeto Pró-Saúde foi lançado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria 

Interministerial MS/MEC n° 2.101/2005, e, inicialmente, contemplando os cursos de 

graduação das profissões que interagem diretamente com a Estratégia de Saúde da Família: 

Enfermagem, Medicina e Odontologia. Posteriormente, com a publicação da Portaria 

Interministerial MS/MEC n° 3.019/2007, o programa foi ampliado para os demais cursos 

da área da saúde. 

                    O principal objetivo do projeto é fortalecer a formação profissional em nível de 

graduação de alunos da área de saúde na Estratégia Saúde da Família, visando o 

fortalecimento da integração ensino-serviço entre os cursos da área de saúde da UFC e a 

rede de atenção básica da SMS de Fortaleza. 

                    Conforme descrito na primeira parte da Introdução, os trabalhadores 

submetem-se constantemente aos riscos presentes no ambiente laboral, o que pode interferir 

direta e indiretamente em sua saúde, que podem causar danos ao trabalhador e enormes 

prejuízos financeiros aos cofres públicos. Diversos estudos evidenciam essa relação 

saúde/doença, contudo a literatura ainda apresenta grandes falhas na relação dos 

profissionais com o conhecimento sobre a notificação desses agravos. 

                    No item A saúde do trabalhador e o acidente de trabalho na perspectiva da 

vigilância em saúde no Brasil, trago as importantes contribuições do Sistema Único de 

Saúde (SUS) no tocante ao eixo saúde do trabalhador. As estratégias utilizadas pelos 



    

 

  

sistema para reduzir o número de acidentes de trabalho e melhorar a situação da classe 

trabalhista. 

                    O surgimento das notificações de acidente de trabalho contribuíram para que o 

sistema de saúde tomasse conhecimento da real situação vivida pela classe trabalhista do 

país. Nesse contexto, o item A notificação de acidente de trabalho e a boa qualidade das 

informações aborda questões relacionadas aos instrumentos utilizados e outras bases de 

dados reunidas no sistema de saúde e ainda sua eficácia.  

                    Lanço luz ainda, aos fatores que originam as subnotificações e os seu impactos 

no sistema de saúde. Outros fatores abordados são a falha do conhecimento dos 

profissionais em relação às medidas a serem tomadas diante de um acidente de trabalho, e à 

necessidade da educação continuada desses profissionais, principalmente dos que trabalham 

em unidades sentinelas. Em nosso estudo identificamos uma grande fragilidade com relação 

ao conhecimento dos profissionais lotados nas unidades sentinelas, principalmente aqueles 

com mais tempo de formação superior. Mesmo com as políticas públicas existentes na área 

abordada, percebe-se ainda uma enorme negligência por parte dos profissionais. 

                    A falta de informações consistentes e completas sobre a real situação da saúde 

dos trabalhadores vem dificultando a definição das prioridades para as políticas públicas, 

para o planejamento e implementação das ações de saúde do trabalhador, privando ainda a 

população de importantes instrumentos para uma melhor condição de vida e trabalho. 

Nesse contexto, o item Estatísticas de acidente de trabalho no mundo, no Brasil e no 

Ceará aborda questões quantitativas relacionadas ás notificações no mundo, no Brasil e 

suas regiões e no estado do Ceará. 

                    Nos Métodos, apresento detalhadamente o delineamento do estudo, afim de 

pôr o leitor a par de todas as etapas na realização do projeto. Na seção dos Resultados, na 

elaboração da dissertação, optei por apresentar os resultados já no formato de artigo 

científico. Essa é uma opção oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública 

da Universidade Federal do Ceará. 



    

 

  

                    Nesse sentido, o artigo intitulado "Fatores associados a notificação de 

acidentes de trabalho em unidades sentinela em saúde do trabalhador no município de 

Fortaleza, Nordeste do Brasil" compõe a seção dos Resultados. Seu objetivo é analisar os 

fatores associados à notificação de acidente de trabalho pelo profissional de saúde em 

unidades sentinelas em saúde do trabalhador do município de Fortaleza/CE.  

                    Nesse manuscrito, identifiquei uma grande defasagem dos conhecimentos 

específicos do profissional de saúde atuante nas unidades sentinelas selecionadas. Fatores 

como participação em cursos, conhecimento sobre as leis, políticas e portarias que 

fomentam o acidente de trabalho e sua notificação associaram-se a um maior risco de 

notificação do agravo pelo profissional de saúde. 

                    Apesar da implantação de programas de orientação por parte das entidades de 

saúde e capacitação dos profissionais de saúde, nota-se uma grande defasagem do 

conhecimento em relação às medidas corretas a serem adotadas frente a um acidente de 

trabalho. Há a necessidade de compreender o nível de conhecimento dos profissionais para 

a correta notificação dos acidentes de trabalho nos sistemas de informação, como forma de 

fortalecer a vigilância epidemiológica e orientar o desenvolvimento de ações de promoção 

da saúde e prevenção de acidentes. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Acidente de trabalho: problema de saúde pública  

O trabalho exerce uma importante função na condição de vida do homem, 

trazendo inúmeros benefícios quando satisfaz suas necessidades básicas de sobrevivência. 

Em contraponto, ao realizar a atividade laboral, o homem expõe-se frequentemente aos 

riscos presentes em seu ambiente de profissional, que podem interferir direta e 

indiretamente na sua condição de saúde, vindo a ocasionar acidente de trabalho (AT) 

(CANINI et al., 2002).  

 O AT constitui um importante problema de saúde pública devido ao seu 

impacto na morbimortalidade da população brasileira, sendo, portanto, um dos objetos 

prioritários das ações do Sistema Único de Saúde (SUS) em conjunto com outros 

segmentos dos serviços públicos (BRASIL, 2006). A Lei 8.213 de 24 de julho de 1991 em 

seu Art. 19 é a norma vigente que define o conceito de acidente de trabalho como: 

Aquele que ocorre durante o exercício do trabalho, que provoca lesão 

corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução 

permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Considerando 

igualmente os agravos ocorridos no percurso da residência do trabalhador 

até seu local de trabalho e vice-versa (BRASIL, 1991, p 11). 
         

Dentre todos os agravos relacionados ao trabalho, o AT é considerado o mais 

grave, sendo, portanto, o de maior importância epidemiológica e social devido suas 

elevadas taxas de incidência no Brasil. De todos os atendimentos por causas externa nos 

serviços de emergência do pais, o AT representa aproximadamente 25% da demanda 

(GALDINO et al., 2012). 

                  Diante dessa situação, os serviços de saúde precisam cada vez mais destinar 

profissionais e equipamentos para atender a demanda (MIRANDA et al., 2012; VRANJAC, 

2006). A primeira estimativa apresentada sobre os gastos hospitalares do SUS, decorrentes 

das causas externas no Brasil, foi realizada em 1994, e foi demonstrado um gasto de R$ 

23.923.861,94 com internações por causas externas no mês de novembro daquele mesmo 

ano (LUNES, 1997). 
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                  Dados do Anuário Estatístico da Previdência Social demonstraram que no 

período de 2007 a 2013, o país registrou pouco mais de 5 milhões de acidentes. Pouco mais 

de 45% desses casos evoluíram para óbito, invalidez permanente ou afastamentos do 

emprego (AEPS, 2014). O AT representa ainda a maioria dos benefícios de auxílio-doença 

no Brasil, o que evidencia a fragilidade das medidas de segurança dos ambientes de 

trabalho e a ausência de ações de vigilância em saúde do trabalhador por parte do SUS 

(ALMEIDA; BRANCO, 2011). 

                  O custo econômico de um agravo relacionado ao trabalho pode ser classificado 

em direto, que são aqueles relacionados à atenção médica, e indireto, que referem-se aos 

dias perdidos de trabalho, baixa produtividade causada por limitações físicas/psicológicas e 

danos materiais que venham a ocorrer. Há ainda os custos intangíveis, que são mais 

complexos de calcular e dizem respeito à dor e sofrimento associados ao tratamento e ao 

ganho de saúde do trabalhador acidentado (ANDRADE; JORGE, 2017; VRANJAC, 2006). 

                  Diante de todos os impactos decorrentes do AT, o Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) juntamente com Ministério da Saúde (MS) por meio da Rede Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) colocaram o AT na lista de prioridade 

das intervenções realizadas no campo da saúde do trabalhador (ALMEIDA et al., 2014). 

1.2 A saúde do trabalhador e o acidente de trabalho na perspectiva da vigilância em 

saúde no Brasil 

        De acordo com a Lei Orgânica do SUS nº 8.080 de 1990, as ações de saúde 

devem garantir, entre outras, as seguintes condições ao trabalhador: 

I – Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de 

doença profissional e do trabalho; 

 

V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas 

sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem 

como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de  

admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional; 

 

VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde 

do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas e. 

 

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a 

interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, 
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quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores 

(BRASIL, 1990, p 3). 

 

                  Nesse contexto, um dos eixos fundamentais é a saúde do trabalhador, com ações 

voltadas às relações entre o trabalho e a saúde. Diante desses fatos, foi instituído ao SUS a 

responsabilidade de promover atenção integral aos trabalhadores, promovendo ações de 

promoção, proteção, vigilância, assistência e reabilitação (DIAS; HOEFEL, 2005). 

                  Através da Portaria nº 3.908 de 30 de outubro de 1998 e ainda vigente, o 

Ministério da Saúde definiu a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), que se 

configura como um campo de ações voltadas para a promoção da saúde partindo do 

conhecimento das condições de trabalho e saúde integrado à noção de território, para 

identificação de necessidades de intervenção a serem realizadas (BRASIL, 1998). 

A mesma portaria define ainda a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador 

(NOST), que tem por objetivo definir as atribuições e responsabilidades para orientar e dar 

condições à realização das ações de saúde do trabalhador urbano e rural, considerando a 

diferença entre os sexos. Entre essas ações a serem desenvolvidas estão principalmente à 

garantia de atendimento ao acidentado do trabalho por meio de rede própria, ações de 

vigilância a serem desenvolvidas, notificações, e a alimentação regular dos sistemas de 

informação e a utilização dos dados gerados por esses sistemas para propor atividades de 

atenção à saúde do trabalhador, que venham a subsidiar a programação e avaliação dessas 

ações (BRASIL, 1998). 

                  Ao final do ano de 2002, foi criada a Rede de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (RENAST), pela portaria nº 1.679 de 19 de setembro do mesmo ano. A 

referida portaria dava ênfase às ações assistenciais, e agregou importantes colaborações 

para o fortalecimento da Saúde do Trabalhador no SUS, como visto em seu Art. 4º, onde 

recomenda a necessidade de organização de um serviço especializado denominado Centro 

de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, que estaria presente em todos os 

estados da federação brasileira. No ano seguinte, a RENAST passou a ser a principal 

estratégia da Política Nacional de Saúde do Trabalhador para o SUS (BRASIL, 2002). No 

ano de 2015 existiam 208 CEREST habilitados espalhados pelo Brasil (BRASIL, 2016). 
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                  A RENAST é composta ainda por Redes Sentinela de Notificação Compulsória 

de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho, criadas em 2004 a partir da portaria nº 

777/GM posteriormente revogada pela Portaria Nº 1.271, de 6 de junho de 2014 

(atualmente em vigência) (BRASIL, 2004). As unidades sentinelas são estruturadas a partir 

de serviços assistenciais de alta e média complexidade já instalados no sistema de saúde, 

que são responsáveis pelo diagnóstico, tratamento e notificação dos agravos à saúde do 

trabalhador, e que resultarão em ações preventivas, de vigilância e intervenção 

(LEOPOLDINO; SANTOS, 2013),  

                  Essas unidades são definidas pelos tipos de agravo que notificam, segundo 

critérios de especialidades do serviço, nível de complexidade e resolutividade dentro do 

sistema (CEARÁ, 2010). De acordo com a ANVISA (2013), o Brasil conta com 193 

serviços da Rede Sentinela, destes, 10 na região Centro-Oeste, 11 na região Norte, 94 na 

região Sudeste, 39 na região Sul e 39 na região Nordeste. Até o ano de 2015, o município 

de Fortaleza contava com 14 (quatorze) Unidades Sentinela em Saúde do Trabalhador 

(CEARÁ, 2010). 

1.3 A notificação de acidente de trabalho e a boa qualidade das informações 

                  A notificação de acidente de trabalho passou a ser exigidas dos empregadores a 

partir da Lei nº 5.316 de 14 de setembro de 1967 em seu Art. 11, revogada posteriormente 

pela Lei nº 6.367 de 19 de outubro de 1976. Atualmente, a Lei Nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, estabelece, em seu Art. 22, que a empresa ou o empregador doméstico tem por 

obrigação comunicar o AT à Previdência Social até o primeiro dia útil após a ocorrência do 

agravo. No caso de morte do trabalhador acidentado, essa comunicação passa a ser exigida 

imediatamente às autoridades competentes, havendo multa caso não venha ocorrer a 

comunicação e/ou notificação (BRASIL, 1991).   

                  A partir de 2007 foi implantado o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário 

– NTEP da Previdência Social (BRASIL, 2015). Em sua pratica, a perícia médica do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao identificar a etiologia acidentária da 

incapacidade, aplica-se o nexo causal pressupondo a relação à atividade exercida pelo 

trabalhador (ADORNO JUNIOR; FREITAS, 2016). 
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                  Neto et al. (2014) verificaram que, após a implantação do NTEP, houve um 

aumento significativo das notificações de AT, ocorrendo em 2008, o maior índice de 

notificações, representando um aumento de 78,2%. Já as doenças do trabalho que vinham 

apresentando um crescimento, a partir de 2007, apresentaram uma gradual diminuição, com 

uma queda de 36,7% até 2011. Notaram ainda que essa estratégia não alcançou a totalidade 

do seu objetivo, que era eliminar as subnotificações, embora tenha ocorrido aumento das 

notificações não específicas, ocorreu, simultaneamente, a diminuição dos registros das 

doenças de trabalho. 

        A notificação se dá por duas bases de dados distintas entre si. O primeiro 

instrumento é a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT do Ministério da 

Previdência Social (MPS). Esse documento e seus benefícios decorrentes são registrados no 

banco de dados da Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev), 

e é exigida de todos os empregadores em relação aos seus trabalhadores sob-regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (BRASIL, 2015).  

        A legislação permite ainda que a CAT seja aberta pelo médico que atendeu o 

trabalhador acidentado, pelo sindicato da categoria, pelo próprio acidentado ou por seus 

dependentes (BRASIL, 2013; PEIXOTO, 2011).  

        O outro instrumento é a Ficha de Notificação para Acidentes de trabalho 

Graves, inscrita no Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN). Esse 

documento abrange todos os trabalhadores, independentemente da sua forma de vinculação 

no mercado de trabalho. Tem por objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados 

pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas (municipal, estadual e federal). 

A partir de 2003, o sistema passou a ser gerenciado nacionalmente pela Secretaria de 

Vigilância da Saúde (SVS) do MS. A alimentação do sistema se dá pela notificação e 

investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças de 

notificação compulsória (BALDO et al., 2015; BAHIA, 2009). 

        O setor saúde ainda reúne outras importantes bases de dados que possibilitam o 

acesso a informações de AT no Brasil. São alimentados por registros administrativos e 

oferecem importantes subsídios para compreender a questão acidentária do país. O Sistema 
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de Informações sobre Mortalidade (SIM) é um sistema nacional de vigilância 

epidemiológica e tem como objetivo captar dados sobre os óbitos do país e posteriormente 

fornecer informações sobre mortalidade para todas as instâncias do sistema de saúde. A 

entrada no sistema se dá pelo documento de declaração de óbito (DO) (BRASIL, 2001). 

        As DO contidas nesse sistema são emitidas pelos profissionais dos serviços de 

saúde e por cartórios de registro civil. Tem sido uma ferramenta importante para enumerar 

e quantificar os AT, identificar riscos e subsidiar os serviços que trabalham com vigilância 

em saúde do trabalhador (CORREIA; ASSUNÇÂO, 2003). O Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH), tem origem nas Autorizações de Internação Hospitalar (AIH), cuja 

finalidade é registrar todos os atendimentos advindos de internações hospitalares que sejam 

financiadas pelo SUS (BRASIL, 2012). 

        No âmbito do Ministério do Trabalho, existe a Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS que foi instituída pelo Decreto nº. 76.900/75, de 23 de dezembro de 1975. 

Trata-se de um Registro Administrativo de âmbito nacional, com periodicidade anual e de 

declaração obrigatória para todos os estabelecimentos, incluindo os que não registram 

vínculos empregatícios no exercício (MTE, 2012).  

        A RAIS, foi originalmente criada para o controle da entrada de mão de obra 

estrangeira no país, dos registros relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), e como suporte à base de cálculo do Programa de Integração Social e do Programa 

de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), e ainda com fins de 

viabilizar a geração de informações estatísticas sobre o mercado de trabalho formal (MTE, 

2012).  

                 A boa qualidade das informações é de fundamental importância para que esses 

dados possam ser utilizados no planejamento e avaliação das ações públicas de saúde do 

trabalhador (BAHIA, 2009). Uma das principais consequências do desconhecimento do 

impacto dos acidentes de trabalho no país é a inexistência de respostas por parte do SUS 

relacionadas à prevenção e ao controle desse agravo (BRASIL, 2006). O desconhecimento 

da situação do agravo, de seus determinantes e sua distribuição pelo território do país 
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impossibilita uma análise apropriada dos fatores potenciais que originam o AT 

(CAVALCANTE et al., 2015). 

        As informações em saúde do trabalhador e AT produzidas no âmbito do SUS 

ainda não dão a visibilidade social real à problemática, gerando a subnotificação desse 

agravo, o que constitui um fator limitante tanto do ponto de vista prevencionista quanto 

jurídico (LACAZ, 2010; NAPOLEÃO et al., 2000). As subnotificações de AT do mercado 

formal é um dos principais aspectos da dificuldade em se obter informações válidas sobre 

esse tipo de agravo no Brasil. Acrescenta-se ainda o desconhecimento da real magnitude 

desses eventos no mercado informal (CORDEIRO, 2005). 

        Comparação feita com dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Anuário Estatístico da Previdência 

Social (AEPS) do Ministério da Previdência Social no ano de 2013 revelaram grau elevado 

das subnotificações no Brasil. A tabela 1 mostra esse comparativo com pessoas que 

disseram ter se envolvido com algum AT com os dados de AT registrados na Previdência 

Social (BRASIL, 2013). 

Tabela 1 - Distribuição de pessoas com 18 anos ou mais de idade estimadas na PNS que 

referiram ter sofrido acidente de trabalho nos últimos 12 meses e número de acidentes de 

trabalho registrada na Previdência Social, segundo sexo 2013.     

SEXO PNS % Previdência % 

Total 4.948.000 100,00 717.911 100,00 

Masculino 3.493.000 70,59 494.746 68,91 

Feminino 1.455.000 29,41 223.152 31,08 

                Fonte: Brasil, 2013. 

 

                  A PNS relatou quase sete vezes mais indivíduos que referiram ter sofrido AT do 

que os dados registrados sobre acidentes de trabalho pela Previdência, e conclui que o 

porcentual corresponde a 589 % de acidentes a mais, evidenciando a enorme lacuna de 

informações entre os dois sistemas (BRASIL, 2013).  
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                  O desconhecimento da necessidade de registro do AT sugere a desinformação 

dos profissionais como um fator preocupante (NAPOLEÃO et al., 2000). Marziale et al 

(2003) estudaram as causas de subnotificações de AT por parte do pessoal da enfermagem e 

verificaram duas causas recorrentes: desconhecimento dos reais riscos causados pelo AT e 

da necessidade da realização da notificação. 

                  Correia e Assunção (2003) observaram dois outros fatos que fazem com que as 

informações sejam inconsistentes e que haja um aumento das subnotificações. Um deles é a 

ausência de preenchimento do campo “acidente de trabalho” na DO, e o outro é a 

discordância entre os dados registrados na CAT e na DO. Esse achado ressalta a fragilidade 

do sistema de vigilância em saúde do trabalhador. 

        Marziale et al (2003) alertam para uma necessidade da adoção de medidas de 

incentivo às notificações por parte dos responsáveis pelo setor saúde principalmente no que 

diz respeito a capacitação dos profissionais. Rodrigues et al. (2015) ressaltam que as 

capacitações são de extrema importância, bem como a realização de forma continuada. 

        Neris e Dias (2014) ressaltaram que os profissionais não conhecem plenamente 

a conduta mediante o AT e evidencia que o conhecimento sobre as ações a serem adotadas 

são parciais e insuficientes. Belila et al. (2015) relataram que 95,5% dos indivíduos 

pesquisados disseram que havia um protocolo de acidentes em seu local de trabalho e que 

já tinha tido orientação de como usá-lo, 81,9% afirmaram ter recebido orientação sobre 

notificações de acidentes de trabalho, embora não sabiam o prazo máximo para seu 

preenchimento.  

        Lima et al (2015) apontam para a necessidade de elaborar estratégias capazes 

de estimular a comunicação dos AT e sua adequada notificação. Ressalta ainda, que os 

processos de capacitação não devem apenas limitar-se ao nível de instrução, mas também 

ao treinamento eficaz dos profissionais envolvidos com a notificação dos agravos 

relacionados à saúde do trabalhador. 
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1.4 Estatísticas de acidente de trabalho no mundo, no Brasil e no Ceará 

      As estatísticas sobre AT no Brasil apresentam uma grande deficiência. Em 

âmbito mundial essa realidade é ainda mais grave. Nos demais países do mundo, há 

diferentes interpretações para o que se considera AT, ressaltando ainda que em alguns 

países, esses números não são levantados ou divulgados. Essa realidade acaba por revelar 

um cenário precário na análise do quadro internacional sobre AT (ABP, 2015).   

      Mesmo diante dessa situação, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

estima que a cada ano 321 mil pessoas morrem por consequência de acidentes de trabalho a 

cada ano, 160 milhões de pessoas sofrem de doenças não fatais relacionadas a atividade 

laboral, 317 milhões de AT não fatais a cada ano, a cada 15 segundo, um trabalhador morre 

de acidente ou doença relacionada ao trabalho, cerca de 2,02 milhões de pessoas no mundo 

morrem a cada ano em decorrência desses agravos (ABP, 2015; ILO, 2016).  

        Importante salientar que nos diferentes países há diferentes conceitos do que 

seja um AT, e diferentes formas de notificação, o que impede uma estatística comparativa 

de país para país (ABP, 2015). O Brasil, em âmbito mundial, ocupa a 5º posição em 

número de trabalhadores com carteira assinada, encontra-se na 9º posição em número de 

AT e em 4º lugar no número de mortes. De acordo com dados extraídos do Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS, 2016), de 1997 a 2011 foram 

notificados 7.635.212 casos de AT e doenças relacionadas ao trabalho em trabalhadores 

segurados da previdência social no Brasil (Figura 1) (DATASUS, 2016).  
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Figura 1-  Acidentes, doenças e óbitos relacionados ao trabalho com e sem CAT no Brasil 

de 1997 à 2011. Fonte: DATASUS, 2016 (Adaptado)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        O coeficiente de mortalidade por doenças e AT apresentou acentuado declínio 

a partir de 2003, chegando a um taxa de 7,6 em 2011. Os padrões de coeficiente de 

mortalidade são bastante diversificados de acordo com a região, e apresentando oscilações 

de acordo com a idade dos trabalhadores segurados. Entre os homens apresenta-se uma 

tendência de declínio com a idade, mas o pico encontra-se na faixa etária entre 45 e 59 anos 

de idade. As mulheres possuem coeficientes maiores quando mais jovens, entre 15-24 anos, 

caindo entre 25-59 anos subindo novamente entre as de mais idade (60 ou mais) (BRASIL, 

2011). 

        Comparando as regiões do Brasil, de acordo com dados no Anuário Brasileiro 

de Proteção de 2015, a região Sudeste lidera as estatísticas de acidentes e óbitos 

relacionados ao trabalho no ano de 2013, onde mais da metade dos acidentes e quase 

metade das mortes ocorreram nessa região. Em seguida a região Sul, que em comparação 

como o ano de 2012 teve um aumento de 5% dos agravos e 0,92% dos óbitos. A região 

Nordeste vem em terceiro lugar nas estatísticas, com 12,01% do total nacional seguido pela 
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região Centro-oeste e Norte, com 7,6% e 4,36% do total de AT nacionais respectivamente 

(ABP, 2015). 

                  No cenário cearense, de 1997 à 2011 foram notificados 95.278 casos de AT e 

567 óbitos por AT. O ano com maiores números de mortes relacionados a atividade laboral 

foi 2010, com 66 óbitos notificados. Igualmente ao cenário brasileiro, após a implantação 

do NETP, as notificações de AT aumentaram significativamente, como mostrado na figura 

2 (DATASUS, 2016). 

Figura 2 - Acidentes, doenças e óbitos relacionados ao trabalho com e sem CAT 

notificados no Estado do Ceará de 1997 à 2011.    

 

 

 

 

           

 

 

 

      Fonte: DATASUS, 2016 (Adaptado) 

                  No ano de 2013 o Ceará ocupou a 12ª posição no país no número de AT e óbitos 

relacionados ao trabalho. No Nordeste, o Ceará ficou em terceiro lugar no número de casos 

AT notificados com 13.465 casos de AT registrados com e sem CAT, ficando atrás apenas 

de Bahia e Pernambuco (ABP, 2015).  
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2. JUSTIFICATIVA 

A notificação de acidente de trabalho (AT) é uma importante ferramenta para a 

saúde pública, a partir desse instrumento é possível conhecer a real situação da saúde dos 

trabalhadores no brasil. E é de extrema importância que os profissionais de saúde saibam 

manusear de maneira correta essa ferramenta, que conheçam as leis, legislações e portarias 

que fomentam o acidente de trabalho  

A falta de informações atualizadas, consistentes e completas sobre a real situação da 

saúde dos trabalhadores vem dificultando a definição das prioridades para as políticas 

públicas, para o planejamento e implementações das ações de saúde do trabalhador, 

privando ainda a população de importantes instrumentos para uma melhor condição de vida 

e trabalho (BRASIL, 2004). Soma-se a isso, o despreparo dos profissionais de saúde 

responsáveis pelas notificações na unidade de saúde. 

O problema da falta de manejo dos profissionais em relação a notificação do AT e 

consequentemente a falta de notificação, acaba por dificultar as ações de vigilância no 

âmbito da saúde do trabalhador. Além de comprometer a concessão dos direitos trabalhistas 

e também previdenciários aos quais os trabalhadores têm por direito. 

 Apesar da implantação de programas de orientação por parte das entidades de saúde 

e capacitação dos profissionais de saúde, nota-se uma grande defasagem do conhecimento 

em relação às medidas corretas a serem adotadas frente a um acidente de trabalho. Há a 

necessidade de compreender o nível de conhecimento dos profissionais para a correta 

notificação dos acidentes de trabalho nos sistemas de informação, como forma de fortalecer 

a vigilância epidemiológica e orientar o desenvolvimento de ações de promoção da saúde e 

prevenção de acidentes. 

O conhecimento dos fatores associados a notificação dos acidentes de trabalho pode 

contribuir para o desenvolvimento de ações mais apropriadas e direcionadas para os pontos 

frágeis das políticas existentes (GALDINO et al, 2012).  

Diante do exporto, considerando que o AT figura como uma questão importante 

para a saúde pública, esse estudo visa analisar entre os profissionais de saúde os fatores que 
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contribuem para a notificação dos acidentes de trabalho nas unidades sentinelas em saúde 

do trabalhador do município de Fortaleza/CE. Este trabalho encontra-se inteiramente 

justificado por sua relevância e atualidade do tema proposto. Espera-se que os resultados 

obtidos com essa pesquisa possam subsidiar a elaboração de novas estratégias que vise 

melhorar o conhecimento dos profissionais acerca da notificação de acidente de trabalho. 
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3 OBJETIVO 

3.1. GERAL 

Analisar os fatores associados à notificação de acidentes de trabalho em Unidades Sentinela 

em saúde do trabalhador no município de Fortaleza/Ceará. 

3.2. ESPECÍFICOS 

- Caracterizar o grau de conhecimento dos profissionais de saúde sobre a notificação dos 

acidentes de trabalho em Unidades Sentinela e as leis que dão suporte as notificações. 

- Analisar os fatores que contribuem para a notificação dos acidentes de trabalho em 

Unidades Sentinela. 
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4 MÉTODOS  

4.1 Abordagem e tipo de estudo 

        Esta pesquisa é um recorte de um projeto intitulado “Vigilância de violência 

doméstica: Fatores relacionados à subnotificação na rede assistencial do SUS em Fortaleza-

CE”. Esse é um estudo do tipo transversal analítico realizado em unidades sentinelas para 

acidentes de trabalho graves e fatais no município de Fortaleza/Ceará, realizado entre 

fevereiro de 2013 à junho de 2014.  

4.2 Local de estudo/Seleção das unidades 

4.2.1 Unidades Sentinelas em Saúde do Trabalhador/Seleção das unidades  

        À época da realização desta pesquisa, o município de Fortaleza contava com 

sete unidades sentinela, de níveis secundário e terciário, credenciados mediante pactuação 

junto à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para a notificação de acidentes graves e 

fatais relacionados ao trabalho. A instituição de rede de serviços sentinela constitui uma das 

estratégias para a descentralização das ações do SUS. Dessas, cinco unidades foram 

escolhidas para aplicação dos questionários, por apresentarem maior demanda de 

atendimento. 

        Para a seleção das unidades, foram adotados como critérios de inclusão possuir 

serviços ambulatoriais e de emergência com equipe médica 24 horas por dia. Atenderam 

aos critérios cinco unidades de saúde: Instituto Doutor José Frota, Hospital Geral de 

Fortaleza, Hospital Distrital Evandro Aires de Moura, Hospital Distrital Maria José Barroso 

de Oliveira e Hospital Distrital Governador Gonzaga Mota. 

4.3 População do estudo 

        Profissionais de saúde atuantes nas Unidades Sentinelas em Saúde do 

Trabalhador selecionadas.  
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4.3.1. Critérios de inclusão 

                  Profissionais com nível superior completo, que trabalhavam diretamente com o 

manejo clínico dos pacientes acidentados e/ou com a notificação dos casos de acidentes de 

trabalho.  

4.4 Instrumento e coleta de dados 

                  Para a coleta de dados foi elaborado um questionário semiestruturado contendo 

88 questões relacionadas a dados sociodemográficos, aspectos relacionados ao trabalho, a 

formação superior, caracterização do conhecimento do profissional acerca da notificação de 

AT. 

                  Os questionários foram aplicados por 12 pesquisadores de campo, 

supervisionados por quatro tutores (um tutor para cada quatro pesquisadores). Todos os 

integrantes do grupo de pesquisa receberam treinamento de 40 horas ministrado por uma 

equipe de supervisores. O treinamento objetivou proporcionar maior familiaridade e 

uniformidade para a aplicação do instrumento. Os questionários foram aplicados nos 

próprios locais de trabalho, em diferentes turnos, dias da semana e equipes de trabalho. 

4.5 Variáveis coletadas 

Foram utilizadas variáveis em pelo menos quatro áreas distintas.  

(1) variáveis sociodemográficas: sexo, profissão e idade; 

(2) variáveis relacionadas à formação profissional: tempo de formado e tempo de trabalho 

após formação superior; 

(3) variáveis relacionadas ao trabalho: se já participou de algum treinamento na área de AT, 

se já notificou algum caso, se o assunto é discutido no ambiente de trabalho. 

(4) variáveis relacionadas ao conhecimento do profissional acerca do AT e sua notificação: 

se costuma ler sobre o assunto, se conhece: a legislação que dá suporte a notificação de AT, 

a Lei orgânica da saúde, a lei orgânica da seguridade social, a Lei da previdência social, a 
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portaria referente à temática, a ficha de notificação (SINAN), se conhece que o AT é de 

notificação compulsória pelo setor saúde. 

4.6 Análise de dados 

        Os questionários foram digitados utilizando o programa Epi-Info® versão 

5.4.1, com realização de dupla entrada para checagem da consistência interna dos dados. 

Para a análise, utilizou-se o software Stata® versão 11.1.  

        Primeira etapa: foi realizada uma limpeza do banco excluindo os questionários 

que apresentavam alguma lacuna a fim de evitar erros na análise estatística. Dos 354 

instrumentos 147 encontravam-se nessa situação e foram excluídos. Segunda etapa: foi 

realizada uma análise descritiva univariada onde foram calculadas as frequências absolutas 

e relativas para todas as variáveis.  

        Terceira etapa: foi realizada uma análise bivariada para a associação das 

variáveis dependentes em relação ao desfecho que é se notificou ou não o caso de AT. Foi 

utilizado o teste Qui-quadrado e Exato de Fisher. Em todos os testes estatísticos utilizados 

foi utilizado um nível de significância de 5%. Foram elaborados tabelas para facilitar a 

visualização e interpretação dos resultados.  

4.7 Aspectos éticos 

        O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o registro CAAE 

11070813.9.0000.5054 e número de parecer 237.406. Obedeceu a Resolução 466/12 

referente às Diretrizes e Normas Regulamentadoras sobre Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos como os princípios bioéticos da pesquisa: a autonomia, por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido; a beneficência, com ponderação entre risco e benefício; 

a não maleficência, não causando mal ou danos à pessoa entrevistada; a justiça, através da 

relevância do estudo. A pesquisa atende ainda, aos aspectos bioéticos referentes à 

confidencialidade, garantindo o resguardo das informações dadas em confiança e a proteção 

contra a sua revelação não autorizada, e a privacidade. 
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5. RESULTADOS 

ARTIGO SUBMETIDO à publicação na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional 

 

FATORES ASSOCIADOS À NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO EM 

UNIDADES SENTINELA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO DE 

FORTALEZA, NORDESTE DO BRASIL 

 

Resumo 

 

OBJETIVO: Analisar os fatores associados à notificação de Acidentes de Trabalho (AT) 

em unidades sentinelas do município de Fortaleza, nordeste do Brasil. MÉTODO: Estudo 

transversal, analítico, realizado em cinco unidades sentinela para acidentes de trabalho 

graves e fatais no município de Fortaleza entre Fevereiro de 2013 à Junho de 2014. Foram 

aplicados 354 questionários aos profissionais responsáveis pelas notificações dos AT. 

Utilizou-se a Razão de Prevalência, com intervalo de confiança de 95% e os testes de Qui-

quadrado de Pearson e/ou exato de Fischer. RESULTADOS: Cerca de 2/3 dos 

entrevistados são do sexo feminino. O tempo de atuação na área, ter participado pelo menos 

três cursos, ter conhecimento sobre as portarias e legislação relacionadas aos AT, sobre a 

ficha do SINAN, saber que os AT são eventos de notificação compulsória e discutir esse 

tema com a equipe de trabalho estiveram fortemente associados à chance de notificação 

(p<0,001). Por outro lado, aspectos como sexo, idade ou tempo de formado não mostraram 

associação significante (p>0,05). CONCLUSÃO: Ações de capacitação contribuem para a 

sensibilização dos profissionais e melhoram a qualidade das notificações dos AT. É preciso 

reforçar o papel dos CEREST’s como indutor de conhecimentos, atualização permanente e 

suporte técnico aos serviços de saúde. 

 

Palavras-chave: Acidentes de Trabalho; Notificação de Acidentes de Trabalho; Vigilância 

em Saúde do Trabalhador; Sistemas de Informação em Saúde; Saúde do Trabalhador. 
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Abstract 

OBJECTIVE: Analyze the factors related to the notification of accidents at work in 

sentinel units of the municipality of Fortaleza, in the northeast of Brazil. METHOD: 

Cross-sectional, analytical study conducted in five sentinel units for serious and fatal 

acidentes at work in the municipality of Fortaleza between February 2013 and January 

2014. A total of 354 questionnaires were applied to the professionals responsible for the 

notifications of accidents at work. The Prevalence Ratio was used with confidence interval 

of 95% and Pearson's Chi-square and/or Fisher's exact tests. RESULTS: Around 2/3 of the 

interviewees are female. The time of operation in the area, have attended in at least three 

courses, have knowledge about ordinances and legislation related to accidents at work, and 

on SINAN´s file, have knowledge that the accidents at work are events of compulsory 

notification and discuss this topic with the work team were strongly associated with the 

chance of notification (p<0,001). On the other hand, aspects such as gender, age or training 

time showed no significant association. (p>0,05). CONCLUSION: Traning actions 

contribute to the awareness of professionals and improve the quality of notifications of the 

accidents at work. We must strengthen the role of CEREST´s as an inductor of knowledge, 

permanent updating and technical support to health services. 

 

Keywords: Accidents, Occupational; Occupational Accidents Registry; Surveillance of the 

Workers Health; Health Information Systems; Occupational Health 
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INTRODUÇÃO 

Os Acidentes de Trabalho (AT) são considerados graves problemas 

socioeconômicos e de saúde pública1.  De acordo com a Organização Internacional do 

Trabalho, aproximadamente 4% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial é revertido em 

custos diretos e indiretos decorrentes de acidentes e doenças do trabalho. Além disso, cerca 

de 2,3 milhões de pessoas no mundo morrem a cada ano em decorrência desses agravos2. 

No Brasil, os AT acometem grande parcela da população trabalhadora3. Dados 

do Anuário Estatístico da Previdência Social demonstraram que, no período de 2007 a 

2013, o país registrou mais de cinco milhões de acidentes. Pouco mais de 45% desses casos 

evoluíram para óbito, invalidez permanente ou afastamentos do emprego4.   

Além dos custos financeiros e sociais, os AT respondem por grande parcela dos 

procedimentos realizados em unidades de média e alta complexidade. Estudos apontam que 

25% das lesões por causas externas atendidas em serviços de emergência no Brasil são 

decorrentes de acidentes de trabalho5. Apesar da sua relevância epidemiológica, o 

conhecimento da magnitude do problema ainda é bastante limitado no país3.  

As informações em saúde do trabalhador produzidas no âmbito do SUS 

provavelmente não retratam a realidade encontrada nos serviços de saúde6. De um total de 

5.565 municípios brasileiros, apenas 28,3% notificaram AT grave no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no ano de 2013. Essa subnotificação dos 

casos de AT pode limitar uma análise mais adequada dos fatores que contribuem para a sua 

ocorrência, prejudicando o alcance das ações vigilância em saúde do trabalhador7. 

Diversos são os fatores que contribuem para a subnotificação dos AT no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre eles, a fragmentação dos sistemas de 

informação, sobretudo no âmbito da Saúde do Trabalhador; a baixa familiaridade dos 

profissionais com relação aos instrumentos e procedimentos para notificação; o grande 

contingente de trabalhadores contratados sem vínculo estável, promovendo uma alta 

rotatividade nos serviços de saúde; além da carência de ações sistemáticas de educação 

continuada8,9,10. 
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O campo da Saúde do Trabalhador vem desenvolvendo estratégias para superar 

os desafios da subnotificação dos AT6. A criação da Rede Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Trabalhador (RENAST) foi considerada como uma importante iniciativa capaz de 

oferecer suporte à organização dos fluxos de informação nos serviços de saúde11. Soma-se 

ainda a notificação compulsória dos AT em todos os serviços integrantes da Rede 

Sentinela12.   

As unidades sentinelas compõem a Rede de Serviços Sentinela em Saúde do 

Trabalhador. São estruturadas por serviços de média e alta complexidade já disponíveis no 

SUS e atuam como retaguarda e suporte técnico para os serviços de saúde. Possuem 

importância estratégica para a garantia da qualidade das informações, pois são responsáveis 

por identificar, investigar e notificar, quando confirmados, os agravos e acidentes 

relacionados ao trabalho. Além disso, devem viabilizar o desenvolvimento de ações de 

promoção da saúde, prevenção de doenças, vigilância e intervenções em saúde do 

trabalhador1. 

A qualidade das informações produzidas nas unidades sentinela é de 

fundamental importância para o desenvolvimento de estratégias eficazes para a redução dos 

agravos relacionados ao trabalho. O presente estudo objetivou analisar os fatores associados 

à notificação dos acidentes de trabalho por profissionais de saúde em unidades sentinela no 

município de Fortaleza, Nordeste do Brasil.  

 

MÉTODOS 

Tipo e Local do estudo 

Trata-se de um estudo transversal, analítico, realizado em unidades sentinela 

para acidentes de trabalho graves e fatais no município de Fortaleza/Ceará. Foi realizado 

entre fevereiro de 2013 à junho de 2014. À época da realização desta pesquisa, o município 

de Fortaleza contava com sete Unidades Sentinela, de níveis secundário e terciário. Todas 

eram credenciadas por meio de pactuação junto à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 

para a notificação de acidentes graves e fatais relacionados ao trabalho. Para a seleção das 
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unidades foram adotados como critérios de inclusão possuir serviços ambulatoriais e de 

emergência com equipe médica 24 horas por dia, além de ter recebido capacitação sobre 

notificação de AT pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) de 

Fortaleza no ano anterior à realização da pesquisa. Atenderam aos critérios cinco unidades 

sentinela: Instituto Doutor José Frota, Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Distrital 

Evandro Aires de Moura, Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira e Hospital 

Distrital Governador Gonzaga Mota.  

População do estudo 

A população de estudo foi composta por profissionais com nível superior 

completo, que trabalhavam diretamente com o manejo clínico dos pacientes acidentados 

e/ou com a notificação dos casos de acidentes de trabalho. 

Instrumentos e variáveis coletadas 

   Os dados foram coletados por meio da aplicação de um questionário 

semiestruturado. As variáveis independentes foram agrupadas em quatro blocos: 

características sociodemográficas (sexo, profissão e idade); perfil de formação profissional 

(tempo de formação, tempo de trabalho); conhecimentos acerca da legislação que dá 

suporte à notificação dos acidentes de trabalho (conhecimento sobre a Lei Orgânica da 

Saúde, Lei da Seguridade Social, ficha de notificação do Sistema de Informações de 

Agravos de Notificação) e; capacitações realizadas sobre acidentes de trabalho (participou 

de treinamentos relacionados a acidentes de trabalho, discussão da temática no ambiente de 

trabalho).  

Os questionários foram aplicados por 12 pesquisadores de campo, 

supervisionados por quatro tutores (um tutor para cada quatro pesquisadores). Todos os 

integrantes do grupo de pesquisa receberam treinamento de 40 horas ministrado por uma 

equipe de supervisores. O treinamento objetivou proporcionar maior familiaridade e 

uniformidade para a aplicação do instrumento. Os questionários foram aplicados nos 

próprios locais de trabalho, em diferentes turnos, dias da semana e equipes de trabalho. 
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Análise dos dados 

Os questionários foram digitados utilizando o software Epi-Info® versão 5.4.1, 

com realização de dupla entrada para checagem da consistência interna dos dados. Para a 

análise, utilizou-se o software Stata® versão 11.1. Inicialmente foi realizada a distribuição 

das frequências absolutas e relativas para todas as variáveis de interesse. Em seguida, 

procedeu-se com a análise bivariada utilizando o teste de Qui-Quadrado de Pearson e/ou 

Exato de Fischer. A Razão de Prevalência e Intervalos de Confiança de 95% foram 

apresentadas. O nível de significância estatística adotado para o estudo foi de 5%.   

Aspectos éticos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará, sob o registro CAAE 11070813.9.0000.5054 e número de parecer 

237.406. Como se trata de pesquisa envolvendo a participação de seres humanos, todos os 

procedimentos obedeceram a Resolução 196/96, vigente à época do estudo. Todos os 

entrevistados leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

RESULTADOS 

Foram aplicados 354 questionários. Pouco mais de 30% foi excluído por 

preenchimento incompleto ou inconsistência de preenchimento, restando 207 instrumentos 

que foram analisados. Cerca de 2/3 dos entrevistados são do sexo feminino e 50% 

encontram-se na faixa etária de 31 a 50 anos. As categorias profissionais mais presentes 

foram enfermeiros (48%) e médicos (21%). Metade dos entrevistados tinha mais de 15 anos 

de formado. Cerca de 50% possuem 15 anos ou mais de experiência profissional na área da 

saúde (TABELA 1).  
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          Mais da metade dos entrevistados afirmaram nunca ter participado de treinamentos 

ou capacitações relacionadas a acidentes de trabalho, 83% dos entrevistados afirmou 

desconhecer portarias específicas sobre o tema. Pouco mais de 2/3 dos participantes 

reconheciam que os acidentes de trabalho são de notificação compulsória (TABELA 2). 

 

 

 

 

Tabela 1:  Perfil sociodemográfico dos profissionais de saúde que trabalham em unidades 

sentinelas do município de Fortaleza/CE.  

Características individuais Categoria N % 

Sexo Feminino 161 78,0 

 Masculino 46 22,0 

    

Profissão Enfermeiro 99 48,0 

 Médico 43 21,0 

 Assistente social 23 11,0 

 Fisioterapeuta/T. O* 17 8,0 

 Psicólogo 10 5,0 

 Farmacêutico 15 7,0 

    

Faixa etária 20 |--| 30 32 15,0 

 31 |--| 40 61 29,0 

 41 |--| 50 63 30,0 

 >=51 anos 51 25,0 

    

Tempo de formado 0 |--| 05 anos 57 27,0 

 06 |--| 15 anos 47 23,0 

 >= 16 anos 103 50,0 

    

Tempo de trabalho na saúde 0 |--| 05 anos 59 28,0 

 06 |--| 14 anos 40 20,0 

 >=15 anos 108 52,0 

*Terapeuta Ocupacional 
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Abreviações: S.S= Seguridade Social 

 

          Notificar casos de acidentes de trabalho não esteve associado com sexo dos 

profissionais de saúde, tempo de formado ou faixa etária (p>0,05). Por outro lado, os 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais (p<0,0001), psicólogos (p=0,02) e farmacêuticos 

(p=0,03) tiveram menor prevalência de notificar acidentes de trabalho quando comparados 

com os profissionais de enfermagem. Além disso, os profissionais com 6 a 14 anos de 

atuação na área apresentaram quase duas vezes mais prevalência (p=0,01) de notificar os 

acidentes de trabalho (TABELA 3). 

 

Tabela 2: Distribuição da participação dos profissionais em treinamentos/capacitações na 

área de AT bem como o conhecimento sobre leis, políticas e portarias referente ao tema.  

Variáveis  Categorias N % 

Participação em treinamentos e  Nunca 116 56,0 

capacitações sobre AT? Uma vez 47 23,0 

 Duas vezes 15 7,0 

 Três ou mais vezes 29 14,0 

    

Leitura sobre a temática AT? Sim 101 49,0 

    

Conhece a legislação que dá suporte Sim 108 52,0 

a notificação de AT?    

    

Conhece a Lei orgânica da saúde Sim 102 49,0 

    

Conhece a Lei orgânica da S.S? Sim 55 27,0 

    

Conhece a Lei da previdência social? Sim 48 23,0 

    

Conhece Portarias temáticas? Sim 35 17,0 

    

Conhece a Ficha de notificação? Sim 110 53,0 

    

Sabe que o AT é de notificação Sim 172 83,0 

compulsória?    

    

O assunto A.T é discutido no  Sim 103 50,0 

ambiente profissional?    
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          Os profissionais que participaram de três ou mais cursos sobre a temática de AT 

obtiveram aproximadamente sete vezes mais prevalência de notificar acidentes de trabalho 

(p<0,01). Aqueles que referiram conhecer portarias e legislação relacionadas aos acidentes 

de trabalho também apresentaram maior prevalência para a notificação (p<0,01). Outros 

fatores associados que contribuíram para a notificação dos AT foram conhecer a ficha do 

SINAN (p<0,01) e conhecer a legislação que dá suporte à notificação dos acidentes de 

trabalho (p<0,01). Além disso, ter conhecimento de que os acidentes de trabalho são 

Tabela 3:  Análise de associação para notificação de AT referente aos fatores 

sociodemográficos. 

 Notificação   

Variável Sim % Não % RP (IC95%) p 

   Feminino 73 45,0 88 55,0 1,03 (0,89-1,19) 0,6270 

   Masculino 19 41,0 27 59,0 1  

       

Profissão       

   Enfermeiro 56 57,0 43 43,0 1  

   Médico 18 42,0 25 58,0 0,66 (0,39-1,10) 0,1070 

   Assistente social 10 43,0 13 57,0 0,65 (0,31-1,37) 0,2565 

   Psicólogo 2 20,0 8 80,0 0,21 (0,04-0,98) 0,0291* 

   Farmacêutico 4 27,0 11 73,0 0,32 (0,11-0,96) 0,0307 

   Fisioterapeuta/T.O 2 12,0 15 88,0 0,13 (0,03-0,55) 0,0006 

       

Faixa etária       

   20 |--| 30 15 47,0 17 53,0 1,15 (0,67-1,98) 0,6101 

   31 |--| 40 30 49,0 31 51,0 1,15 (0,82-1,62) 0,3970 

   41 |--| 50 26 41,0 37 59,0 1,00 (0,71-1,40) 0,9920 

   >=51 anos 21 41,0 30 59,0 1  

       

Tempo de formado       

   0 |--| 05 anos 23 40,0 34 60,0 0,91 (0,59-1,40) 0,6825 

   06 |--| 15 anos 24 51,0 23 49,0 1,22 (0,76-1,96) 0,4006 

   >= 16 anos 45 44,0 58 56,0 1  

       

Tempo na saúde       

   0 |--| 05 anos 23 39,0 36 61,0 0,95 (0,62-1,45) 0,8247 

   06 |--| 14 anos 25 62,5 15 37,5 1,90 (1,09-3,31) 0,0184 

   >=15 anos 44 41,0 64 59,0 1  

*Teste Exato de Fisher 
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eventos de notificação compulsória (p<0,01) e discutir sobre essa temática em seu ambiente 

de trabalho esteve associado ao aumento de notificações (p<0,01) (TABELA 4). 

Tabela 4: Análise de associação para a notificação de AT segundo o conhecimento do 

profissional acerca das leis, políticas e portarias que dão suporte ao AT. 

 Notificação   

Variáveis Sim % Não % RP bruta (IC 95%) p 

Treinamento/capacitações       

   Nunca participou 37 32,0 79 68,0 1  

   Participou um vez 24 51,0 23 49,0 1,74 (1,08-2,80) 0,0220 

   Participou duas vezes 7 47,0 8 53,0 1,73 (0,67-4,46) 0,2544 

   Participou três ou mais vezes 24 83,0 5 17,0 6,60 (2,67-16,34) 0,0000 

Leitura sobre a temática AT?       

   Sim 58 57,0 43 43,0 1,68 (1,26-2,23) 0,0002 

   Não 34 32 72 68,0 1  

Conhece a legislação que dá S.N* AT?       

   Sim 65 60,0 43 40,0 1,88 (1,44-2,47) 0,0000 

   Não 27 27,0 72 72,0 1  

Conhece a Lei orgânica da saúde?       

   Sim 47 46,0 55 54,0 1,06 (0,81-1,40) 0,6410 

   Não 45 43,0 60 57,0 1  

Conhece a Lei orgânica da S.S**?       

   Sim 28 51,0 27 49,0 1,29 (0,82-2,03) 0,2602 

   Não 64 42,0 88 58,0 1  

Conhece Lei da Previdência Social?       

   Sim 27 56,0 21 44,0 1,60 (0,97-2,64) 0,0604 

   Não 65 41,0 94 59,0 1  

Conhece Portarias temáticas?       

   Sim 21 60,0 14 40,0 1,87 (1,01-3,47) 0,0422 

   Não 71 41,0 101 59,0 1  

Conhece a Ficha do SINAN?       

   Sim 68 62,0 42 38,0 2,02 (1,54-2,65) 0,0000 

   Não 24 25,0 73 75,0 1  

Sabe que o AT é de N.C***?       

   Sim 85 49,0 87 51,0 1,22 (1,08-1,37) 0,0014 

   Não 7 20 28 80,0 1  

O assunto AT é discutido no A.T****?       

   Sim 56 54,0 47 46,0 1,48 (1,13-1,95) 0,0042 

   Não 36 35,0 68 65,0 1  

Abreviações: *Suporte à Notificação **Seguridade Social ***Notificação Compulsória ****Ambiente de trabalho 
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DISCUSSÃO 

          A participação dos profissionais entrevistados em três ou mais cursos de capacitação 

sobre a temática dos AT aumentou em quase sete vezes a prevalência de notificação desses 

agravos nas unidades sentinela estudadas. Além disso, o conhecimento sobre portarias e 

legislações que dão suporte à notificação dos acidentes de trabalho, a compreensão de que 

os AT são eventos de notificação compulsória e as discussões sobre a temática no cotidiano 

do trabalho estiveram associadas ao aumento das notificações. 

          Desde 2012, a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará definiu no seu plano plurianual 

(2012-2015) a realização de capacitações na área de atenção integral e vigilância em saúde 

do trabalhador para profissionais e gestores lotados nas unidades sentinela13. Além disso, 

ações prioritárias foram delineadas no âmbito do monitoramento dos registros dos agravos 

de notificação compulsória em saúde do trabalhador junto aos sistemas de informação do 

SUS13.  

          Apesar das capacitações relacionadas à saúde do trabalhador estarem contempladas 

no âmbito das políticas públicas no estado do Ceará, é possível que elas não tenham se 

efetivado de forma plena. Esse estudo sugeriu pouca capilaridade e alcance dos 

treinamentos junto aos profissionais participantes da pesquisa. Mais da metade dos 

entrevistados afirmou nunca ter participado de quaisquer treinamentos sobre os acidentes 

de trabalho. A maioria dos profissionais considera que não foi capacitado para identificar e 

notificar de forma correta os agravos relacionados à saúde do trabalhador, e que a estratégia 

de qualificação adotada não foi capaz de compensar a carência proveniente desde o tempo 

da graduação.  

          A limitação da abrangência das estratégias continuadas de capacitação profissional no 

âmbito da Saúde do Trabalhador pode se refletir na baixa qualidade das informações 

disponibilizadas nos sistemas de informação. Alguns estudos já demonstraram a 

inconsistência dos registros de acidentes e agravos relacionados ao trabalho no Brasil5. Os 

dados mais amplamente utilizados, da Previdência Social, são parciais, abrangendo apenas 

a parcela dos trabalhadores segurados que correspondem a 1/3 da população 

economicamente ativa ocupada do país5. Destaca-se ainda a falta de informações nas fichas 
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de notificação, registros incompletos ou em branco, além do preenchimento errado de 

vários campos importantes. Todos esses fatores contribuem para uma leitura equivocada da 

realidade epidemiológica, além de comprometerem a realização das ações de vigilância em 

saúde do trabalhador nos estados e municípios14,15,16,17.  

          Pouco mais de 1/3 dos entrevistados afirmaram já ter notificado casos de AT. Além 

disso, 25% desses profissionais sequer tinham conhecimento sobre a ficha de notificação do 

SINAN, que é o instrumento utilizado para realizar a notificação. O desconhecimento por 

parte da população de estudo sobre a ficha de notificação de AT chama a atenção, 

sobretudo por se tratar de profissionais lotados em unidades sentinela. Esses dados 

reforçam a necessidade de uma atuação mais sistemática por parte do CEREST regional, no 

sentido de efetivar o seu papel de suporte técnico e pólo irradiador de conhecimento.    

          Nesse sentido, cabe à RENAST de modo geral, e aos CEREST’s em específico, um 

olhar mais atento para o efetivo cumprimento das suas funções de retaguarda técnica junto 

aos demais serviços de saúde, sobretudo os credenciados como unidades sentinela. 

Incentivos para a qualificação das notificações em unidades sentinela devem se refletir em 

atividades de capacitação dos seus profissionais. Promover a educação continuada em 

saúde do trabalhador é uma das estratégias que precisa ser efetivamente melhorada e 

ampliada no SUS. Essas ações contribuem para o reconhecimento e sensibilização da 

importância dos registros corretos dos acidentes de trabalho, auxiliando na investigação 

destes agravos e na melhoria das ações de vigilância em saúde do trabalhador18.  

          Outro aspecto importante, e que reflete diretamente na notificação dos AT é que mais 

de 83% dos profissionais entrevistados afirmaram desconhecer a Portaria que normatiza os 

acidentes de trabalho como eventos de notificação compulsória. Esses achados corroboram 

com outras pesquisas que demonstram o conhecimento limitado dos profissionais em 

relação às políticas que dão suporte à notificação dos acidentes de trabalho16,19.17,20. 

          Nossos resultados sugerem a necessidade de atualização dos profissionais em relação 

às legislações, portarias e políticas que subsidiam as notificações dos acidentes de trabalho 

no Brasil. Nesse sentido, iniciativas educacionais devem ser incentivadas, no sentido de 

superar essa lacuna. O Ministério da Saúde assume um papel fundamental na produção e 
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disseminação desse conhecimento técnico. Uma das últimas iniciativas de impacto e 

abrangência nacional parece ter ocorrido em 2006, com a publicação do Protocolo de 

Complexidade Diferenciada que aborda a Notificação dos Acidentes de Trabalho Fatais, 

Graves e com Crianças e Adolescentes10. 

          Os profissionais com maior tempo de formação apresentaram menores 

conhecimentos específicos sobre os AT. Esse achado pode estar relacionado com a pouca 

abordagem dessa temática no âmbito dos cursos de graduação21,22. A saúde do trabalhador é 

uma área complexa, que necessita de uma visão aprofundada para o correto entendimento 

das relações entre o trabalho e o processo saúde-doença. A própria Política Nacional de 

Segurança e Saúde do Trabalhador já alerta para a necessidade de uma reestruturação da 

formação em saúde do trabalhador e em segurança do trabalho23.  

          Os profissionais com mais tempo de experiência profissional nos serviços de saúde 

apresentaram maiores probabilidades de realizar a notificações de AT. Esse aspecto sugere 

que a prática diária em unidades sentinela contribui para sua sensibilização e para a busca 

por atualização de conhecimento técnico adequado24. Esse fato é corroborado quando quase 

metade dos entrevistados afirmaram que a principal fonte de conhecimento sobre o tema foi 

o ambiente profissional. 

          O cotidiano de trabalho e a experiência laboral contribuem para o aperfeiçoamento 

dos conhecimentos e habilidades técnicas. Contudo, não são suficientes para suprir a 

demanda por qualificação dos profissionais. Há uma necessidade de investimento na 

formação de recursos humanos que garanta o acesso às informações atualizadas e com 

qualidade na área da saúde do trabalhador25,26,27.  

          As notificações dos acidentes de trabalho são de fundamental importância para a 

realização de ações eficazes de vigilância em saúde do trabalhador e fiscalização dos 

ambientes de trabalho. Nesse sentido, as Unidades Sentinela assumem um papel estratégico 

para a garantia da qualidade das informações, orientando os serviços de saúde sobre a 

realidade epidemiológica de cada território. 
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CONCLUSÃO 

Os profissionais apresentam um saber técnico INSUFICIENTE, principalmente 

os profissionais com menos tempo de formação profissional e os profissionais com mais de 

16 anos de formação profissional. 

O Aumento das notificações foi associado com um maior tempo de trabalho na 

área da saúde; uma maior participação dos profissionais em treinamentos sobre o tema; 

conhecimento da ficha de notificação; conhecimento das portarias temáticas; legislação que 

dá suporte à notificação de AT; conversas no ambiente de trabalho sobre o assunto; leitura 

sobre AT; conhecimento de que o AT é de notificação compulsória pelo setor saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As ações de educação continuada contribuem para a sensibilização dos 

profissionais e melhoram a qualidade das notificações dos acidentes de trabalho. Contudo, 

menos da metade dos entrevistados participaram de três ou mais cursos de 

capacitação/atualização, apontando uma oferta limitada para os trabalhadores da rede de 

serviços.  

Dessa forma, é importante um aporte maior de recursos para a efetivação de 

políticas de educação continuada para a qualificação dos profissionais inseridos nas 

unidades sentinela. Os CEREST precisam envidar esforços no sentido de efetivar o seu 

papel de suporte técnico e pólo irradiador de conhecimentos, fomentando e realizando 

atividades sistemáticas de atualização e capacitação para os profissionais da rede de saúde.  
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ANEXO A – CÓPIA DO PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 

ANEXO A 
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ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA DA PREFEITURA 

ANEXO B – CÓPIA DA CARTA DE ANUÊNCIA DA PREFEITURA DE FORTALEZA 
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Colaborador (a),  

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “VIGILÂNCIA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: FATORES RELACIONADOS À 

SUBNOTIFICAÇÃO NA REDE ASSISTENCIAL DO SUS EM 

FORTALEZA-CE”, sob a responsabilidade de José Gomes Bezerra Filho, que irá 

investigar os fatores relacionados à subnotificação de violência doméstica, sexual e/ou 

outras violências na rede assistencial do SUS em Fortaleza e avaliar os processos 

envolvidos na notificação da violência doméstica na rede assistencial do SUS em Fortaleza.  

A pesquisa justifica-se pelo grande desafio que o atendimento às vítimas de 

violência tem representado para o sistema de saúde do município de Fortaleza, uma vez que 

ultrapassa sobejamente todas as necessidades de atendimento clínico, correspondendo a 

cerca de 80% dos serviços prestados nas unidades de urgência e emergência, o que 

inviabiliza a atenção adequada e devidamente orientada aos demais grupos de patologias. O 

registro adequado dessas ocorrências torna-se imperativo no sentido de proporcionar uma 

resposta às demandas da sociedade, contribuindo para o dimensionamento epidemiológico 

do problema, permitindo o desenvolvimento de programas e ações específicas, 

principalmente pelos profissionais de saúde.  Notificar para conhecer. Conhecer para agir.  

      

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você estará 

respondendo a um questionário específico, elaborado pela pesquisadora, sob a orientação 

do prof. Dr. José Gomes Bezerra Filho ou participando de um grupo focal.    Lembramos 

que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer participar, e pode 

desistir, em qualquer momento, podendo retirar o seu consentimento, mesmo após ter 

iniciado o processo, sem nenhum prejuízo para você.  

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O(s) procedimento(s) utilizado(s) não implicam em 

risco ou desconforto. 
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3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido dar visibilidade ao 

problema de subnotificação das violências, promovendo a articulação intersetorial, a 

organização dos serviços de saúde e a formação de rede de atenção e proteção. Permite, 

ainda, revelar a violência doméstica, silenciada e “camuflada” nas diversas instâncias de 

denúncia, sejam essas praticadas de forma interpessoais ou autoprovocadas. 

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer serão 

utilizadas somente para esta pesquisa. Seus (Suas) respostas e contribuições ficarão em 

segredo e o seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos (as) questionários, fitas 

gravadas, fichas de avaliação etc.) nem quando os resultados forem apresentados.   

 

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento os  pesquisadores 

responsáveis:  

 

Nome do pesquisador responsável: José Gomes Bezerra Filho 

Endereço: Rua Professor Costa Mendes, 1608.. 5º andar. Rodolfo Teófilo.  

                 Fortaleza Ceará Brasil. CEP: 60.430-140. 

Telefone para contato: +55 85 3366-8045 

Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 14:00 às 16:00 

 

Nome do segundo pesquisador responsável: Maria Vilma Neves de Lima 

Endereço: Rua Braz de Francesco, 23.. 4º andar. Apto 401.São Gerardo.  

                 Fortaleza Ceará Brasil. CEP: 60.355-633. 

Telefone para contato: +55 85 96440281 

Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 14:00 às 16:00 

 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, 

não receberá nenhuma compensação financeira.   
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ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1127. Rodolfo Teófilo. Fone: 3366-8344 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de 

identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, 

teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas 

pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não 

restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa. Declaro, ainda, 

estar recebendo uma cópia assinada deste termo. 

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Fortaleza, _______ de ________________ de _____. 

 

 

Nome do voluntário:  
______________________________________________________________________ 

                        Assinatura do voluntário 

 

 

Nome do pesquisador:  

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________         

                                              Assinatura do pesquisador                                                              

 

 

Nome da testemunha:  
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_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

                                 Assinatura da testemunha (Se o voluntário não souber ler)   

 

 

Nome do profissional que aplicou o TCLE  

_________________________________________________________________________

______________________________________ 

                                   Assinatura do profissional que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE A 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

    

 

 

 

 

VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ACIDENTES DE TRABALHO: 

Fatores relacionados à subnotificação na rede assistencial do SUS em Fortaleza 

 

 

Instrumento de coleta de dados dirigido especificamente a profissionais de saúde de nível 

superior 

 

 

Que palavras vêem a sua mente quando ouve a expressão: (Fale e depois ordene por nível 

de importância) 

 

Violência doméstica 
__________________________________________________________                                                  

                                

__________________________________________________________ 

                                    

__________________________________________________________ 

 

 

Acidente de trabalho 
__________________________________________________________  

                                     

__________________________________________________________ 

                                     

__________________________________________________________ 

 

 

VAR00001 Secretaria Executiva Regional (SER) #   

1. (   ) SER I           3. (   ) SER  III          5. (   ) SER  V        

2. (   ) SER  II         4. (   ) SER  IV          6. (   ) SER VI 

 

 

 

VAR00002 Unidade de Saúde: #  

FACULDADE DE MEDICINA 
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1. (   ) UBASF-Argeu Herbster      2.(   ) IJF-Centro  3. (   ) HDGGM-José Walter   

4. (   ) HDGGM-Messejana           5. (   ) HDEAM-Antônio Bezerra  6. (   ) HDJMBO-

Parangaba 

 

VAR00003 Setor de atuação do profissional: ## 

1. (   ) Ambulatório              5. (   ) UTI/CTI/CTQ/Recuperação          9. (   ) Técnico-

Administrativo 

2. (   ) Enfermaria                6. (   ) Emergência                                  10.(   ) Diagnóstico-

Tratamento 

3. (   ) Centro Cirúrgico       7. (   ) NUHEPI/UVE                            11. (   ) CEATOX  

4. (   ) Sala de parto              8.(   ) CCIH                       

VAR00004 12.     Outro: 

Especificar:__________________________________________________                                                                        

 

VAR00005 Sexo # 1.Masculino  2.Feminino 

 

VAR00006 Profissão ## 

1. (   ) Médico(a)                                 6. (   ) Psicólogo(a)                       

2. (   ) Enfermeiro(a)                           7. (   ) Farmacêutico(a) 

3. (   ) Odontólogo(a)                           8 (   ) Fisioterapeuta/Terapeuta Ocup 

4. (   ) Assistente Social                       9. (   ) Residente 

5. (   ) Nutricionista                    

VAR00007. Outro: 

Especificar:__________________________________________________                                                                        

 

 

VAR00008 Renda: # 

1.  (   )    0 |-----| 3.000 reais               3. (   )  5.001 |-----| 10.000 reais 

2.  (   ) 3.001 |-----| 5.000 reais           4. (   ) acima de 10.000 reais      5. (   ) Sem 

informação 

 

VAR00009 Faixa Etária # 

1. (   ) 20 |-----| 30 anos              4. (   ) 51 |-----| 60 anos             

2. (   ) 31 |-----| 40 anos              5. (   ) acima de 60 anos                       

3. (   ) 41 |-----| 50 ano s              6. (   ) Sem informação 

 

VAR00010 Estado Civil # 

1. (   ) Solteiro(a)      3. (   ) Separado(a)                     5. (   ) Divorciado(a)/Desquitado(a 

2. (   ) Casado(a)              4. (   ) Viúvo(a)                         6. (   ) Sem informação 

 

VAR00011  Situação Conjugal # 

1. (   ) Com companheiro/União Estável/ União Cosensual     

2. (   ) Sem companheiro  

3. (   ) Sem informação 

 

VAR00012 Tem filhos? # 1. (   ) Sim    2. (   ) Não   3. (   ) Sem informação 
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VAR00013 Tempo de formado #  

1. (   )   0 |-----| 02 anos              4. (   ) 11 |-----| 15 anos 

2. (   ) 02 |-----| 05 anos              5. (   ) 16 |-----| 20 anos 

3. (   ) 06 |-----| 10 anos              6. (   ) acima de 21 anos 

 

VAR00014 Universidade de graduação #   

1.  (   ) Pública   

2. (   ) Privada  

3. (   ) Sem informação 

 

VAR00015 Possui pós-graduação na área de Saúde Coletiva/Pública/Saúde da Família? #  

1. (   ) Sim    2. (   ) Não 

  

VAR00016 Se sim, qual #  

1. (   ) Especialização 2. (   ) Residência           3. (   ) Mestrado  

4. (   ) Doutorado        5. (   ) Pós-doutorado     6. (   ) Sem informação  

 

Se não possui pós-graduação na área de Saúde Coletiva/Pública/Saúde da Família, mas em 

outra área, especificar:  

VAR00017 Outro: 

Especificar:__________________________________________________                                                                        

 

VAR00018 Tempo de trabalho como  profissional de saúde nível superior # 

1. (   )  0 |-----| 02 anos              4. (   ) 10 |-----| 14 anos 

2. (   )  03 |-----| 05 anos            5.(   )  15 |-----| 20 anos 

3. (   ) 06 |-----| 09 anos             6. (   ) Acima de 20 anos  7.Sem informação 

 

VAR00019 Tempo de trabalho no setor atual # 

1. (   )   0 |-----| 02 anos            

2. (   ) 03 |-----| 05 anos           3.  (   ) 06 |-----| 09 anos            

4. (   ) 10 |-----| 14 anos           5. (   )  15 |-----| 20 anos 

6. (   ) Acima de 20 anos         7.  (   ) Sem informação 

 

VAR00020  Turno que trabalha # 

1. (   ) Manhã     3. (   ) Manhã e Tarde      5. (   )  Escala de rodízio          

2. (   ) Tarde       4. (   ) Plantão diurno       6. (   ) Plantão noturno     

VAR00021  Possui outro trabalho na área da saúde? #  1. (   ) Sim     2. (   ) Não      

                                                                                         3. (   ) Sem informação 

VAR00022  Se sim,em que setor da saúde? # 1. (   ) Publico  2. (   ) Privado  3. (   ) 

Filantrópico   4. (   ) Sem informação 

 

Você já participou de algum treinamento/capacitação/atividade educativa na área de 

violência doméstica, sexual e /ou outras violências?  
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VAR00023 # 1. (   ) Nunca            2. (   ) Uma Vez   

                       3. (   ) Duas Vezes   4. (   ) Três ou mais vezes  

                       5. (   ) Sem informação 

Em caso positivo considerou o treinamento/capacitação na área de Violência Doméstica, 

sexual e /ou outras violências  

VAR00024 #   1. (   ) Satisfatório  2. (   ) Insatisfatório 3. (   ) Sem informação 

 

Gostaria de participar de treinamentos/capacitações sobre Violência Doméstica, sexual e 

/ou outras violências? 

VAR00025 # 1. (   ) Sim  2. (   ) Não  3. (   ) Sem informação 

 

Você já participou de algum treinamento/capacitação/atividade educativa na área de 

Acidente de Trabalho?  

VAR00026 # 1. (   ) Nunca  2. (   ) Uma Vez      3. (   ) Duas Vezes   4. (   ) Três ou mais 

vezes  

5. (   ) Sem informação 

 

Em caso positivo considerou o treinamento/capacitação na área de Acidente de Trabalho: 

VAR00027 # 1. (   ) Satisfatório   2. (   ) Insatisfatório    3. (   ) Sem informação 

 

Gostaria de participar de treinamentos/capacitações sobre Acidente de Trabalho? 

VAR00028 # 1. (   ) Sim            2. (   ) Não       3. (   ) Sem informação 

 

VAR00029 Você costuma lê sobre a temática violência doméstica, sexual e/ou outra 

violência? #  

1. (   ) Sim  2. (   ) Não   

 

VAR00030 Você costuma lê sobre a temática acidente de trabalho? #  

    1. (   ) Sim  2. (   ) Não   

3. (   ) Sem informação 

 

VAR00031 Se sim, onde busca essa leitura? # 

1. (   ) Jornais/Revistas                                        5. (   ) Manuais técnicos              

2. (   ) Livros                                                        6. (   ) Boletins 

3. (   ) Dissertações/Monografias/Teses               7. (   ) Sem informação 

4. (   ) Artigos científicos                  

VAR00032 Outro: 

Especificar:__________________________________________________                                                                        

 

VAR00033 Você conhece a legislação que dá suporte a notificação de Violência 

Doméstica, sexual e/ou outras violências? # 

1. (   ) Sim    2. (   ) Não   3. (   ) Em parte    4. (   ) Sem informação 

 

 

VAR00034 Se a resposta foi sim, como teve acesso? # 

1. (   ) Na graduação                                    4. (   ) No ambiente de trabalho 
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2. (   ) Na pós-graduação                             5. (   ) Pesquisa própria 

3. (   ) Em cursos específicos                       6. (   ) Sem informação 

VAR00035 Outro: 

Especificar:__________________________________________________                                                                        

 

VAR00036 Você conhece a legislação que dá suporte a notificação de Acidente de 

trabalho? # 

1. (   ) Sim  2. (   ) Não  3. (   ) Em parte    4. (   ) Sem informação 

 

VAR00037 Se a resposta foi sim, como teve acesso? # 

1. (   ) Na graduação                                 4. (   ) No ambiente de trabalho 

2. (   ) Na pós-graduação                          5. (   ) Pesquisa própria   

3. (   ) Em cursos específicos                    6. (   ) Sem informação 

VAR00038 Outro: 

Especificar:__________________________________________________                                                                        

 

VAR00039 Que leis você conhece? # 

1. (   ) ECA                                     

2. (   ) Estatuto do Idoso     

3. (   ) Lei Maria da Penha 

4. (   ) Lei Orgânica da Saúde 

5. (   ) Lei Orgânica da Seguridade Social 

6. (   ) Lei n.8.213 (Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social) 

7. (   ) Portarias  referentes à temática 

8. (   ) Sem informação 

VAR00040 Outro: 

Especificar:__________________________________________________                                                                        

 

VAR00041 Conhece a ficha de notificação de maus-tratos em criança e adolescente? # 

1. (   ) Sim      2. (   ) Não     3. (   ) Sem informação 

 

VAR00042 Conhece a ficha de notificação de violência doméstica, sexual e outras 

violências? # 

1. (   ) Sim      2. (   ) Não     3. (   ) Sem informação 

 

VAR00043 Conhece a ficha de notificação de acidente de trabalho (Sinan)? # 

1. (   ) Sim     2. (   ) Não     3. (   ) Sem informação 

 

É do seu conhecimento que a violência doméstica, sexual e outras violências é de 

notificação compulsória pelo profissional de saúde?  

VAR00044 #  1. (   ) Sim     2. (   ) Não    3. (   ) Sem informação 

 

É do seu conhecimento que os acidentes de trabalho é de notificação compulsória pelo 

profissional de saúde?  

VAR00045 #  1. (   ) Sim     2. (   ) Não    3. (   ) Sem informação 
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A sua unidade de saúde disponibiliza a ficha de notificação de violência doméstica, sexual 

e outras violências?  

VAR00046 # 1. (   ) Sim      2. (   ) Não    3. (   ) Não sei   4. (   ) Sem informação 

 

No seu setor de trabalho existe disponibilidade da ficha de notificação de violência 

doméstica, sexual e outras violências?  

VAR00047 #  1. (   ) Sim      2. (   ) Não     3. (   ) Não sei   4. (   ) Sem informação 

 

Você conhece o fluxo da ficha de notificação de violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências na unidade de saúde?   

VAR00048  #  1. (   ) Sim       2. (   ) Não    3. (   ) Não sei    4. (   ) Sem informação    

 

VAR00049 A sua unidade de saúde realiza a comunicação de acidente de trabalho (CAT)? 

# 

 1. (   ) Sim        2. (   ) Não    3. (   ) Não sei    4. (   ) Sem informação 

 

No seu atendimento já identificou caso suspeito ou confirmado  de violência doméstica, 

sexual e/ou outras violências?  

VAR00050 # 1. (   ) Sim     2. (   ) Não    3. (   ) Sem informação 

 

VAR00051 Em caso positivo, como você identificou a violência? # 

1. (   ) relato da própria vitima 

2. (   ) relato de parente/vizinhos da vitima 

3. (   ) comportamento alterado no atendimento 

4. (   ) sinais, sintomas e síndromes de maus-tratos 

5. (   ) Sem informação 

VAR00052 Outro: 

Especificar:__________________________________________________                                                                        

 

VAR00053 No seu trabalho já se deparou com casos de acidentes de trabalho? # 

1. (   ) Sim      2. (   ) Não    3. (   ) Sem informação  

 

VAR00054 Você notificou o caso? #  

1. (   ) Sim  2. (   ) Não 3. (   ) Algumas vezes 4. (   ) Sem informação 

 

No caso de não ter notificado um caso de violência doméstica, porque não o fez?  

VAR00055 Medo de revide por parte do provável agressor #                               

1. (   ) Sim 2. (   ) Não 3. (   ) Sem informação 

VAR00056 Medo do envolvimento legal #                                                  

1. (   ) Sim 2. (   ) Não 3. (   ) Sem informação 

VAR00057 Falta respaldo institucional #                                                

1. (   ) Sim 2. (   ) Não 3. (   ) Sem informação 

VAR00058 Desconhecimento dos encaminhamentos posteriores #                             

1. (   ) Sim 2. (   ) Não 3. (   ) Sem informação 

VAR00059 Não é prioridade no atendimento #                                             

1. (   ) Sim 2. (   ) Não 3. (   ) Sem informação 
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VAR00060 Quebra de sigilo profissional #                                               

1. (   ) Sim 2. (   ) Não 3. (   ) Sem informação 

VAR00061 Falta de mecanismo legal de proteção ao profissional notificador #            

1. (   ) Sim 2. (   ) Não 3. (   ) Sem informação 

VAR00062 Não acredita nas providências posteriores por parte dos órgãos competentes #  

1. (   ) Sim 2. (   ) Não 3. (   ) Sem informação 

VAR00063 Julga que esse é um problema social cuja solução está além do setor saúde #   

1. (   ) Sim 2. (   ) Não 3. (   ) Sem informação 

VAR00064 Outros, Outro: 

Especificar:________________________________________________                                                                       

 

VAR00065 Nos casos em que notificou violência doméstica, sexual houve algum retorno 

da notificação? # 

1. 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 3. (   ) Sem informação 

 

Ao notificar um caso de violência doméstica, saberia para onde encaminhar? 

VAR00066 Violência contra criança e adolescente #   1. (   ) Sim 2. (   ) Não 3. (   ) Sem 

informação 

VAR00067 Violência contra mulher  #                        1. (   ) Sim 2. (   ) Não 3. (   ) Sem 

informação 

VAR00068 Violência contra o idoso   #                       1. (   ) Sim 2. (   ) Não 3. (   ) Sem 

informação 

VAR00069 Acidente de trabalho   #                             1. (   ) Sim 2. (   ) Não 3. (   ) Sem 

informação 

 

VAR00070 Se sim, para onde? ##  

1.  (   ) Conselho Tutelar                                 

2.  (   ) Vara da Infância / Juventude               

3.  (   ) Casa Abrigo 

4.  (   ) Delegacia de Prot. da Criança e do Adolescente    

5.  (   ) Delegacia de Atendimento à Mulher/DEAM 

6.  (   ) Centro de Referência Francisca Clotilde 

7.  (   ) Centro de Referência Estadual de Assistência à Mulher vítima de Violência - 

CERAM 

8.  (   ) Centro de Referência da Assistência Social/CREAS-CRAS 

9.  (   ) PEFOCE(IML)                                                            

10.(   ) Programa Sentinela 

11.(   ) Ministério Público 

12. (   ) Delegacia do Trabalho   

13. (   ) Cerest      

14. (   ) Promotoria do Idoso                                                

15. (   ) Sem informação 

VAR00071 Outro: 

Especificar:__________________________________________________                                                                        
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VAR00072 O assunto da violência doméstica, sexual é discutido no seu ambiente de 

trabalho? # 

1. (   ) Sim   2. (   ) Não   3. (   ) Não sei 4.Sem informação                          

 

 

VAR00073 O assunto de acidentes de trabalho é discutido no seu ambiente de trabalho? # 

1. (   ) Sim   2. (   ) Não   3. (   ) Não sei       4. (   ) Sem informação                                

 

VAR00074  Se a resposta foi sim, onde ocorrem essas discussões? # 

1. (   ) Reuniões de equipe 

2. (   ) Estudos de casos 

3. (   ) Roda do centro de saúde 

4. (   ) Reuniões com a comunidade 

5. (   ) Reuniões do conselho local de saúde 

6. (   ) Sem informação 

VAR00075 Outro: 

Especificar:__________________________________________________                                                                        

 

VAR00076 Você acha importante a notificação compulsória de violência doméstica pelo 

setor saúde? # 

1. (   ) Sim   2. (   ) Não   3. (   ) Não Sei  4. (   ) Sem informação 

 

VAR00077 Por quê? 

Especificar:__________________________________________________                                                                        

 

VAR00078 Você acha importante a notificação compulsória de acidente se trabalho pelo 

setor saúde? # 

1. (   ) Sim   2. (   ) Não   3. (   ) Não sei   4. (   ) Sem informação  

 

VAR00079 Por quê? Outro: 

Especificar:_______________________________________________                                                                        

 

Descreva as dificuldades encontradas, na sua prática cotidiana, para que você realize 

notificação de violência doméstica, sexual  e/ou outras violências. 

VAR00080 Especificar:__________________________________________________                                                                        

 

Descreva as dificuldades encontradas, na sua prática cotidiana, para que você realize 

notificação de acidentes de trabalho. 

VAR00081 Outro: 

Especificar:__________________________________________________                                                                        

 

Você conhece alguma instituição que dê assistência às vítimas de violência  dom 

éstica, sexual e/ou outras violências  (ONGs, OGs, etc)? 

VAR00082 #  1. (   ) Sim    2. (   ) Não  3. (   ) Sem informação 
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VAR00083  Se sim, qual? 

Especificar:_________________________________________________                                                                 

 

VAR00084 Você ou algum membro de sua família já foi vítima de violência? # 

1. (   ) Sim       2. (   ) Não         3. (   ) Sem informação 

 

 

VAR00085 Caso afirmativo qual tipologia da violência sofrida? # 

1. (   ) Violência Física                  4. (   ) Violência Patrimonial   

2. (   ) Violência Psicológica         5. (   ) Violência Sexual           

3. (   ) Violência Moral                  6. (   ) Sem informação 

VAR00086 Outro: 

Especificar:______________________________________________________                                                                       

 

Quais sugestões você encaminharia para melhorar o processo de notificação da Violência 

Doméstica? 

VAR00087 

Especificar:____________________________________________________________                                                                        

 

Quais sugestões você encaminharia para melhorar o processo de notificação de Acidentes 

de Trabalho? 

VAR00088 

Especificar:____________________________________________________________                                                                        

 

 
 

 


