Fontes de dados para otimizar a
Recolha e o Uso de Dados de SST
Sistemas nacionais de notificação, recolha de dados e análise
de acidentes de trabalho e doenças profissionais
A fim de prevenir acidentes e danos à saúde decorrentes ou
associados

ao

trabalho,

os

governos,

em

consulta

com

as

organizações mais representativas de empregadores e trabalhadores,
devem formular, implementar e rever periodicamente uma política
nacional coerente em matéria de segurança, saúde ocupacional e
ambiente de trabalho.
Para dar cumprimento a esta política, a autoridade ou autoridades
competentes assegurarão

o

estabelecimento

e

a aplicação

de

procedimentos para a notificação de acidentes de trabalho e doenças
profissionais, pelos empregadores e, quando apropriado, pelas
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instituições de seguros e outros diretamente interessados e a
produção de estatísticas anuais sobre acidentes de trabalho e
doenças profissionais.
Os empregadores têm a obrigação de comunicar os acidentes de
trabalho e as doenças profissionais ao próprio organismo competente
ou de organizar relatórios fiáveis. As instituições de seguros e fundos
de

compensação

de

acidentes

e

doenças

profissionais

são

responsáveis pela recolha e compilação de informações sobre cada
caso registrado para compensação, reabilitação, pensões e outros
benefícios.
Outras fontes de dados
Para obter uma imagem mais completa e avaliar a situação e o
progresso da SST, os países devem complementar a notificação
proveniente dos empregadores com dados recolhidos de outras
fontes. Se possível, para harmonizar as estatísticas elaboradas a
partir de dados recolhidos a partir de diferentes fontes, devem ser
utilizados os mesmos indicadores utilizados no sistema nacional de
notificação de acidentes de trabalho e doenças profissionais.
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A OIT recomenda a criação de um comité de coordenação a nível
nacional composto por representantes do governo, outros produtores
de estatísticas sobre acidentes de trabalho e de empregadores e
organizações de trabalhadores.
Outras partes envolvidas na notificação de acidentes e doenças
profissionais:
Trabalhadores: podem fornecer informações com respeito à sua
situação individual, bem como a de seus colegas de trabalho.
Sindicatos: recolhem frequentemente dados sobre acidentes de
trabalho

e

doenças

profissionais

nas

empresas

onde

têm

representação;
Inspetores de trabalho: investigar acidentes graves e doenças
profissionais e visitas a empresas podem revelar casos anteriormente
não relatados.
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Empresas de seguros: (seguro de saúde, fundo de velhice)
recebem informações relevantes sobre as consequências das doenças
profissionais e os efeitos a longo prazo dos acidentes relacionados
com o trabalho.
Médicos, enfermeiros, hospitais e pessoal médico: podem
fornecer informações de primeira mão após o tratamento de lesões e
doenças ocupacionais.
Policiais e serviços de emergência: são frequentemente o
primeiro ponto de contacto para ajuda quando ocorrem acidentes,
violência física ou negligência e estão envolvidos em investigações no
local de trabalho para as causas de acidentes graves em muitos
países.
Inquéritos
Como complemento à recolha de dados sobre acidentes de trabalho e
doenças profissionais através de sistemas nacionais de notificação,
alguns países utilizam métodos adicionais de recolha de dados, como
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inquéritos especiais, inquéritos à mão-de-obra ou inquéritos ao
ambiente de trabalho.
Dado que o custo da realização de inquéritos de grande escala é
significativo, os países incluem frequentemente itens relacionados
com a SST em grandes inquéritos, como o inquérito nacional sobre a
saúde e o inquérito às forças de trabalho.
Dados de vigilância da saúde
Os sistemas de vigilância da saúde no trabalho para o controlo da
mortalidade e da morbilidade das lesões e doenças profissionais são
geralmente estabelecidos pelas autoridades nacionais no âmbito dos
programas

de

prevenção

e

/

ou

de

prevenção

de

doenças

profissionais e de lesões.
Um sistema abrangente de vigilância da saúde ocupacional inclui
avaliações de saúde individual e coletiva, registro e notificação de
acidentes e doenças profissionais, notificação de eventos sentinela,
pesquisas, investigações e inspeções.
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Além disso, outros dados de vigilância sanitária e administrativos
nacionais e regionais de rotina podem fornecer informações sobre a
saúde do trabalhador, inclusive sobre a distribuição de mortalidade,
doenças e lesões entre profissões e setores.
Estes podem incluir dados dos censos demográficos, dados de
mortalidade de atestados de óbito, registros hospitalares e de
cuidados primários de saúde, dados nacionais de vigilância do
sistema de saúde, registros de trauma e doença (incluindo cancro),
registros de exposição, tais como agentes cancerígenos, laboratoriais
e médicos, inspeções efetuadas pela inspeção do trabalho ou da
saúde.
Estatísticas da inspeção do trabalho
De acordo com a Convenção nº 81 da OIT sobre a inspeção do
trabalho,

1947,

os

Estados-Membros

devem

assegurar

que

a

inspeção do trabalho seja notificada dos acidentes de trabalho e dos
casos

de

doença

profissional

de

acordo

com

a

legislação

e

regulamentos nacionais.
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As estatísticas da inspeção do trabalho, incluindo dados sobre
acidentes de trabalho e doenças profissionais, ajudam as inspeções
do trabalho a melhorar a sua capacidade de planificação estratégica,
programação e avaliação das atividades de inspeção.
A OIT publicou dois guias complementares para ajudar os decisores,
inspetores do trabalho e outros funcionários da administração do
trabalho na recolha, interpretação e comunicação dos dados da
inspeção do trabalho e facilitar uma maior cooperação entre as
inspeções nacionais do trabalho, outras instituições governamentais e
as partes interessadas relevantes: A Harmonização das Estatísticas
de Inspeção do Trabalho e Recolha e Utilização de Estatísticas da
Inspeção do Trabalho - Um breve guia.
Esquemas de notificação de incidentes
O registro de quase-faltas ou incidentes fornece uma riqueza de
informações nos casos em que a vigilância de lesões reais produz
dados insuficientes. Podem também ser utilizados como fontes de
informação os regimes de notificação de incidentes significativos
desenvolvidos para a identificação rápida de perigos, o início
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oportuno de medidas preventivas e o rápido controlo de acidentes
graves e catástrofes industriais.
De acordo com as Diretrizes da OIT sobre Sistemas de Gestão da
Segurança e Saúde no Trabalho, a monitorização e o registro de
quase-falhas ou incidentes é fundamental para o desempenho e
medição da SST.
Relatórios de sustentabilidade
Atualmente, algumas empresas, autoridades públicas e ONGs no
mundo publicam relatórios de sustentabilidade, incluindo os impactos
económicos, ambientais e sociais causados por suas atividades
quotidianas.
Fontes e ferramentas internacionais de informação
Embora os dados sobre SST sejam diferentes de país para país, os
dados de outros países e as fontes internacionais de informação
podem ser muito valiosos, especialmente para os países que não
dispõem de estatísticas nacionais confiáveis. Por exemplo, a aplicação

8

da "taxa média de acidentes por setor de atividade" registada para
um determinado país pode fornecer uma ordem de grandeza dos
acidentes e assim facilitar uma estimativa do grau de subdeclaração.
O Departamento de Estatística da OIT recolhe e divulga estatísticas
anuais sobre lesões profissionais em mais de 100 países. Estes são
recolhidos mediante a receção de números novos ou revistos dos
Estados membros.
A OIT publica estimativas globais de lesões ocupacionais e doenças
relacionadas com o trabalho. Estes são elaborados com base em
dados existentes sobre lesões ocupacionais de alguns estados
membros da OIT e da Organização Mundial de Saúde (OMS), servindo
para avaliar a magnitude do problema. Os números atualizados serão
divulgados em Setembro de 2017 no XXI Congresso Mundial sobre
Segurança e Saúde no Trabalho.
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Tradução baseada no documento
oficial da OIT disponível Aqui.
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