
Cartilha do 
Trabalho 

Seguro



Presidente: Alci Matos Araujo
Secretário de Saúde e Segurança do 
Trabalhador: Domingos Braga Mota
Secretária de Comunicação: Maria do 
Rosário Assunção
Elaboração e Revisão: Adriana Franco
Diagramação: Marcelo Sierra
Colaboração: Desembargador 
Francisco José Gomes da Silva e
Ruy Carlos Freitas
Tiragem: 5 mil
Imagens:
Contracs
Evelson de Freitas
Carol Garcia - Agecom
Tony Winston - Agencia Brasilia
Sindinações - DF



1Cartilha do Trabalho SeguroCartilha do Trabalho Seguro

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
Garantir saúde e segurança aos trabalhadores/as do ramo do comércio e 

serviços, mostrar dados e escancarar a dura realidade de milhões de trabalhadores/
as e, a partir de então, buscar caminhos para atuar de forma incisiva e pontual na 
resolução dos problemas. Este é o objetivo desta publicação.

A Cartilha do Trabalho Seguro no ramo do Comércio e Serviços pretende ser 
um instrumento orientador e revelador às entidades filiadas à Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT (Contracs/CUT), pois 
somente atuando preventivamente conseguiremos garantir que os trabalhadores/
as do ramo consigam ter uma vida plena e um trabalho decente.

Queremos que esta cartilha alerte dirigentes, entidades sindicais e órgãos 
representativos e defensores dos trabalhadores/as para que a prevenção de 
acidentes seja mais efetiva e torne-se, de fato, uma forma de atuação sindical.

Devemos continuar lutando pela punição de empresas que não respeitam 
a legislação trabalhista, exigindo a contratação de mais Auditores Fiscais do 
Trabalho, incentivando a denúncia, auxiliando os trabalhadores/as em ações 
indenizatórias ou no recebimento de benefícios previdenciário após acidentes 
ou do desenvolvimento de doenças profissionais e do trabalho, mas devemos 
acima de tudo agir antes que acidentes e doenças matem ou mutilem milhares 
de trabalhadores/as do ramo no Brasil. Precisamos ser cada vez mais assertivos 
na atuação da preservação da saúde e da garantia da segurança e bem estar dos 
trabalhadores/as. Haveremos de ter ações proativas.

Não podemos deixar de ressaltar a necessidade das ações regressivas junto às 
empresas, que devem repor aos cofres do Estado os gastos da Previdência Social 
e do SUS oriundos de acidentes e doenças do trabalho decorrente da falta de 
prevenção e descaso do setor patronal na proteção, garantia e reparação dos 
danos aos trabalhadores/as.

Para tanto, a Organização no Local de Trabalho (OLT) é cada vez mais 
fundamental e importante e deve ser feita por todas as entidades sindicais, pois 
a representação da classe trabalhadora se faz juntamente com trabalhadores/as 
e trabalhadoras.

Boa Leitura!

Alci Matos Araujo Domingos Braga Mota
Presidente Secretário de Saúde e Segurança do Trabalhador
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1. O que é acidente de trabalho?

Acidente de trabalho é todo aquele que ocorre com o trabalhador/a 
pelo exercício do trabalho a serviço da empresa durante a jornada de 
trabalho e/ou local de trabalho e/ou percurso, ocasionando lesão corporal 
ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução da 
capacidade para o trabalho, de forma temporária ou permanente.

Os riscos que podem ocasionar acidentes de trabalho devem ser 
minimizados pelo empregador através da adoção e do uso de medidas 
coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador/a 
através do respeito às normas e legislações relativas à saúde, higiene e 
segurança do trabalho, tais como as Normas Regulamentadoras (NR), o 
fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados à 
função e atividade exercida bem como ao trabalhador/a além de respeitar 
a jornada de trabalho legal.

Os acidentes de trabalho podem gerar benefícios previdenciários para 
os trabalhadores/as com registro em carteira tais como auxílio-acidente, 
habilitação e reabilitação profissional e pessoal, aposentadoria por invalidez 
e pensão por morte pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A lei 8.213 de 1991 determina como acidente de trabalho:
I. o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa 

única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para 
redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido 
lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II. o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, 
em consequência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro 

ou companheiro de trabalho;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de 

disputa relacionada ao trabalho;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou 

de companheiro de trabalho;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou 

decorrentes de força maior;

O QUE É ACIDENTE DE TRABALHO?O QUE É ACIDENTE DE TRABALHO?
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III. a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no 
exercício de sua atividade;

IV. o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário 
de trabalho:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade 

da empresa;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe 

evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando 

financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação 
da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção 
utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para 
aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo 
de propriedade do segurado.”

Os acidentes de trabalho podem ser de três tipos:
• Acidente típico – decorrente da atividade profissional que o 

trabalhador/a exerce;
• Acidente de trajeto – aquele que acontece no trajeto entre a residência 

do trabalhador/a e o local de trabalho ou vice-versa;
• Doença profissional ou do trabalho – desencadeada pelo exercício de 

determinada função, característica de um emprego específico.
Cabe ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizar o 

cumprimento da legislação. Os sindicatos e entidades representativas de 
classe também têm o papel de acompanhar o cumprimento da legislação 
existente.

O QUE É ACIDENTE DE TRABALHO?O QUE É ACIDENTE DE TRABALHO?
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Mais difíceis de relacionar causa e efeito, ou seja, trabalho e doença, as 
doenças do trabalho também são consideradas como acidente de trabalho 
de acordo com a Lei 8.213/1991.

De acordo com a legislação específica, são consideradas doenças do 
trabalho:

a) Doença profissional – a doença que foi produzida ou desencadeada 
pelo exercício do trabalho inerente a uma atividade específica 
(profissão) e constante na relação elaborada pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência Social;

b) Doença do trabalho – a doença que foi adquirida ou desencadeada 
em função das condições em que o trabalho é executado, ou seja, 
devido ao meio ambiente de trabalho.

Não são consideradas doenças do trabalho
* doenças degenerativas
* doenças inerentes ao grupo etário
* aquela que não produza incapacidade laborativa
* doença endêmica adquirida por habitante de região em que ela se desenvolva

Os trabalhadores/as que possuem alguma doença profissional ou do 
trabalho, que ficam impedidos de exercer o trabalho, podem receber 
o auxílio-doença desde que fiquem afastados do trabalho por mais de 
quinze dias consecutivos. O pagamento é feito pela Previdência Social e a 
incapacidade para o trabalho é atestada por meio de um exame realizado 
por peritos do INSS.

O Brasil assumiu em 1997 o compromisso de utilizar a Classificação 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) 
em todo o território nacional a partir de janeiro de 1998. No entanto, a 
implementação na Previdência Social só aconteceu em dezembro de 1998. 
A partir de então, todas as doenças e sintomas relacionados à saúde são 
classificados de acordo com a lista.

A CID-10 é publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e tem 
como objetivo padronizar a codificação de doenças e problemas de saúde. 
A lista é revisada periodicamente.

O QUE É DOENÇA DO TRABALHO?O QUE É DOENÇA DO TRABALHO?
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O uso da CID-10 pelo INSS, por exemplo, permitiu padronizar a classificação 
de doenças nas demais instituições de saúde, representando agilidade nas 
rotinas de trabalho e gerando melhoria na qualidade dos serviços prestados 
aos segurados. Desta forma, a perícia médica melhorou a articulação com a 
área de reabilitação profissional e o serviço social na busca da recuperação 
da capacidade laborativa do segurado e de sua inserção no mercado de 
trabalho.

A partir da utilização da CID-10, a previdência também pode padronizar 
e quantificar as doenças e acidentes típicos de cada categoria, de acordo 
com o CNAE.

O QUE É DOENÇA DO TRABALHO?O QUE É DOENÇA DO TRABALHO?
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A prevenção dos acidentes e doenças do trabalho é de responsabilidade 
do empregador, que deve fornecer Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), exigir e fiscalizar seu uso bem como propiciar um ambiente seguro e 
saudável para a execução do trabalho e das atividades laborais.

As profissões que são insalubres ou realizadas em ambientes 
degradantes ou em condições de risco devem ter cuidados extras e/ou 
pagamento do adicional inerente à profissão ou categoria como forma 
de recompensa pecuniária pelo trabalho executado mediante os riscos 
inerentes à profissão.

TRABALHADORES/AS EM 
SUPERMERCADOS
* O local de trabalho dos operadores/

as de caixa (checkouts) deve obedecer 

as regras do Anexo I da Norma 

Regulamentadora 17 (NR-17), que trata 

da adaptação das condições de trabalho 

respeitando os limites físicos e psíquicos 

de cada trabalhador/a, buscando 

proporcionar o máximo de segurança 

para o exercício de sua profissão.

TRABALHADORES/AS NA LIMPEZA 
URBANA
* As atividades de limpeza urbana são 

consideradas insalubres (NR 15), pois 
estão em contato permanente com 
o lixo. Portanto, os trabalhadores/
as devem receber o adicional de 
insalubridade de grau máximo, ou 
seja, 40% sobre o salário mínimo 
vigente. Para o exercício da profissão 
é necessário o uso de luvas, botas e 
roupas especiais. Ainda não existe 
norma vigente específica sobre os trajes 
e condições específicas da limpeza 
urbana.

ATENÇÃO! Algumas profissões, embora sejam exercidas em condições de risco 
ou insalubres, ainda não possuem seu risco reconhecido e, portanto, lutam pelo 
reconhecimento dos riscos.

Além disso, algumas normas e regras devem ser cumpridas para que os 
riscos sejam reduzidos ou extinguidos.

As empresas são responsabilizadas pelos acidentes do trabalho e 
doenças do trabalho que seus trabalhadores/as sofram no ambiente de 
trabalho. Portanto, elas devem prestar informações regularmente sobre o 
número de acidentes e doenças ocasionadas em seus locais de trabalho. 
Recentemente, o INSS tem movido ações regressivas cobrando dos 
empresários, empregadores e das empresas indenizações que foram pagas 
aos trabalhadores/as pela Previdência em acidentes ou devido às doenças 
causadas pela irresponsabilidade das empresas.

COMO PREVENIR?COMO PREVENIR?
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Os trabalhadores/as também devem se tornar parte fundamental na 
prevenção de acidentes e doenças do trabalho assim como as entidades 
sindicais devem se apropriar deste viés para atuar na organização do local 
de trabalho (OLT) através da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), que tem como objetivo prevenir acidentes e doenças decorrentes do 
trabalho de forma que seja possível preservar a vida humana e promover a 
saúde dos trabalhadores/as.

A Cipa é composta por trabalhadores/as indicados pela empresa e eleito 
pelos próprios trabalhadores/as, podendo ser filiado à sua entidade sindical 
ou não. O presidente da CIPA é escolhido pela empresa e o vice-presidente 
e um titular são de representação dos trabalhadores/as, também escolhido 
pelo voto.

COMO PREVENIR?COMO PREVENIR?
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Os trabalhadores/as no comércio exercem os mais diferentes tipos de 
funções, fazendo com que seu trabalho seja exercido de formas distintas e, 
portanto, tenham características bastante diversas.

Os comerciários/as podem atuar em lojas, supermercados, no atacado 
ou no varejo, em lojas de materiais de construção, na venda e revenda 
de automóveis, em farmácias, etc. A diversidade de estabelecimentos e 
funções faz com que a diversidade de acidentes e doenças também seja 
grande, existindo, portanto, muitas formas de se atuar para garantir o 
trabalho seguro.

Em alguns casos, como as lojas de materiais de construção e estoques, o 
cuidado com o meio ambiente de trabalho deve ser prioritário.

A função dos caixas de supermercados, por exemplo, possui norma 
regulamentadora própria e diversas outras questões – como a cobrança e 
o embalamento da mercadoria vendida concomitante – que precisam ser 
observadas e cuidadas, especialmente pelos próprios trabalhadores/as 
como por suas entidades de representação.

Os trabalhadores/as em postos de combustíveis também estão expostos 
a substâncias derivadas do petróleo (benzeno, tolueno, xileno) que são 
altamente tóxicas, cancerígena e estão associada ao desenvolvimento 
de doenças como câncer, aplasias da medula e leucemia. Além disso, o 
ambiente de trabalho (os postos de combustíveis) é sucetível à explosões 
e incêndios. Devido a estas características, a atenção à saúde e ao meio 
ambiente de trabalho são fundamentais e de extrema importância para os 
trabalhadores/as.

No comércio, especialmente nas grandes redes varejistas, o fornecimento 
ou disposição de bancos na área dos caixas também é uma questão 
importante de ser observada e garantida aos trabalhadores/as.

Portanto, para que a atuação seja eficaz, as entidades sindicais precisam 
estar próximas dos trabalhadores/as e conhecer a realidade que eles vivem 
em seu ambiente de trabalho.

a) Acidentes de trabalho
A categoria dos comerciários/as é a que possui o índice mais alto da 

quantidade total de acidentes de trabalho (incluindo também as doenças) 
no ramo. Em 2013, foram contabilizados 99.583 acidentes de trabalho. O 
número é alto e certamente ainda conta com a subnotificação de muitos 
casos, o que faz com que os números reais possam ser ainda maiores.

COMERCIÁRIOS/ASCOMERCIÁRIOS/AS
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COMERCIÁRIOS/ASCOMERCIÁRIOS/AS
Os acidentes que contaram com a Comunicação de Acidente de Trabalho 

(CAT) são 76.668 (77% do total).

Entre os tipos de acidentes de trabalho, o típico é o mais frequente entre 
os comerciários e em 2013 representaram 71% (54.203) dos acidentes 
com CAT registrada. Em seguida, estão os acidentes de trajeto com 27% 
(20.766) e por último as doenças do trabalho com apenas 2% (1.699) do 
total registrado com CAT.

A dificuldade em relacionar causa-efeito com o trabalho-doença é 
também um dos motivos pelos quais as doenças do trabalho – tanto no 
comércio quanto em outras categorias – possuem baixos índices.

Os acidentes de trabalho sem CAT representaram, em 2013, 23% do total 
(22.915).

Categoria Total Total 
com CAT Típico Trajeto Doença Sem CAT

Comércio 99.583 76.668 54.203 20.766 1.699 22.915

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB        Elaboração: Adriana Franco

b) Doenças

As doenças mais comuns entre as categorias do comércio são transtornos 
mentais e depressivos; problemas de circulação, hérnias e transtornos 
articulares possivelmente devido às condições de trabalho a que são 
submetidos: sofrendo pressão pelo cumprimento de metas abusivas e pelas 
extensas jornadas de trabalho em pé e sentado.

As condições de trabalho são compostas por diversas vertentes que 
vão desde o meio ambiente até a jornada de trabalho. Portanto, é preciso 
estar atento não só a um ambiente seguro, sem assédio moral e sexual ou 
exigência por metas bem como a existência de uma jornada de trabalho que 
não seja extenuante, longa e penosa para o trabalhador/a.

A jornada de trabalho deve permitir não só que o trabalhador/a execute 
suas tarefas bem como dê tempo para que ele possa estar com os familiares, 
desfrute do lazer, estude ou se qualifique profissionalmente.
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Segundo o Boletim de Indicadores do Comércio do Dieese, em 2014, 
o comércio teve a maior jornada média semanal entre os setores de 
atividade, registrado em livro de ponto ou por meio do ponto eletrônico. 
Os trabalhadores/as do comércio das regiões metropolitanas pesquisadas 
trabalharam entre 48 horas semanais e 43 horas semanais. Além disso, o 
comércio continuou sendo o setor com a maior proporção de ocupados 
que trabalharam mais que a jornada legal de 44 horas semanais nas cinco 
regiões pesquisadas.

Com jornadas extensas como estas, é mais frequente que os 
trabalhadores/as adoeçam ou se acidentem. Neste sentido, a Contracs luta 
não só pela redução da jornada de trabalho como pelo fim do trabalho aos 
domingos e feriados para os comerciários/as, pois estes fatores fazem com 
que as jornadas sejam longas, extenuantes e ainda impeçam o convívio 
familiar e reduzam o tempo de lazer.

De acordo com DATAPREV é possível determinar as principais doenças 
do trabalho relacionadas às categorias através do CID 10, a classificação 
estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde.

Veja abaixo as principais doenças que afetam aos comerciários/as no 
Brasil.

Categoria Doenças
Comércio de veículos 
automotores e 
motocicletas

Diversos tipos de ferimentos, fraturas, traumatismos, luxações, 
amputações pelas mais diversas partes do corpo; Transtornos 
mentais em decorrência do álcool, e outras drogas e substâncias;

Comércio por atacado

Cardiopatias, endocardites, periocardite aguda, arritmias; 
Flebite, tromboses, varizes, e outros transtornos do aparelho 
circulatório; Apendicite e outras doenças do apêndice; Vários 
tipos de hérnias; Artrites, artroses e vários tipos de transtornos 
articulares; Cifose, lordose, escoliose, dorsopatias e vários 
transtornos do disco cervical; Transtornos musculares, sinovites 
e tenossinovites, bursopatias; Diversos tipos de ferimentos, 
fraturas, traumatismos, luxações, amputações pelas mais 
diversas partes do corpo; Sequelas de traumatismos de cabeça, 
membros superiores, inferiores, queimaduras, intoxicação por 
drogas e efeitos tóxicos e outras substâncias.

COMERCIÁRIOS/ASCOMERCIÁRIOS/AS
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Comércio Varejista

Tipos de diabetes; Tipos de tuberculoses; Transtornos 
depressivos; Cegueira e outras doenças correlatas dos olhos; 
Transtornos neuróticos e fobias; Cardiopatias, endocardites, 
periocardite aguda, arritmias; Flebite, tromboses, varizes, 
e outros transtornos do aparelho circulatório; Vários tipos 
de hérnias; Artrites, artroses e vários tipos de transtornos 
articulares; Transtornos musculares, sinovites e tenossinovites, 
bursopatias; Diversos tipos de ferimentos, fraturas, 
traumatismos, luxações, amputações pelas mais diversas partes 
do corpo; Sequelas de traumatismos de cabeça, membros 
superiores, inferiores, queimaduras, intoxicação por drogas e 
efeitos tóxicos e outras substâncias.

Fonte: DATAPREV      Elaboração: Adriana Franco

Algumas doenças são possíveis relacionar, por exemplo, à longa e 
extenuante jornada de trabalho, ao longo período que os trabalhadores/
as passam em pé, a falta de bancos de apoio como varizes e problemas 
circulatórios; os locais insalubres e mal organizados como depósitos e 
estoques, que costumam ser rotineiramente frequentado pelos vendedores/
as são as principais causas de doenças como tuberculose e acidentes em 
membros inferiores e superiores; carregar peso das mercadorias, organizar 
prateleiras, araras e vitrines podem ser responsáveis por luxações, 
ferimentos, fraturas e transtornos musculares; a pressão pelo atingimento 
de metas entre outras características do trabalho podem ser responsáveis 
pelo uso de drogas, tóxicos, depressão ou pelo abuso do álcool, etc.

c) Propostas e ações para prevenir doenças e acidentes de trabalho no 
comércio

Com o objetivo de evitar as principais doenças e acidentes dos 
comerciários/as, a Contracs sugere a intervenção das entidades sindicais 
junto às empresas e aos trabalhadores/as como forma de garantir 
determinados benefícios como: bancos disponíveis aos vendedores e caixas 
para repouso, o estabelecimento de pausas regulares e a não autorização 
da abertura do comércio aos domingos e feriados como forma de atenuar 
os efeitos das longas jornadas bem como a não instituição do banco de 
horas, que se torna prejudicial ao trabalhador/a.

COMERCIÁRIOS/ASCOMERCIÁRIOS/AS
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Com o objetivo de amenizar ou reduzir a incidência de doenças e 
transtornos articulares, as entidades devem buscar alternativas na 
organização no local de trabalho que adequem o local de trabalho às 
necessidades do trabalhador/a bem como exigir o respeito às normas de 
saúde e segurança do trabalho existentes ou atuar de forma a denunciar o 
não cumprimento das mesmas, fazendo com que a empresa seja autuada 
para cumprir suas obrigações.

Em algumas categorias específicas do comércio, o respeito às normas 
regulamentadoras de saúde e segurança são de extrema importância. No 
setor de supermercado, o respeito ao Anexo II da NR-17 é muito importante 
e irá estabelecer normas para que os checkouts sejam equipamentos de 
trabalho seguro e ergonomicamente adequado aos trabalhadores/as de 
forma que a permanência e o trabalho executado nestes locais não interfira 
na saúde dos trabalhadores/as. Já para os trabalhadores/as em postos de 
combustíveis, a NR-20 é obrigatória destes janeiro de 2016. A aplicação da 
norma deverá evitar acidentes, garantindo segurança e saúde a todos.

Para que o uso de drogas lícitas ou ilícitas não se torne um problema na 
vida pessoal e profissional dos trabalhadores/as no comércio, a Contracs 
incentiva a atuação das entidades sindicais dos trabalhadores/as no controle 
do estabelecimento de metas, de forma que elas não sejam abusivas assim 
como atue de forma a prevenir situações de assédio moral e sexual.

Diversas ações podem ser realizadas pelas entidades sindicais através da 
negociação de cláusulas nos acordos e convenções coletivas. Desta forma, 
é possível atuar de forma abrangente para toda a categoria da base de 
representação dos sindicatos, garantindo direitos a um maior número de 
comerciários/as.

O Serviço de Acompanhamento de Contratações Coletivas do Dieese 
(SACC-Contracs/Dieese), que analisa alguns acordos e convenções coletivas 
do ramo do comércio e serviços, destacou, por exemplo, as seguintes 
cláusulas de entidades do comércio no tema de saúde e segurança do 
trabalho:

COMERCIÁRIOS/ASCOMERCIÁRIOS/AS
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 ෙ Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho: para ampliar a divulgação de 
aspectos relevantes à saúde do empregado com o objetivo de demonstrar 
a importância do cumprimento da NR-17 e demais legislações referente à 
prevenção de doenças laborais;

 ෙ Normas regulamentadoras: para que as empresas cumpram as seguintes 
normas regulamentadoras: NR-17: disponibilização de assentos nos locais 
de trabalho, NR-02: aprovação das instalações junto ao MTE antes de 
iniciar suas atividades, NR-07: manter atualizados os atestados médicos 
admissional, periódico e demissional bem como o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário – PPP, NR-18 e NR-24: manter sanitários masculino e feminino 
bem como as condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho, NR-
26: manter a sinalização de segurança nos locais de trabalho a fim de evitar 
acidentes.

 ෙ Assistência Médica: manutenção do Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Prevenção de Riscos e Ambientais 
(PPRA) conforme lei e as empresas identificadas como insalubres ou 
periculosas terão que pagar o adicional conforme lei.

Em pesquisa realizada junto às entidades filiadas participantes do 
III Encontro Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador, a Contracs 
realizou um levantamento sobre questões relativas à atuação dos sindicatos 
e federações em relação à saúde e segurança do trabalhador. Entre os 
questionários respondidos, 48% eram de entidades do comércio.

Nas entidades filiadas do comércio, apenas 29% atuam através de uma 
secretaria de saúde e segurança específica ou de um coletivo. Além disso, 
apenas 21% das entidades contam com um dirigente responsável pela 
temática, mostrando que a atuação de forma incisiva no tema ainda é baixa 
nas entidades representantes dos comerciários/as.

Apesar disso, é satisfatório saber que todas as entidades filiadas (100%) 
que responderam ao questionário possuem conhecimento das doenças 
e acidentes de trabalho de seus representados. As entidades destacaram 
como acidentes e doenças: os acidentes de percurso, LER/DORT, os 
problemas mentais, a depressão, o assédio moral, as doenças ocupacionais, 
o stress, as varizes, os problemas de coluna, os problemas psicológicos, a 
síndrome do pânico, as dores nos joelhos, a lombalgia, a bursite, a tendinite, 
a ansiedade e a pressão alta. Muitas das doenças relatadas pelas entidades 
também estão presente nas doenças mais comum à categoria comerciária.

COMERCIÁRIOS/ASCOMERCIÁRIOS/AS
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Entre as formas de atuação na área de saúde e segurança do trabalho, 
as entidades dos trabalhadores/as comerciários atuam majoritariamente 
realizando denúncias aos órgãos competentes; recebendo denúncias 
de trabalhadores/as sobre saúde e condições do trabalho; emite CAT – 
Comunicação de Acidente de Trabalho; participando das eleições da CIPA 
– Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; Fiscalizando os locais de 
trabalho e negociando com as empresas sobre problemas relacionados às 
condições de trabalho.

Ações desenvolvidas pelas entidades na área de saúde e segurança do trabalho
Emite CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho 79%
Auxilia na concessão de benefícios previdenciários 50%
Realiza denúncias junto aos órgãos competentes 93%
Fiscaliza os locais de trabalho para checar cumprimento de normas, regras e 
condições de trabalho 71%

Recebe denúncias de trabalhadores/as sobre saúde e condições de trabalho 93%
Participa das eleições da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 79%
Negocia com a empresa sobre problemas relacionados às condições de trabalho 71%
Negocia cláusulas relacionadas à promoção da saúde, prevenção de riscos e 
melhorias nas condições de trabalho na categoria ou empresa em contrato ou 
convenção coletiva de trabalho

57%

Realiza atendimentos médicos/odontológicos para os trabalhadores/as da base 57%
Desenvolve ações junto aos CERESTs 36%

Fonte: Pesquisa sobre saúde e segurança do trabalhador/a Elaboração: Adriana Franco
nas entidades do ramo do comércio e serviços da CUT

Além disso, é importante destacar que 57% das entidades assessoram os 
trabalhadores/as para constituir a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes e 79% acompanham a atuação delas.

Entre as ações políticas para combater doenças e acidentes, as entidades 
sindicais dos trabalhadores/as no comércio realizam ações nas empresas 
mensalmente, reúnem-se com as empresas conforme demanda, formam 
e informam via jornais do sindicato, realizam reuniões, atuam através dos 
Cerests, solicitam fiscalização, notificam as empresas, realizam palestras 
educativas ou fazem denúncias na DRT – Delegacia Regional do Trabalho, 
MPT – Ministério Público do Trabalho, imprensa e jornal da entidade.

COMERCIÁRIOS/ASCOMERCIÁRIOS/AS
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SAIBA MAISSAIBA MAIS

NR – 17 – Ergonomia para trabalhadores/as em 
Supermercado

A NR-17 é a Norma Regulamentadora que trata de ergonomia. 
O Anexo I da norma traz especificidades sobre os checkouts que 

devem ser obedecidos pelos supermercados de forma a garantir 
a saúde e segurança dos trabalhadores/as.

NR – 20 – Segurança e saúde com inflamáveis e combustíveis
A norma estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de riscos de 
acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de 
inflamáveis e liquídos combustíveis. A NR-20 faz uma análise de risco que auxilia na identificação dos problemas no local. 
Todos os funcionários/as dos postos de combustíveis devem ser capacitados com aulas teóricas e práticas, segundo a 
norma. A norma deve ser aplicada para todos os estabelecimentos, obrigatoriamente, até janeiro de 2016.

Cartilha da Contracs
Para tratar das especificidades do 
Anexo I da NR-17, a Contracs lançou 
uma cartilha ilustrada da norma. 
O objetivo da Contracs é formar 
os dirigentes sindicais do comércio 
para que auxiliem na inspeção dos 
locais de trabalho e garantam a 
correta aplicação da norma nos 
locais de trabalho. Proteger a saúde 
do trabalhador/a é primordial para a 
Contracs.

Acesse: www.contracs.org.br/
publicacao/21/cartilha-nr-17-anexo-

1-trabalho-dos-operadores-de-
checkout
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Os trabalhadores/as do setor hoteleiro representados pela Confederação 
Nacional dos trabalhadores/as no Comércio e Serviços da CUT (Contracs/CUT) 
atuam em diversas categorias como garçons, camareiras, recepcionistas, 
maitres, cozinheiros, copeiros e diversos outros trabalhadores/as que atuem 
tanto em empresas hoteleiras como em bares e restaurantes.

Com atendimento voltado ao público e à demanda turística interna e 
externa, os trabalhadores/as do setor hoteleiro têm sido recentemente 
impactados no Brasil com uma demanda extra devido aos grandes eventos 
esportivos que aconteceram no Brasil como a Copa do Mundo 2014 e as 
Olimpíadas 2016.

A Contracs, que representa a categoria através de suas entidades filiadas 
em diversos pontos do País, tem olhado com dedicação ao setor e suas 
categorias tanto que em 2014 lançou o Estudo do Setor Hoteleiro em parceria 
com o Dieese, destacando informações sobre o setor e os trabalhadores/as 
com o objetivo de consolidar estratégias de atuação nacionais.

Além disso, a Contracs capitaneou o processo de garantia de trabalho 
decente para o setor de hotelaria e turismo na Copa do Mundo de 
Futebol 2014 e nas Olimpíadas Rio 2016 através da criação, assinatura e 
monitoramento do Pacto Nacional do Setor Hoteleiro através da Mesa 
Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho 
no Setor de Turismo e Hospitalidade.

a) Acidentes de Trabalho

O setor hoteleiro é o segundo setor de nosso ramo com o maior número 
de acidentes de trabalho, perdendo apenas para o comércio.

Em 2013, o setor hoteleiro registrou no total 21.235 acidentes de trabalho. 
74% (15.715) dos acidentes de trabalho no setor tiveram a Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT) emitida.

Entre os acidentes com CAT, os típicos representam 76% (11.850), os de 
trajeto representam 22% (3.494) e as doenças de trabalham somam 2% 
(371).

SETOR HOTELEIROSETOR HOTELEIRO
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Já os acidentes sem emissão de CAT representaram 26% (5.520) do total.

Categoria Total Total 
com CAT Típico Trajeto Doença Sem CAT

Setor Hoteleiro 21.235 15.715 11.850 3.494 371 5.520

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB         Elaboração: Adriana Franco

b) Doenças do Trabalho

Os trabalhadores/as do setor hoteleiro sofrem com diversos problemas 
de saúde decorrentes do exercício de suas funções, que requerem do 
trabalhador/a se manter muito tempo em pé, carregar e transportar malas 
e bagagens, bandejas, limpar e arrumar, atender, recepcionar, servir e 
acompanhar hóspedes e clientes, entre outras funções que sofrem variação 
de demanda conforme a época do ano e sazonalidade do setor.

Tais funções costumam resultar em doenças como tuberculose, 
transtornos faciais, cranianos e mononeuropatias, flebites, tromboses, 
varizes e outros transtornos do aparelho circulatório, vitiligo, transtorno 
de pigmentação, calos e afecções de pele, artrites, artroses e outros 
transtornos articulares, transtornos musculares, sinovites e tenossinovites 
e bursopatias, transtornos depressivos e hérnias.

A categoria conta com relatos de abuso sexual e assédio moral e sexual, 
especialmente a categoria das camareiras que possuem queixas sobre a 
quantidade de quartos a atender, recebem baixos salários e compõem a 
maioria da categoria com pouca ascensão profissional e salarial.

De acordo com o Anuário do Mercado de Trabalho de 2015, elaborado 
pelo Dieese, a jornada média semanal dos trabalhadores/as em alojamento 
e alimentação (setor hoteleiro) era, em 2014, de 42,9 horas. Próxima à 
jornada semanal legal, os dados referente à jornada de trabalho no setor 
hoteleiro não caracterizam um problema real. No entanto, a Contracs 
ressalta sua luta histórica para a redução da jornada de trabalho semanal 
para 40 horas – uma jornada que, na média, ainda não é a cumprida pelos 
trabalhadores/as do setor hoteleiro.

Por meio do DATAPREV é possível determinar as principais doenças 
do trabalho relacionadas às categorias através do CID 10, a classificação 
estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde.

SETOR HOTELEIROSETOR HOTELEIRO
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Veja abaixo as principais doenças que afetam aos trabalhadores/as 
hoteleiros:

Categoria Doenças

Alojamento e 
alimentação

Tipos de tuberculose; Transtornos dos nervos faciais e craniano 
e mononeuropatias; Flebite, tromboses, varizes, e outros 
transtornos do aparelho circulatório; Vitiligo, transtornos de 
pigmentação, calos e afecções de pele; Artrites, artroses e 
vários tipos de transtornos articulares; Transtornos musculares, 
sinovites e tenossinovites, bursopatias; Transtornos depressivos; 
Vários tipos de hérnias.

Fonte: DATAPREV      Elaboração: Adriana Franco

Devido ao trabalho, frequentemente executado em pé por longas horas, 
os trabalhadores/as no setor hoteleiro comumente desenvolvem flebites, 
tromboses, varizes e transtornos do aparelho circulatório que podem ser 
amenizados com a disponibilização de bancos e assentos para o uso dos 
trabalhadores/as, o estabelecimento de pausas regulares bem como na 
redução da jornada de trabalho.

Para evitar artrites, artroses e transtornos articulares, provavelmente 
causados pelo transporte de malas, bagagens e outros volumes ou pelo uso 
de bandejas e o transporte de alimentos e bebidas na execução rotineiras do 
trabalho, é possível estabelecer ou controlar o volume total de peso carregado 
por trabalhador/a bem como fornecer mais pausas ao trabalhador/a para 
que a carga seja amenizada ao longo da jornada de trabalho assim como a 
redução da jornada favorece para que o trabalhador/a se desgaste menos.

c) Propostas e ações para prevenir

A atuação junto aos trabalhadores/as é fundamental para entender sua 
realidade, conhecer os problemas enfrentados pela categoria e intervir de 
forma consciente e pontual em cada realidade e local de trabalho.

O setor hoteleiro enfrenta, em alguns locais e regiões, problemas com 
a sobrecarga de trabalho das camareiras que possuem grande número de 
quartos para arrumar por dia e, consequentemente, sofrem com problemas 
de saúde devido ao esforço que realizam nas suas tarefas diárias. A Contracs 
tem atuado para sanar estes problemas através da mesa de diálogo social 
constituída com empresas multinacionais, a exemplo da Rede Accor de 
Hotéis, que deve servir de modelo para as negociações no setor.

SETOR HOTELEIROSETOR HOTELEIRO
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Além disto, a Contracs tem atuado através da participação na Mesa 
Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho no 
Setor de Turismo e Hospitalidade como forma de garantir e ampliar direitos 
para os trabalhadores/as do ramo. Por meio desta atuação, a Confederação 
é capaz de intervir de forma nacional e abrangente na garantia de direitos 
como a garantia de condições de trabalho no setor durante a Copa do 
Mundo 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, realizadas no Brasil e que geraram 
impactos diretos no setor.

No Sistema de Acompanhamento de Contratações Coletivas Contracs-
Dieese (SACC-Contracs-Dieese), as entidades do setor hoteleiro apresentam 
as seguintes cláusulas:

 ෙ Norma Regulamentadora 7: exige o cumprimento da norma;
 ෙ Atestados médicos e odontológicos: estabelece que as empresas devem 

aceitar atestados médicos e odontológicos obedecendo aos critérios da 
Previdência Social;

 ෙ Primeiros socorros: determina que as empresas devem manter à disposição 
dos seus empregados uma caixa de primeiros socorros equipada com 
medicamentos necessários para ocorrências emergenciais;

 ෙ Da estabilidade provisória: garante estabilidade provisória às trabalhadoras 
gestantes de acordo com a legislação;

 ෙ Local de trabalho: estabelece que as empresas fornecerão assentos 
e permitirão que os empregados descansem quando não houver 
inconveniência para o serviço;

 ෙ Atestado médico do sindicato: deverão ser aceitos pelas empresas, os 
atestados médicos fornecidos pelos sindicatos;

 ෙ Estabilidade Doenças não Profissionais: prevê que os trabalhadores/as 
portadores de doenças como Aids e Câncer terão garantia do emprego 
enquanto perdurar a doença;

 ෙ Transporte de acidentados, doentes e parturientes: Obriga-se o empregador 
a prestar socorro ao empregado, em caso de acidente, mal súbito ou parto, 
desde que ocorra no horário de trabalho ou em consequência deste.

Em pesquisa sobre a temática de saúde e segurança realizada durante o 
III Encontro Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador, 7% da amostra 
era de sindicatos dos trabalhadores/as do setor hoteleiro.

SETOR HOTELEIROSETOR HOTELEIRO
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Das entidades da categoria, nenhuma possui secretaria ou coletivo de 
saúde e segurança do trabalhador/a assim como não possuem dirigentes 
responsáveis pela temática, mostrando um gargalo na atuação das 
entidades do setor. Metade das entidades que respondeu à pesquisa tem 
conhecimento sobre as doenças e acidentes de trabalho em sua base.

As entidades identificaram como doenças da categoria os problemas 
ergonômicos, hérnias de disco, o estresse, fratura em punhos e mãos, 
lesões no ombro, depressão, varizes e problemas decorrentes da constante 
alteração de temperatura.

Entre as ações desenvolvidas pelas entidades, destaca-se majoritariamente 
a realização de denúncias junto aos órgãos competentes, recebe denúncias 
dos trabalhadores/as, negocia com a empresa sobre problemas relacionados 
às condições de trabalho e a realização de atendimentos médicos/
odontológicos para os trabalhadores/as da base.

Ações desenvolvidas pelas entidades na área de saúde e segurança do trabalho
Emite CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho 50%
Realiza denúncias junto aos órgãos competentes 100%
Fiscaliza os locais de trabalho para checar cumprimento de normas, regras e 
condições de trabalho 50%

Recebe denúncias de trabalhadores/as sobre saúde e condições de trabalho 100%
Participa das eleições da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 50%
Negocia com a empresa sobre problemas relacionados às condições de 
trabalho 100%

Realiza atendimentos médicos/odontológicos para os trabalhadores/as da 
base 100%

Fonte: Pesquisa sobre saúde e segurança do trabalhador/a Elaboração: Adriana Franco
nas entidades do ramo do comércio e serviços da CUT

Além disso, 50% das entidades assessora os trabalhadores/as na 
constituição das CIPAs e mantém contato com a CIPA através dos 
trabalhadores/as.

Entre as ações políticas para combater as doenças e acidentes de trabalho, 
50% das entidades distribui panfletos e informativos sobre a temática.
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SAIBA MAISSAIBA MAIS

NR-13: Caldeiras e Vazos de Pressão
A Norma Regulamentadora 13 (NR-13) trata especificamente dos requisitos 
mínimos para gestão da integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de 
pressão e suas tubulações de interligação, que muitas vezes estão presentes nos 
hotéis. Por isso, é importante que o setor tenha conhecimentos sobre a norma e 
se aproprie das obrigações que devem ser cumpridas pelas empresas hoteleiras.

Estudo do setor hoteleiro
Preocupada com um cenário de expansão no setor hoteleiro, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT (Contracs-
CUT) publicou o Estudo do Setor Hoteleiro. A publicação, que foi encomendada ao Dieese pela Contracs, trata da realidade do setor com um olhar 
sobre a realidade dos seus trabalhadores e trabalhadoras. A publicação traz dados preocupantes como a questão das mulheres serem a maioria 
da categoria e apresentarem os menores salários, a rotatividade no setor e os baixos salários. Para a Contracs, estas informações reunidas 
em uma única publicação fará com que a atuação sindical seja cada vez mais assertiva e centrada nas necessidades dos trabalhadores/as.

Aposentadoria especial
O Projeto de Lei do Senado 652/2011 pretende garantir aposentadoria especial aos 

garçons. O projeto concede aposentadoria especial a garçons, maitres, cozinheiro 
de bar ou restaurante ou confeiteiro depois de 25 anos de exercício da profissão. 

O projeto está em tramitação no Senado. A Contracs defende a aprovação da 
matéria e entende que o projeto é benéfico aos trabalhadores/as.

Compromisso do Trabalho Decente
Preocupada com as condições de trabalho dos trabalhadores/as do setor hoteleiro durante os grandes eventos esportivos (Copa 

do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016), a Contracs capitaneou a assinatura de um Pacto Nacional Pelo Trabalho Decente na Copa 
e nas Olimpíadas. Desta forma, a confederação garantiu que as empresas iriam respeitar as negociações coletivas e que todos 

os trabalhadores/as seriam assistidos por suas entidades sindicais. O compromisso foi assinado juntamente à Mesa Nacional 
Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho no Setor de Turismo e Hospitalidade que é tripartite.
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Geograficamente dispersos, os trabalhadores/as em edifícios atuam em 
diversas funções como atender, recepcionar, limpar, zelar, entre outras. 
Costumeiramente fazem serviços de diversos tipos para manter em ordem 
e funcionamento um prédio comercial ou residencial e colocam-se em risco 
justamente pelas funções que exercem ao controlar acessos ou realizar 
pequenas manutenções diárias e necessárias.

a) Acidentes de trabalho

A terceira categoria do ramo do comércio e serviços que mais sofre 
acidente de trabalho são os trabalhadores/as em edifício. Em 2013, os 
trabalhadores/as em edifício sofreram 14.469 acidentes de trabalho.

70% (10.103) dos acidentes tiveram registro da Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT) sendo o típico o mais comum com 63% (6.322) dos 
acidentes com CAT. Os acidentes de trajeto registraram 36% (3.592) e as 
doenças apenas 1% (189).

Os trabalhadores/as em edifício contam ainda com a maior porcentagem 
dos acidentes sem emissão de CAT do ramo: 30% (4.366).

Categoria Total Total 
com CAT Típico Trajeto Doença Sem CAT

Trabalhadores/as 
em edifícios 14.469 10.103 6.322 3.592 189 4.366

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB        Elaboração: Adriana Franco

b) Doenças do trabalho

Os trabalhadores/as em edifícios possuem poucas doenças de trabalho 
relacionadas diretamente com a categoria. Relacionar causa-efeito 
ainda é bastante difícil e, por isso, a categoria tem apenas relacionada o 
desenvolvimento de tipos de diabetes no DATAPREV gerando ainda mais um 
desafio às entidades sindicais representantes na busca pela relação entre 
trabalho-doença na categoria.

Pelo tempo que passam em pé ou sentados em portarias, recepções e 
executando o serviço não é difícil supor que os trabalhadores/as em edifícios 
sofram com varizes e problemas circulatórios.

TRABALHADORES/AS EM EDIFÍCIOTRABALHADORES/AS EM EDIFÍCIO



27Cartilha do Trabalho SeguroCartilha do Trabalho Seguro

c) Propostas e ações para prevenir

Se ainda é necessário encontrar formas efetivas para a organização 
no local de trabalho dos empregados/as em edifícios, o Sistema de 
Acompanhamento de Contratações Coletivas Contracs-Dieese (SACC-
Dieese) pode fornecer pistas de como a atuação sindical pode auxiliar:

 ෙ Adicional de insalubridade: estabelece o pagamento de adicional de 
insalubridade em 20% do salário mínimo aos empregados que trabalharem 
com materiais nocivos à saúde;

 ෙ Estabilidade Acidentados e Portadores de Doenças Profissionais: garante 
o emprego e o salário pelo período de um ano após a alta médica 
previdenciária ao trabalhador/a portador de doença ocupacional e em caso 
de acidente de trabalho assegurando, se necessário, o exercício de outra 
função compatível com seu grau de capacidade sem a redução salarial;

 ෙ Férias na licença previdenciária: o condomínio indenizará as férias vencidas 
ou proporcionais do empregado sob auxílio doença ou auxílio acidente 
de trabalho decorridas até a data do início do benefício previdenciário no 
período de no máximo seis meses após o início do referido benefício bom 
como do empregado que estiver aposentado por invalidez que as requeira 
durante a vigência da presente convenção coletiva;

 ෙ Aplicação da NR-7: o condomínio deve providenciar a realização do PPRA e 
PCMSO e dos exames médicos que trata a NR-7.

Muitas vezes a judicialização das questões relativas à saúde e segurança 
dos trabalhadores/as tem sido a forma mais eficaz e rápida de garantir 
condições dignas de trabalho. Em Florianópolis, o sindicato da categoria 
moveu ação civil coletiva requerendo o pagamento de adicional de 
insalubridade para os trabalhadores/as que tem ou tiveram a atribuição 
de limpar os banheiros de uso coletivo de um shopping. Na justiça, o 
juiz concedeu adicional em grau máximo e, juntos, os trabalhadores/as 
receberão mais de R$ 1 milhão.
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NR-7
Estabelece a obrigatoriedade 

da criação do Programa de 
Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) nas 
empresas. 

NR-9
Estabelece a obrigatoriedade 
da elaboração e implementação 
do Programa de Prevenção e 
Riscos Ambientais (PPRA) nas 
empresas.

Lei 8.213/91
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências. Esta lei determina a 
concessão dos benefícios previdenciários em casos 
de acidente de trabalho e de trajeto e equipara os 
acidentes de trajetos a acidentes de trabalho.

NR-5
Trata da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). Foi esta norma que estabeleceu 
a criação das CIPAS nas empresas e determina sua 
constituição a partir do tipo de empresa, número 
de empregados e outras informações.

NR-12
Estabelece as condições de segurança no trabalho 

em Máquinas e Equipamentos. No ramo do comércio 
e serviços, a norma serve especialmente aos 

trabalhadores/as em açougues.

Estabilidade
Ao ser caracterizado acidente de trabalho/

acidente de trajeto, o trabalhador/a tem 
garantia do emprego por 12 meses a partir 

da data de retorno ao trabalho conforme 
Súmula 398 do TST.

SAIBA MAISSAIBA MAIS
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Geralmente terceirizados, os trabalhadores/as em asseio e conservação 

e limpeza urbana enfrentam como principais problemas as diferenças 

salariais e de condições de trabalho e ascensão dos trabalhadores/as diretos. 

Além disso, as condições de trabalho a que são submetidos são insalubres e 

periculosas, pois enfrentam intempéries e atuam, algumas vezes, em locais 

abertos e sem condições propícias para pausas, refeições e sem acesso a 

banheiros.

Por serem terceirizados, em sua maioria, os trabalhadores/as em asseio 

e conservação e limpeza pública sofrem com atrasos nos pagamentos dos 

salários e benefícios e devido a problemas entre a empresa terceirizada e a 

administração pública, que é tomadora do serviço.

a) Acidentes de trabalho

Em 2013, os trabalhadores/as em asseio e conservação e limpeza pública 

sofreram 10.297 acidentes de trabalho sendo que 87% (8.968) contaram 

com registro da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Entre os acidentes com CAT, 2.315 (26%) foram típicos, 1.125 (13%) foram 

de trajeto e 105 (1%) foram doenças do trabalho.

Os acidentes de trabalho sem registro de CAT somaram 1.329 (13%) do 

total de acidentes registrados para a categoria em 2013.

Categoria Total Total 
com CAT Típico Trajeto Doença Sem CAT

Asseio e 
Conservação e 

Limpeza Pública
10.297 8.968 2.315 1.125 105 1.329

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB        Elaboração: Adriana Franco
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b) Doenças do trabalho

Devido às características do trabalho, o DATAPREV relaciona as principais 
doenças da categoria:

Categoria Doenças

Asseio e conservação

Tipos de tuberculose; Tipos de diabetes; Transtornos mentais 
em decorrência do álcool, e outras drogas e substâncias; 
Esquizofrenia; Epilepsias, enxaquecas e AVC; Cegueira e outras 
doenças correlatas dos olhos; Cardiopatias, endocardites, 
periocardite aguda, arritmias; Flebite, tromboses, varizes, e 
outros transtornos do aparelho circulatório; Artrites, artroses e 
vários tipos de transtornos articulares;
Cifose, lordose, escoliose, dorsopatias e vários transtornos 
do disco cervical; Transtornos musculares, sinovites e 
tenossinovites, bursopatias; Diversos tipos de ferimentos, 
fraturas, traumatismos, luxações, amputações pelas mais 
diversas partes do corpo; Sequelas de traumatismos de cabeça, 
membros superiores, inferiores, queimaduras, intoxicação por 
drogas e efeitos tóxicos e outras substâncias.

Fonte: DATAPREV      Elaboração: Adriana Franco

Em pesquisa realizada com as entidades filiadas durante o III Encontro 
Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, 7% das entidades que 
responderam ao questionaram representavam trabalhadores/as do 
asseio e conservação destacaram como as principais doenças e acidentes 
de trabalho da categoria: LER/DORT; depressão; problemas de coluna ou 
lombalgias; quedas; acidentes de percurso; queimaduras; câncer; bursite; 
artrite e artrose; doenças de pele e doenças virais.

c) Propostas e ações para prevenir

Atuante na temática de saúde e segurança dos trabalhadores/as do 
ramo, a Contracs tem se engajado no debate que pretende formular uma 
norma regulamentadora para a limpeza urbana e, recentemente, reuniu as 
entidades filiadas que representam a categoria para entender e levantar 
os principais problemas e possíveis formas de atuação na prevenção das 
doenças e acidentes de trabalho.
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A construção da NR da Limpeza urbana ainda está em fase inicial, mas 
pode ser um passo na atuação em prol dos trabalhadores/as do setor.

A Contracs destaca que as entidades dos trabalhadores/as em asseio, 
conservação e limpeza pública atuam de forma a garantir cláusulas de 
proteção e promoção da saúde e segurança de sua categoria. O Sistema 
de Acompanhamento de Contratações Coletivas Contracs-Dieese (SACC-
Dieese) fornece as seguintes informações sobre a atuação sindical:

 ෙ Assistência Médica: garante que as empresas fornecerão plano de 
assistência médica/odontológica aos empregados/as e seus dependentes;

 ෙ Seguro de Vida: Garante seguro de vida a todos os empregados/as;
 ෙ Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho: garante uma folga mensal 

aos trabalhadores/as em plantas químicas, petroquímicas, metalúrgicas e 
automotivas, ajuda alimentação e fornecimento de café da manhã;

 ෙ Exame médico: Empresas devem seguir disposições legais para realização de 
exames médicos admissional, periódico e demissional dos empregados/as;

 ෙ Atestado Médico do Sindicato: estabelece a obrigatoriedade do recebimento 
de atestados médicos dos médicos da Previdência, do SUS, conveniados ao 
plano de saúde ou do sindicato;

 ෙ Campanhas educativas: Sindicatos e empresas devem envidar esforços para 
implementar campanhas educativas para divulgar formas de prevenção de 
doenças infecto-contagiosas;

 ෙ Alimentação: fornecimento de vale-alimentação mensal gratuito aos 
trabalhadores/as;

 ෙ Convênio farmácia: As empresas devem firmar convênio com farmácias ou 
drogarias próximas aos locais de trabalho para aquisição de remédios com 
desconto em folha de pagamento;

 ෙ Informação sobre Acidente e Doenças do Trabalho: as empresas fornecerão 
listagem trimestral ao sindicato profissional da relação dos funcionários 
afastados por motivos de doenças e acidente de trabalho;

 ෙ Estabilidade Doenças não Profissionais: garante o emprego pelos 30 dias 
seguintes à alta médica em casos de doenças não profissionais a todos os 
empregados com mais de seis meses de empresa;

 ෙ Estojo de Primeiros Socorros: as empresas manterão, nos pontos de apoio 
operacional, estojos de primeiros socorros;

 ෙ Insalubridade: garante o pagamento de adicional de insalubridade de 
acordo com a NR-15;
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 ෙ Eleições da CIPA: exige que as empresas informem com 45 dias de 
antecedência a realização das eleições para a CIPA.

Segundo a pesquisa realizada pela Contracs com as entidades filiadas e 
participantes do III Encontro Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador, 
as entidades sindicais dos trabalhadores/as em asseio e conservação 
costumam atuar através de campanhas em jornais e do trabalho de base 
para combater as doenças e acidentes de trabalho.

Além disso, 50% das entidades do setor de asseio e conservação que 
responderam à pesquisa possuem dirigentes na Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – CIPA. 

Embora as entidades pesquisadas não tenham secretaria ou coletivo de 
saúde e segurança do trabalhador, elas possuem dirigente responsável pela 
temática.

E para atuar na área, as entidades de asseio e conservação e limpeza 
pública majoritariamente emitem CAT – Comunicação de Acidente de 
Trabalho, realizam denúncias junto aos órgãos competentes, recebem 
denúncias dos trabalhadores/as da base, realizam atendimentos médicos/
odontológicos para os trabalhadores/as da base e possuem representantes 
sindicais no controle social de políticas públicas em Saúde do Trabalhador.

Ações desenvolvidas pelas entidades na área de saúde e segurança do trabalho
Emite CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho 100%
Auxilia na concessão de benefícios previdenciários 100%
Realiza denúncias junto aos órgãos competentes 50%
Recebe denúncias de trabalhadores/as sobre saúde e condições de trabalho 100%
Participa das eleições da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 50%
Negocia com a empresa sobre problemas relacionados às condições de trabalho 50%
Negocia cláusulas relacionadas à promoção da saúde, prevenção, de riscos e 
melhorias nas condições de trabalho na categoria ou empresa em contrato ou 
convenção coletiva de trabalho

50%

Realiza atendimentos médicos/odontológicos para os trabalhadores/as da base 100%
Tem representantes sindicais que participam no controle social de Políticas 
Públicas em Saúde do Trabalhador 100%

Desenvolve ações junto aos CERESTs e/ou Conselhos de Saúde 50%
Fonte: Pesquisa sobre saúde e segurança do trabalhador/a Elaboração: Adriana Franco
nas entidades do ramo do comércio e serviços da CUT
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SAIBA MAISSAIBA MAIS

Jornada especial aos coletores de lixo
O Projeto de lei 1590 de 2011 pretende dispor jornada 
especial de trabalho para os coletores de lixo. Para a 
Contracs a matéria é positiva e procura dar mais qualidade 
de vida e trabalho aos garis e outros trabalhadores/as 
da limpeza urbana incluídos na norma.

Atividade insalubre e penosa
O Projeto de Lei 3995/2012 pretende caracterizar a atividade dos 
trabalhadores/as em limpeza, asseio e conservação e coletores de 
lixo como insalubre e penosa. A Contracs é favorável ao projeto 
e defende que o mesmo concede aos profissionais adicionais e 
recompensas aos desgastes causados pelo exercício da profissão.

Adicional insalubridade e aposentadoria especial
O Projeto de lei 155 de 2010 determina a concessão de adicional de 

insalubridade e aposentadoria especial aos garis e está em tramitação 
na Câmara. A Contracs entende que a concessão de adicional de 

insalubridade é benéfico aos trabalhadores/as coletores de lixo assim 
como é necessária a aposentadoria especial à categoria.

Por condições de trabalho
O Projeto de Lei 5649/2013 pretende dar condições dignas de trabalho 

aos trabalhadores/as de limpeza de ruas e coletas de lixo ao obrigar que 
as empresas contratadas pela administração pública provejam horário 

e local específico para as refeições.  Para a Contracs, o projeto é 
positivo por garantir condições dignas aos trabalhadores/as.
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Os trabalhadores/as em autoescolas e centros de formação de 
condutores ministram aulas práticas e teóricas para os futuros habilitados. 
Recentemente, com a alteração das regras e exigências para o aprendizado 
dos futuros motoristas, os trabalhadores/as do setor foram fortemente 
impactados como com a exigência da carga horária obrigatória de aulas 
noturnas e a inserção de simuladores para o aprendizado.

No setor, os trabalhadores/as passam muitas horas sentados, gerando 
consequências para a saúde.

a) Acidentes de Trabalho

De acordo com o DATAPREV, os trabalhadores/as em autoescolas sofreram 
9.493 sendo que 83% (7.916) contaram com registro da Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT).

Os acidentes típicos representaram 69% dos acidentes e os de trajeto 
somaram 30%. Mais uma vez as doenças do trabalho, que são de difícil 
caracterização, somaram apenas 1%.

Já os acidentes de trabalho sem CAT totalizaram 17%, ou seja, 1.577.

Categoria Total Total 
com CAT Típico Trajeto Doença Sem CAT

Trabalhadores/as 
em autoescola 9.493 7.916 5.424 2.352 140 1.577

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB         Elaboração: Adriana Franco

b) Doenças do Trabalho

As características do trabalho não permitiram, ainda, que se relacionassem 
CIDs específicas aos trabalhadores/as em autoescola e centros de formação 
de condutores. O anuário estatístico de acidente de trabalho não identifica 
um CID específico.

Em pesquisa realizada com os participantes do III Encontro Nacional 
de Saúde e Segurança do Trabalho, as entidades representantes dos 
trabalhadores/as em autoescola destacaram o assédio moral e LER/DORT 
como os principais problemas de saúde enfrentados pela categoria.
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c) Propostas e ações para prevenir
Para atuar de forma incisiva no combate do assédio moral, a Contracs 

elaborou a Cartilha de Assédio Moral – que já está em sua segunda edição. 
A cartilha conta com definição sobre o assédio moral, quais são as principais 
características do assédio, o que fazer para combater a prática e informações 
sobre a legislação e onde procurar ajuda.

Os sindicatos dos trabalhadores/as em autoescola costumam atuar 
através da distribuição de material informativo e divulgando ações em 
defesa da saúde e segurança do trabalhador/a nos seus locais de trabalho.

No Sistema de Acompanhamento de Contratações Coletivas da Contracs-
Dieese (SACC-Dieese), as entidades sindicais incluíram as seguintes cláusulas 
de saúde e segurança:

 ෙ Convênio odontológico: A empresa pagará subsídio ao empregado para 
subsidiar serviço odontológico;

 ෙ Local de trabalho: a empresa se obriga a manter água potável, sanitários em 
perfeitas condições de higiene e armários individuais;

 ෙ Abono por internação hospitalar: o empregador abonará um dia de ausência 
do empregado em caso de internação hospitalar de esposa ou filho caso haja 
impossibilidade de comparecer ao serviço em decorrência da internação;

 ෙ Estabilidade provisória: garante a estabilidade provisória de empregado sob 
auxílio-doença até 90 dias após a alta médica previdenciária.

Através da pesquisa aplicada durante o III Encontro Nacional de Saúde 
e Segurança do trabalhador/a da Contracs, 7% das entidades filiadas que 
responderam eram de instrutores de autoescola. 

Todas as entidades que responderam ao questionário do setor de 
autoescola possuem secretaria ou coletivo de saúde assim como dirigente 
responsável pela temática na entidade sindical.

Entre as ações desenvolvidas na área de saúde e segurança, destacam-
se a emissão de CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, realização de 
denúncias junto aos órgãos competentes, fiscalização dos locais de trabalho 
para checar cumprimento de normas, regras e condições de trabalho, 
recebe denúncias de trabalhadores/as sobre saúde e condições de trabalho, 
negociação com a empresa sobre problemas relacionados às condições 
de trabalho, negociação de cláusulas relacionadas à promoção da saúde, 
prevenção de riscos e melhorias nas condições de trabalho na categoria ou 
empresa em contrato ou convenção coletiva.
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Ações desenvolvidas pelas entidades na área de saúde e segurança do trabalho
Emite CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho 100%
Realiza denúncias junto aos órgãos competentes 100%
Fiscaliza os locais de trabalho para checar cumprimento de normas, regras e 
condições de trabalho 100%

Recebe denúncias de trabalhadores/as sobre saúde e condições de trabalho 100%
Negocia com a empresa sobre problemas relacionados às condições de trabalho 100%
Negocia cláusulas relacionadas à promoção da saúde, prevenção, de riscos e 
melhorias nas condições de trabalho na categoria ou empresa em contrato ou 
convenção coletiva de trabalho

100%

Fonte: Pesquisa sobre saúde e segurança do trabalhador/a Elaboração: Adriana Franco
nas entidades do ramo do comércio e serviços da CUT
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Os trabalhadores/as em entidades sindicais são representados pela 
Contracs e apresentam diversas dificuldades para negociar, tais como: relação 
conflituosa com dirigentes sindicais, assédio moral e sexual, perseguição 
aos dirigentes dos sindicatos de trabalhadores/as em entidades sindicais, 
não valorização dos trabalhadores/as nos sindicatos e adoecimento dos 
trabalhadores/as por LER/DORT e depressão.

Para a Contracs, as entidades CUTistas não podem dificultar a negociação 
de seus trabalhadores/as. A confederação entende que a organização 
sindical é um tema transversal com a negociação coletiva e precisam 
caminhar conjuntamente, pois são o eixo principal da vida sindical.

Além disso, a pouca quantidade de sindicatos de entidades sindicais 
regularizados no país também se apresenta como um empecilho para a 
representação e negociação em nome destes trabalhadores/as. Por isso, é 
preciso ampliar o número de sindicatos filiados à CUT para fortalecer as 
demandas do setor na pauta nacional.

O Encontro Nacional dos sindicatos de trabalhadores/as em entidades 
sindicais, realizado em 2012, apontou para um modelo nacional de acordo, 
que contempla a manutenção das conquistas, o reajuste salarial, o auxílio-
educação para qualificação profissional e o adicional por tempo de serviço.

Para ser reconhecida como categoria, os trabalhadores/as sindicais 
precisam ser inseridos no Cadastro de Ocupações Brasileiras. Este 
procedimento, no entanto, continua em análise na ocupação 1142-10 – 
Dirigentes de Entidades Patronais.

Já o Projeto de Lei 3562/2012 que trata da criação do Dia Nacional 
do Empregado Sindical, proposto pelo Deputado Federal José Stédile, foi 
aprovado por todas as comissões na Câmara e agora segue para apreciação 
do Senado Federal.

a) Acidentes de trabalho

Ao longo de 2013, os trabalhadores/as em entidades sindicais sofreram 
7.160 acidentes de trabalho. Destes, 78% (5.624) contaram com a 
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
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Entre os acidentes com CAT, 68% (3.825) foram típicos, 29% (1.646) foram 
de trajeto e 3% (153) foram caracterizados como doenças do trabalho.

No entanto, 1.536 acidentes, ou seja 22% do total, não contaram com 
registro da CAT.

Categoria Total Total 
com CAT Típico Trajeto Doença Sem CAT

Trabalhadores/
as em entidades 

sindicais
7.160 5.624 3.825 1.646 153 1.536

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB      Elaboração: Adriana Franco

b) Doenças do Trabalho

Conforme o DATAPREV estabeleceu-se que as atividades em organizações 
sindicais possuem uma série de doenças do trabalho relacionada de acordo 
com as atividades desenvolvidas tais como tuberculose, diabetes, transtornos 
mentais em decorrência do álcool e outras drogas, esquizofrenia, distúrbios 
do aparelho circulatório, transtornos do disco cervical, transtornos 
musculares, diversos tipos de ferimentos e sequelas de traumatismos.

Categoria Doenças

Trabalhadores/as em 
entidades sindicais

Tipos de tuberculose; Tipos de diabetes; Transtornos mentais 
em decorrência do álcool, e outras drogas e substâncias; 
Esquizofrenia; Flebite, tromboses, varizes, e outros transtornos 
do aparelho circulatório; Cifose, lordose, escoliose, dorsopatias 
e vários transtornos do disco cervical; Transtornos musculares, 
sinovites e tenossinovites, bursopatias; Diversos tipos de 
ferimentos, fraturas, traumatismos, luxações, amputações 
pelas mais diversas partes do corpo; Sequelas de traumatismos 
de cabeça, membros superiores, inferiores, queimaduras, 
intoxicação por drogas e efeitos tóxicos e outras substâncias.

Fonte: DATAPREV      Elaboração: Adriana Franco

Em pesquisa sobre a temática, as entidades representantes dos 
trabalhadores/as em entidades sindicais destacaram que a categoria 
enfrenta graves problemas de depressão e assédio moral. As entidades 
destacaram que para combater o problema costumam publicar cartilhas 
específicas sobre o tema com o objetivo de minimizar a incidência dos 
assédios.

TRABALHADORES/AS EM ENTIDADES SINDICAISTRABALHADORES/AS EM ENTIDADES SINDICAIS
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c) Propostas e ações de prevenção

Como forma de atuar, as entidades representantes dos trabalhadores/as 
em entidades sindicais costumam emitir a CAT, realizar denúncias, receber 
denúncias dos trabalhadores/as, fiscalizar os locais de trabalho, negociar 
com a empresa sobre problemas relacionados à condição de trabalho e tem 
representantes sindicais no controle social de políticas públicas.

Ações desenvolvidas pelas entidades na área de saúde e segurança do trabalho
Emite CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho 100%
Realiza denúncias junto aos órgãos competentes 100%
Recebe denúncias de trabalhadores/as sobre saúde e condições de trabalho 100%
Fiscaliza os locais de trabalho para checar cumprimento de normas, regras e 
condições de trabalho 100%

Negocia com a empresa sobre problemas relacionados às condições de trabalho 100%
Tem representantes sindicais que participam no controle social de políticas 
públicas da saúde do trabalhador 100%

Fonte: Pesquisa sobre saúde e segurança do trabalhador/a Elaboração: Adriana Franco
nas entidades do ramo do comércio e serviços da CUT

TRABALHADORES/AS EM ENTIDADES SINDICAISTRABALHADORES/AS EM ENTIDADES SINDICAIS
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SAIBA MAISSAIBA MAIS

Convenção 155 da OIT
A Convenção 155 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) é uma 
das mais importantes sobre segurança 
e saúde dos trabalhadores/as e o 
meio ambiente de trabalho.

Constituição Federal
Consagrou os Direitos e Garantias Fundamentais, chamada de “Constituição 
Cidadã”, dedica especial capítulo aos direitos sociais e aos direitos dos 
trabalhadores/as.

Artigo 7º: São direitos dos trabalhadores/as urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: XXII – redução dos riscos inerentes 
ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; XXIII – adicional 
de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma 
da lei; XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, 
sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo 
ou culpa.

Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho
Cumprindo as diretrizes da C 155 da OIT, o Brasil elaborou esse conjunto de 

normas que prevê a inclusão de todos os trabalhadores/as brasileiros no Sistema 
Nacional de Promoção e Proteção da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) 

dentre outros objetivos.

Portaria N° 3.214 de 8 de Junho 
de 1978 do Ministério do Trabalho

Aprova as Normas Regulamentadoras 
(NRs) da CLT relativas à segurança e 

medicina do trabalho.



TRABALHADORES/AS EM ASSESSORIA, 
PERÍCIA E PESQUISA
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No setor de assessoria e perícia estão inclusos trabalhadores/as dos 
sindicatos filiados de assessoria, perícia e pesquisa; funcionários do Sebrae 
e trabalhadores/as de escritórios de contabilidade e advocacia assim como, 
para esta cartilha, os agentes autônomos do comércio.

a) Acidentes de Trabalho

Os trabalhadores/as em assessoria, perícia e pesquisa possuem um alto 
número de doenças e acidentes de trabalho. Em 2013, a categoria sofreu 
2.594 acidentes de trabalho no total, sendo 2.122 acidentes, ou seja 82%, 
com registro da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) – um dos 
índices mais altos entre todas as categorias do ramo.

Dos acidentes com CAT emitida, 1.236 (58%) eram típicos, 832 (39%) de 
trajeto e 54 (3%) foram caracterizadas doenças do trabalho. 

Categoria Total Total 
com CAT Típico Trajeto Doença Sem CAT

Trabalhadores/
as em Assessoria, 
Perícia e Pesquisa

2.594 2.122 1.236 832 54 472

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB      Elaboração: Adriana Franco

b) Doenças do trabalho

Os trabalhadores/as em assessoria, perícia e pesquisa não possuem 
intervalo de CID reconhecido, fazendo com que a caracterização entre 
trabalho-doença seja mais ainda mais difícil de relacionar e ser caracterizado.

Em pesquisa realizada pela Contracs durante o III Encontro Nacional 
de Saúde, os sindicatos filiados que representam os trabalhadores/as em 
assessoria, perícia e pesquisa (unido às entidades dos agentes autônomos 
de comércio) somaram 14%. Todas as entidades afirmaram conhecer as 
doenças e acidentes de trabalho de sua base e indicaram como doenças do 
trabalho da categoria câncer, problemas de coluna, transtornos mentais, 
LER/DORT, lesão na coluna, Síndrome do Pânico, Estresse, depressão, 
bursite, epicondilite e dores no corpo.

TRABALHADORES/AS EM ASSESSORIA, PERÍCIA E PESQUISATRABALHADORES/AS EM ASSESSORIA, PERÍCIA E PESQUISA
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c) Propostas e ações para prevenir

As entidades sindicais representantes dos trabalhadores/as em assessoria, 
perícia e pesquisa e agentes autônomos do comércio procuram atuar da 
seguinte maneira na área de saúde do trabalhador: emitem comunicação de 
acidente de trabalho, auxiliam na concessão de benefícios previdenciários, 
realizam denúncias junto aos órgãos competentes, fiscalizam os locais 
de trabalho para checar o cumprimento de normas, regras e condições 
de trabalho, recebem denúncias de trabalhadores/as sobre saúde e 
condições de trabalho, participam de eleições da CIPA – Comissão Interna 
de Prevenção de acidentes, negociam com a empresa sobre problemas 
relacionados às condições de trabalho, negociam cláusulas relacionadas 
a promoção da saúde, prevenção de riscos e melhorias nas condições de 
trabalho na categoria ou empresa em contrato ou convenção coletiva de 
trabalho, têm representantes sindicais que participam no controle social de 
políticas públicas em saúde do trabalhador/a e desenvolvem ações junto 
aos CERESTs e/ou Conselhos de Saúde.

Ações desenvolvidas pelas entidades na área de saúde e segurança do trabalho
Emite Comunicação de acidente de trabalho (CAT) 75%
Auxilia na concessão de benefícios previdenciários 50%
Realiza denúncias junto aos órgãos competentes, 100%
Fiscaliza os locais de trabalho para checar o cumprimento de normas, regras e 
condições de trabalho, 50%

Recebe denúncias de trabalhadores/as sobre saúde e condições de trabalho, 100%
Participa de eleições da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de acidentes, 100%
Negocia com a empresa sobre problemas relacionados às condições de 
trabalho, 100%

Negocia cláusulas relacionadas a promoção da saúde, 75%
Tem representantes sindicais que participam no controle social de políticas 
públicas em saúde do trabalhador/a 25%

Desenvolve ações junto aos CERESTs e/ou Conselhos de Saúde 50%
Fonte: Pesquisa sobre saúde e segurança do trabalhador/a Elaboração: Adriana Franco
nas entidades do ramo do comércio e serviços da CUT

Em casos de acidente e doenças do trabalho, as entidades sindicais 
costumam a encaminhar para o SUS (50%), encaminhar para o plano de 
saúde (25%) e entrar com ação jurídica (100%).

TRABALHADORES/AS EM ASSESSORIA, PERÍCIA E PESQUISATRABALHADORES/AS EM ASSESSORIA, PERÍCIA E PESQUISA
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Além disso, 100% das entidades possuem contatos com as Comissões 
Internas de Prevenção de Acidente (CIPA).

Entre as ações políticas desenvolvidas pelas entidades para combater 
as doenças e acidentes de trabalho, os sindicatos que representam os 
trabalhadores/as em assessoria, perícia e pesquisa e agentes autônomos 
do comércio vistam as empresas, acompanham as Semanas Internas de 
Prevenção de Acidente do trabalhador/a (SIPATS), realizam curso sobre a NR-5 
teórico e prático, possuem disque-denúncia, informam os trabalhadores/
as pelas redes sociais, imprimem materiais temáticos, orientam os 
trabalhadores/as, desenvolvem materiais explicativos, possuem assessoria 
jurídica e negociam cláusulas de seguro de vida e acidente pessoal.

TRABALHADORES/AS EM ASSESSORIA, PERÍCIA E PESQUISATRABALHADORES/AS EM ASSESSORIA, PERÍCIA E PESQUISA
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SAIBA MAISSAIBA MAIS

Artigo 158 – Cabe aos empregados: 
I – observar as normas de segurança e 
medicina do trabalho, inclusive as instruções 
de que trata o item II do artigo anterior; II – 
colaborar com a empresa na aplicação dos 
dispositivos deste capítulo.28 de abril – Dia Mundial 

em Memória das Vítimas 
de Acidentes e Doenças 
do Trabalho
Essa data foi instituída no 
Canadá em 1995 em memória 
de 78 trabalhadores/as 
mortos em 1969, na explosão 
de uma mina na cidade de 
Farmington (EUA). Em 2003, a 
OIT oficializou o dia 28 de abril 
com o objetivo de promover a 
prevenção de acidentes e doenças profissionais dentro da Estratégia Global para 
a Segurança e Saúde Ocupacional. É uma campanha permanente para concentrar 
a atenção internacional sobre a magnitude dos acidentes de trabalho, doenças e 
mortes em todo o mundo. Desde 2005, o Brasil adotou no calendário oficial essa 
data.

Artigo 157 – Cabe às empresas: I – cumprir e fazer cumprir as normas 
de segurança e medicina do trabalho; II – instruir os empregados, através 

de ordens de serviço, quanto às preocupações a tomar no sentido de evitar 
acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; III – adotar as medidas que 

lhe sejam determinadas pelo órgão regional competente; IV – facilitar o 
exercício da fiscalização pela autoridade competente.

Subnotificação
É importante lembrar que milhares de 
acidentes do trabalho não são comunicados 
pelas empresas. Isso se chama subnotificação. 
Portanto, os dados estatísticos podem ser muito 
maiores do que os informados oficialmente.

Consolidação das Leis do Trabalho
A CLT foi elaborada em 1943 como uma consolidação das leis que regulam 
as relações individuais e coletivas de trabalho. Contém os direitos humanos no 
âmbito do trabalho, formando um patamar mínimo legal sobre o qual é possível 
empregadores e empregados negociarem a ampliação e não o rebaixamento de 
conquistas e garantias fundamentais.



Artigo 158 – Cabe aos empregados: 
I – observar as normas de segurança e 
medicina do trabalho, inclusive as instruções 
de que trata o item II do artigo anterior; II – 
colaborar com a empresa na aplicação dos 
dispositivos deste capítulo.

Consolidação das Leis do Trabalho
A CLT foi elaborada em 1943 como uma consolidação das leis que regulam 
as relações individuais e coletivas de trabalho. Contém os direitos humanos no 
âmbito do trabalho, formando um patamar mínimo legal sobre o qual é possível 
empregadores e empregados negociarem a ampliação e não o rebaixamento de 
conquistas e garantias fundamentais.

TRABALHADORES/AS EM ENTIDADES 
RECREATIVAS
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Os trabalhadores/as em entidades recreativas trabalham em clubes, 
associações e demais empresas em esporte e recreação. Desenvolvem uma 
série de atividades ligadas à manutenção dos espaços recreativos e de lazer.

a) Acidentes de trabalho

Os trabalhadores/as em entidades recreativas sofreram, em 2013, 1.832 
acidentes de trabalho. Destes, 77% (1.418) tiveram a CAT emitida. Entre os 
acidentes com CAT, 1.046 (74%) eram típicos, 355 (25%) de trajeto e 17 (1%) 
caracterizados como doenças do trabalho.

Os acidentes de trabalho sem registro de CAT totalizaram 414, ou seja, 
23% do total de acidentes.

Categoria Total Total 
com CAT Típico Trajeto Doença Sem CAT

Trabalhadores/
as em entidades 

recreativas
1.832 1.418 1.046 355 17 414

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB        Elaboração: Adriana Franco

b) Doenças do trabalho

O CID-10 dos trabalhadores/as em entidades recreativas mostra que as 
doenças mais comuns nos trabalhadores/as em entidades recreativas são as 
doenças cerebrovasculares e os transtornos musculares.

Categoria Doenças

Trabalhadores/as em 
entidades recreativas

Hemorragias intracerebral, AVC, infartocerebral, e sequelas de 
doenças cerebrovasculares; Transtornos musculares, sinovites 
e tenossinovites, bursopatias.

Fonte: DATAPREV      Elaboração: Adriana Franco

Na pesquisa realizada pela Contracs com as entidades participantes do 
III Encontro Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador, as entidades 
representativas dos trabalhadores/as em entidades recreativas informaram 
ainda que LER/DORT são bastante comum na categoria assim como doenças 
causadas por animais ou venenos de plantas, característicos das tarefas 
desempenhada por estes trabalhadores/as.

TRABALHADORES/AS EM ENTIDADES RECREATIVASTRABALHADORES/AS EM ENTIDADES RECREATIVAS
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c) Propostas e ações para prevenir

Para atuar na área de saúde e segurança do trabalhador, as entidades 
sindicais dos trabalhadores/as em entidades recreativas afirmaram em 
pesquisa realizada durante o III Encontro Nacional de saúde do trabalhador/a 
que auxiliam na concessão de benefícios previdenciários e possuem 
representantes sindicais que participam no controle social de políticas 
públicas da saúde do trabalhador.

As entidades encaminham os trabalhadores/as doentes e acidentados 
para atendimento no SUS e possuem contato com as Comissões Internas 
de Prevenção de Acidentes (CIPAs). Além disso, as entidades realizam 
campanha junto aos dirigentes e aos membros da CIPA alertando sobre os 
riscos ou prejuízos à saúde do trabalhador/a.

Entre as ações desenvolvidas pelas entidades na área de saúde e segurança 
do trabalhador/a estão o auxílio na concessão de benefícios previdenciários 
e a participação de representantes sindicais no controle social de políticas 
públicas em saúde do trabalhador/a.

Ações desenvolvidas pelas entidades na área de saúde e segurança do trabalho
Auxiliam na concessão de benefícios previdenciários 50%
Tem representantes sindicais que participam no controle social de políticas 
públicas em saúde do trabalhador/a 25%

Fonte: Pesquisa sobre saúde e segurança do trabalhador/a Elaboração: Adriana Franco
nas entidades do ramo do comércio e serviços da CUT

Em casos de acidente de trabalho, as entidades encaminham o 
trabalhador/a para atendimento no SUS e atuam tanto na formação das 
Cipas como mantem contato com a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidente através dos trabalhadores/as. 

Politicamente, as entidades dos trabalhadores/as em entidades 
recreativas realizam campanha com os dirigentes e membros da Cipa para 
orientar os riscos e prejuízos que os trabalhadores/as podem enfrentar no 
exercício de suas funções laborais.

TRABALHADORES/AS EM ENTIDADES RECREATIVASTRABALHADORES/AS EM ENTIDADES RECREATIVAS
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Para estabelecer o nexo causal
O Projeto de Lei 7206 de 2010 está em tramitação na Câmara para dispor sobre a inclusão do critério 

epidemiológico de caracterização da natureza acidentária da incapacidade, no estabelecimento do nexo causal 
entre o trabalho e o agravo. Para a Contracs, a caracterização da natureza acidentária com o estabelecimento 

entre nexo causal e trabalho são fundamentais para as categorias que vivem o risco acima da média dos 
demais trabalhadores/as e facilita a comprovação entre causa-efeito entre trabalho e doença.

Protegendo gestantes e lactantes
O Projeto de Lei da Câmara 076/2014, em 
tramitação no Senado, pretende proibir o 
trabalho da gestante ou lactante em atividades, 
operações ou locais insalubres como forma de 
proteger a trabalhadora.

Para garantir estabilidade provisória ao trabalhador/a vítima 
de acidente de trabalho
Para dispor sobre a estabilidade provisória do trabalhador/a vítima de acidente de trabalho que 
apresenta redução na capacidade laboral está em tramitação na Câmara o projeto de lei 1780 de 2007. É 
um projeto importante, pois não obriga o trabalhador/a afetado por um acidente de trabalho retornar 
ao mercado de trabalho em desvantagem devido ao acidente. A Contracs defende sua aprovação.

Atividades de trabalho em condições de risco
A Contracs é a favor do projeto de lei do Senado 261/2010, que atualiza 

o rol de atividades de trabalho em condições de risco acentuado. Para a 
confederação, o projeto amplia a proteção de quem se expõe a situações 

de alta periculosidade, atualizando a legislação conforme as inovações 
tecnológicas e as consequências para os trabalhadores.

SAIBA MAISSAIBA MAIS

Informações e 
denúncias
•	 Sindicatos
•	 Federações
•	 Contracs/CUT
•	 Ministério Público do 

Trabalho (MPT)
•	 Gerências do Ministério 

do Trabalho
•	 Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
•	 Cerest (Os Centros de referência em Saúde do trabalhador/a são órgãos públicos especializados 

que atendem a população na área de saúde do trabalhador)



Para garantir estabilidade provisória ao trabalhador/a vítima 
de acidente de trabalho
Para dispor sobre a estabilidade provisória do trabalhador/a vítima de acidente de trabalho que 
apresenta redução na capacidade laboral está em tramitação na Câmara o projeto de lei 1780 de 2007. É 
um projeto importante, pois não obriga o trabalhador/a afetado por um acidente de trabalho retornar 
ao mercado de trabalho em desvantagem devido ao acidente. A Contracs defende sua aprovação.

TRABALHADORES/AS EM SALÕES DE 
BELEZA/CABELEREIROS
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Embora os trabalhadores/as em salões de beleza sejam representados pela 
Contracs e o setor possuir diversas categorias, nesta cartilha apresentaremos 
apenas dados sobre os cabelereiros, que estavam disponíveis no DATAPREV.

a) Acidentes de Trabalho

Ao longo de 2013, os cabelereiros sofreram, ao todo, 1.557 acidentes 
de trabalho.71% (1.105) dos acidentes da categoria tiveram registro da 
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 694 (63%) foram típicos, 368 
(33%) de trajeto e 43 (4%) doenças do trabalho.

Os cabelereiros possuem, no ramo, o maior índice de doenças do trabalho 
(4%). E contam também com 452 (29%) acidentes sem CAT, um dos maiores 
no ramo.

Categoria Total Total 
com CAT Típico Trajeto Doença Sem CAT

Cabelereiros/as 1.557 1.105 694 368 43 452

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB      Elaboração: Adriana Franco

b) Doenças do Trabalho

Embora não haja intervalo de CID reconhecido para a categoria, em 
pesquisa realizada durante o III Encontro Nacional de Saúde e Segurança 
do trabalhador/a as entidades representativas destacaram como doenças 
típicas das categorias o LER, os problemas de coluna e as alergias à produtos 
químicos que são constantemente usados pelos trabalhadores/as.

c) Propostas e ações para prevenir

Como forma de atuar na área de saúde e segurança do trabalhador, as 
entidades sindicais dos trabalhadores/as em salões de beleza fiscalizam 
os locais de trabalho para checar o cumprimento de normas, regras e 
condições de trabalho; recebem denúncias de trabalhadores/as sobre 
saúde e condições de trabalho, negociam com a empresa sobre problemas 
relacionados às condições de trabalho, negociam cláusulas relacionadas 
à promoção da saúde, prevenção de riscos e melhorias nas condições de 
trabalho na categoria ou empresa em contrato ou convenção coletiva de 
trabalho.

TRABALHADORES/AS EM SALÕES DE BELEZA/CABELEREIROSTRABALHADORES/AS EM SALÕES DE BELEZA/CABELEREIROS
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Ações desenvolvidas pelas entidades na área de saúde e segurança do trabalho
Fiscaliza os locais de trabalho para checar o cumprimento de normas, regras e 
condições de trabalho 100%

Recebe denúncias de trabalhadores/as sobre saúde e condições de trabalho 100%
Negocia com a empresa sobre problemas relacionados às condições de trabalho 100%
Negocia cláusulas relacionadas à promoção da saúde, prevenção, de riscos e 
melhorias nas condições de trabalho na categoria ou empresa em contrato ou 
convenção coletiva de trabalho

100%

Fonte: Pesquisa sobre saúde e segurança do trabalhador/a Elaboração: Adriana Franco
nas entidades do ramo do comércio e serviços da CUT

Em caso de doença ou acidente de trabalho, a entidade sindical 
encaminha o trabalhador/a para atendimento médico no sindicato, mas 
não atua junto aos trabalhadores/as na constituição da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) assim como não desenvolve ações políticas 
no local de trabalho com o objetivo de combater doenças e acidentes de 
trabalho demonstrando que a atuação no local de trabalho é um espaço a 
ser conquistado.

TRABALHADORES/AS EM SALÕES DE BELEZA/CABELEREIROSTRABALHADORES/AS EM SALÕES DE BELEZA/CABELEREIROS



TELEATENDIMENTO OU 
TELEMARKETING
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Os trabalhadores/as em teleatendimento ou telemarketing exercem 
sua função sentados, são em sua maioria jovens, no primeiro emprego e 
precisam cumprir metas e costumeiramente sofrem com assédio moral.

a) Acidentes de Trabalho
Com baixo índice de acidentes de trabalho, devido às características do 

trabalho desenvolvido, os trabalhadores/as em teleatendimento contaram, 
em 2013, com apenas 523 acidentes de trabalho, sendo que 75% (393) 
tiveram CAT registrada. A categoria apresentou 182 (46%) acidentes típicos. 
O maior índice se concentrou nos acidentes de trajeto, que somaram 203, 
ou seja, 52% dos acidentes com CAT. Assim como a maioria das demais 
categorias, apenas 2% (8) foram considerados doenças do trabalho.

Categoria Total Total 
com CAT Típico Trajeto Doença Sem CAT

Teleatendimento 523 393 182 203 8 130

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB      Elaboração: Adriana Franco

b) Doenças do trabalho
A doenças dos trabalhadores/as em teleatendimento e telemarketing 

concentram-se em transtornos musculares devido às características de seu 
trabalho realizado majoritariamente sentados e com uso de computador.

Categoria Doenças
Teleatendimento e 
telemarketing Transtornos musculares, sinovites e tenossinovites, bursopatias.

Fonte: DATAPREV       Elaboração: Adriana Franco

c) Propostas e ações para prevenir
Com foco nas características do trabalho desenvolvido pelos 

trabalhadores/as em teleatendimento e telemarketing, foi construída o 
anexo II da NR-17 como forma de estabelecer parâmetros mínimos para 
a prevenção dos problemas de saúde e segurança no local de trabalho. A 
norma é autoaplicável.

A Contracs, como forma de acentuar sua atuação na promoção da 
saúde e segurança dos trabalhadores/as de teleatendimento, publicou 
uma cartilha ilustrada sobre o Anexo II da NR-17. Desta maneira, a Contracs 
buscou contribuir com a disseminação da informação e incentivando que 
os trabalhadores/as e os sindicatos fiquem atentos, fiscalizem e exijam o 
cumprimento da norma.

TELEATENDIMENTO OU TELEMARKETINGTELEATENDIMENTO OU TELEMARKETING
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SAIBA MAISSAIBA MAIS

NR-17 – Ergonomia para os trabalhadores/as em 
teleatendimento/telemarketing

O Anexo II da NR-17 trata especificamente dos trabalhadores/as em 
teleatendimento/telemarketing com informações precisa sobre as 

estações de trabalho e como devem ser feitas para que os trabalhadores/
as não sofram impactos em sua saúde na execução de seu trabalho

Cartilha da Contracs
Com o objetivo de formar e 
informar os dirigentes do ramo 
sobre a norma regulamentadora 
que trata especificamente das 
questões ergonômicas voltadas 
aos trabalhadores/as em 
te l e a te n d i m e nto/ te l e m a r ke t i n g , 
a Contracs elaborou e publicou a 
Cartilha sobre o Anexo II da NR 17.

Acesse: www.contracs.org.br/
publicacao/23/cartilha-nr-17-anexo-
2-trabalho-em-teleatendimento-e-

telemarketing



TRABALHADORAS/ES DOMÉSTICAS/OS
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Com a profissão recentemente regulamentada, as trabalhadoras/es 
domésticas passaram a ter o seu registro em carteira obrigatório, garantindo 
assim alguns direitos fundamentais que, até 2014, eram negados à categoria.

Com a promulgação da Emenda Constitucional 72, as trabalhadoras/es 
domésticas/os conquistaram, por exemplo, a obrigatoriedade em que os 
patrões reduzam os riscos de trabalho. Já a regulamentação, normatizou 
sobre o seguro contra acidentes de trabalho.

a) Acidentes de Trabalho
Se as profissões regulamentadas, reconhecidas e com alto índice 

de registro e formalização contam com subnotificação, os dados das 
trabalhadoras/es domésticas/os estão ainda mais distantes da realidade. 
Apesar disso, o DATAPREV registou, em 2013, 62 acidentes de trabalho 
com as domésticas, sendo que 61 (98%) contaram com CAT. 69% (42) dos 
acidentes são típicos, 18 (30%) são de trajeto e 1 (2%) é doença do trabalho. 
Entre os acidentes sem emissão de CAT, conta apenas 1 (2%) registro de 
acidente de trabalho.

Categoria Total Total 
com CAT Típico Trajeto Doença Sem CAT

Trabalhadores/as 
domésticos/as 62 61 42 18 1 1

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB     Elaboração: Adriana Franco

b) Doenças do trabalho
Embora as trabalhadoras/es domésticas/os não contem com CID-10 

específico, em pesquisa realizada pela Contracs durante o III Encontro 
Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador, as entidades sindicais 
representantes das trabalhadoras/es domésticas/os relataram a frequente 
ocorrência de queimaduras, choques elétricos, alergia à produtos de limpeza, 
contaminação por matéria biológico. Além disso, a categoria se queixa da 
falta de equipamento de proteção individual para as trabalhadoras/es.

Antes da regulamentação da profissão, as trabalhadoras/es domésticas/
os enfrentavam o grave problema de falta de controle da jornada de 
trabalho, que foi estabelecida e regulamentada juntamente com a profissão. 
De acordo com o anuário do mercado de trabalho do Dieese (2015), as 
trabalhadoras/es domésticas/os trabalharam em média 36 horas por 
semana, não ultrapassando a jornada média semanal legal.

TRABALHADORAS/ES DOMÉSTICAS/OSTRABALHADORAS/ES DOMÉSTICAS/OS
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TRABALHADORAS/ES DOMÉSTICAS/OSTRABALHADORAS/ES DOMÉSTICAS/OS
c) Propostas e ações para prevenir

Como forma de atuar na área de saúde e segurança do trabalhador, 
as entidades sindicais das trabalhadoras/es domésticas/os emitem CAT – 
Comunicação de Acidente de Trabalho e auxiliam na concessão de benefícios 
previdenciários.

Ações desenvolvidas pelas entidades na área de saúde e segurança do trabalho
Emite CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho 100%
Auxilia na concessão de benefícios previdenciários 100%

Fonte: Pesquisa sobre saúde e segurança do trabalhador/a Elaboração: Adriana Franco
nas entidades do ramo do comércio e serviços da CUT

Além disso, em caso de acidente de trabalho, as entidades encaminham 
o trabalhador/a para o SUS. Com as alterações legislativas referentes 
à regulamentação das trabalhadoras/es domésticas/os, as entidades 
representantes das domésticas/os ainda não organizaram um coletivo de 
saúde para tratar desta questão em âmbito sindical, no entanto as entidades 
procuram informar o que é doença ocupacional para as trabalhadoras/es.

Pelo trabalho se dar em âmbito privado, as trabalhadoras/es ainda 
sofrem com a falta de fiscalização das condições de trabalho.



TRABALHADORES/AS EM ORGANISMOS 
INTERNACIONAIS
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Uma categoria extremamente fragilizada pela garantia e respeito aos 
direitos trabalhistas por trabalharem em organismos internacionais, que 
possuem imunidade e violam os direitos nacionais por aplicarem as regras 
válidas em seus países e por serem imunes à justiça brasileira.

a) Acidentes de Trabalho

A categoria dos trabalhadores/as em organismos internacionais é a que 
possui o menor número total de acidentes de trabalho: 23 ao longo de 2013. 
19 acidentes de trabalho, ou seja 85% do total, tiveram a CAT – Comunicação 
de Acidente de Trabalho emitida. Destes, 13 (68%) foram típicos e 6 (32%) 
foram de trajeto. A categoria também é a única que não registra doenças do 
trabalho. Entre os acidentes sem CAT, somam-se 4 (17%).

No entanto, estes dados muito abaixo das demais categorias levantam 
dúvidas e demais hipóteses fazendo necessário um maior aprofundamento 
da realidade da categoria.

Categoria Total Total 
com CAT Típico Trajeto Doença Sem CAT

Trabalhadores/
as em organismos 

internacionais
23 19 19 6 0 4

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB     Elaboração: Adriana Franco

b) Doenças do Trabalho

Sem caracterização de doenças do trabalho, a categoria também não 
possui informações sobre CID-10. Além disso, as entidades do setor não 
foram abrangidas pela pesquisa da Contracs sobre saúde e segurança do 
trabalhador, impedindo que mais hipóteses pudessem ser levantadas.

c) Propostas e ações para prevenir

Com escassez de informações, dados e índices, faz-se ainda mais 
necessário e importante a atuação através do local de trabalho das 
entidades sindicais que representam os trabalhadores/as em organismos 
internacionais, que como já tratamos ainda possuem imunidade e, segundo 
Orientação Jurisprudencial, não precisam seguir as regras e normas 
trabalhistas, dificultando ações por parte dos trabalhadores/as que querem 
seu direito respeitado e garantido.

TRABALHADORES/AS EM ORGANISMOS INTERNACIONAISTRABALHADORES/AS EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS
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Os dados mostram que a atuação no local de trabalho é, cada vez mais, 
necessária. Embora vejamos algumas atuações das entidades sindicais, o 
número de acidentes no ramo é altíssimo. Em 2013, o ramo apresentou 
170.841 acidentes de trabalho sendo que 132.125 tiveram sua CAT – 
Comunicação de Acidente de Trabalho registrada e outros 40.729 não 
tiveram sequer a CAT emitida, dificultando o estabelecimento do nexo 
causal e causando prejuízos aos cofres públicos tanto no atendimento pelo 
SUS quanto nos afastamentos por doenças, que não podem sofrer ações 
regressivas por parte do INSS por cobrar as empresas por seu descaso com 
a saúde e segurança dos trabalhadores/as.

O maior índice, como em todas as categorias do ramo, concentra-se 
nos acidentes típico (89.165) seguido pelos acidentes de trajeto (26.770) 
e, por último, estabelecendo o nexo causal doença-trabalho com o 
estabelecimento da doença do trabalho (4.793).

Categoria Total Total 
com CAT Típico Trajeto Doença Sem CAT

Comércio e Serviços 170.841 132.125 89.165 36.770 4.793 40.729

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB     Elaboração: Adriana Franco

a) Acidente de trabalho

Em caso de acidente de trabalho, deve-se seguir os seguintes passos:
1. Comunicar o superior hierárquico imediatamente.
2. Procurar socorro médico.
3. Ir à empresa ou pedir que alguém vá para que seja providenciada a 

abertura da CAT.
É importante que no momento da abertura da CAT o funcionário ou 

pessoa indicada esteja com o atestado médico em mãos. Assim a CAT pode 
ser preenchida de forma completa. Se a pessoa estiver sem o atestado 
precisará voltar ao médico que o atendeu para que possa pegar o atestado 
e prosseguir com o preenchimento.

4. Se for necessário o afastamento por um período superior a 15 dias, 
procurar a agência do INSS mais próxima para dar entrada no Auxílio 
Doença.

ACIDENTOU-SE? O QUE FAZER?ACIDENTOU-SE? O QUE FAZER?
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b) Acidente de trajeto

Em caso de acidente de trajeto, deve-se seguir os seguintes passos:
1. Buscar atendimento médico;
É muito importante que o acidentado peça o boletim de atendimento do 

SAMU ou de quem lhe prestar socorro.

Deve também guardar um cópia do Boletim de Ocorrência junto a Polícia, 
se for o caso.

Os documentos mencionados acima são importantes dentre outros 
motivos, para provar junto à empresa que realmente foi vítima de acidente 
no percurso.

2. Providenciar preenchimento da CAT junto à empresa.
Não esqueça de levar os documentos que comprovem o acidente. 

Procure levar Boletim de Atendimento Médico e se possível o Boletim de 
Ocorrência.

3. O comprovante de atendimento médico contribui também para o 
preenchimento da CAT de forma mais completa. Quando a empresa 
preenche a CAT sem o comprovante de atendimento Médico, é 
normal que o funcionário tenha que voltar ao Médico que o atendeu 
para providenciar.

4. Se for necessário o afastamento por um período superior a 15 dias, 
procurar a agência do INSS mais próxima para dar entrada no Auxílio 
Doença.

ACIDENTOU-SE? O QUE FAZER?ACIDENTOU-SE? O QUE FAZER?
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O Comunicado de Acidente de Trabalho é o documento usado para 
comunicar o acidente ou a doença do trabalho ao INSS. Atualmente, é 
emitida online e segue imediatamente ao banco de dados do INSS. O CAT é 
a principal ferramenta de estatísticas de acidente de trabalho e de trajeto 
da Previdência Social.

Só após comunicar o acidente que o INSS poderá dar seguimento ao 
amparo que é dado ao trabalhador/a acidentado ou vítima de doença 
ocupacional. Ou no caso de morte, à família dele. 

A CAT deve ser emitida logo após o acidente, pode ser emitido até o 
primeiro dia útil após o acidente. Se acaso a empresa perder esse prazo, 
preencha assim mesmo. O que não pode é ficar sem emitir.

A CAT deve ser emitida para acidentes de qualquer gravidade, mesmo 
sem afastamento. A Lei nº 8.213/91 determina no artigo 22 que todos os 
acidentes devem ser comunicados.

O empregador deverá emitir a CAT de preferência até o primeiro dia útil 
após o acidente. Caso a empresa não emita a CAT, podem ainda emiti-la: o 
próprio acidentado, seus dependentes, o sindicato ao qual o trabalhador/a 
é filiado, o médico que atendeu o trabalhador/a ou qualquer autoridade 
pública. Nestes casos, o prazo de emissão não precisa ser de um dia útil 
após o acidente e os direitos estão garantidos.

De acordo com o site da Previdência e com Instrução Normativa do INSS 
n° 45 de Agosto de 2010 no artigo 357, a CAT deve ser emitida em 4 vias, 
sendo:
* 1° INSS;
* 2° Segurado ou dependente;
* 3° Sindicato dos Trabalhadores;
* 4° Empresa.
De todas as vias da CAT mostradas acima a que vai para o INSS é a única 
que acontece automaticamente via sistema. As outras precisam ser 
impressas e enviadas. A responsabilidade do envio é do empregador ou 
dos outros emitentes (sindicato, médico, parente, o próprio trabalhador, 
etc ).

COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT)COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT)
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a) Como emitir a CAT?
1. Acesse o site da previdência
2. Ainda dentro do site da previdência baixe o aplicativo da CAT.
3. Com o aplicativo baixado e operante, preencha a CAT. 
4. É importante destacar aqui que o sistema da CAT não permite testes. 

Por isso, não tente preencher CAT para fazer testes, se o fizer, o INSS 
não entenderá como teste…

5. No preenchimento: Se tiver alguma dificuldade, não deixe de estudar 
o Manual de Preenchimento da CAT.

b) Tipos de CAT
Inicial:

É usada quando acontece o acidente de trabalho, doença ocupacional, 
acidente de trajeto ou acidente com óbito imediato. 
Reabertura:

É usada quando há agravamento de lesões decorrentes de acidente ou 
doença do trabalho.

Quando um trabalhador/a já estava recuperado e tem uma piora. Nesse 
caso se usa a data do acidente inicial. O que muda nesse caso é:

 ෙ Afastamento.
 ෙ Último dia de trabalho.
 ෙ Atestado médico.
 ෙ Data de emissão: Essa passa a ter ligação com a data de reabertura.

Óbito:
É preenchida em caso de falecimento desde que o falecimento tenha 

ligação com acidente de trabalho ou doença que tenha ligação com o 
trabalho ou atividade exercida. Só vale para casos de óbito que ocorreram 
após o preenchimento da CAT inicial.

A CAT só deve ser emitida para acidentes de trabalho ou de trajeto. 
Lembrando que para ser configurado acidente de trabalho ou de trajeto 
tem que haver lesão pessoal ou perturbação funcional. Por exemplo, 
não será configurado acidente de trajeto se bater o carro da empresa e 
não houver lesão pessoal ou perturbação funcional. Só amassou o carro 
ou moto? Nada de acidente de trajeto, nada de CAT!

COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT)COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT)
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Quando o trabalhador/a ou trabalhadora for vítima de acidente de 
trabalho, a empresa (ou o médico, o sindicato representante ou o próprio 
trabalhador) emite a CAT e o trabalhador/a que precisar se afastar devido 
à doença ou acidente de trabalho por mais de 15 dias deve entrar no INSS 
para receber o benefício auxílio-doença acidentário (B-91).

Enquanto estiver recebendo o benefício previdenciário (B-91), a empresa 
deve continuar depositando o FGTS do trabalhador.

Caso o trabalhador/a sofra um acidente de trabalho e receba o auxílio-
doença comum (B-31), é necessário que o trabalhador/a solicite a conversão 
do benefício para auxílio-doença do trabalho (B-91).

Em caso de acidente de trabalho em que a culpa do empregador for 
comprovada, o trabalhador/a pode pedir indenização pelos danos 
causados pela empresa.

a) Sequelas de acidente de trabalho: Auxílio-acidente

Todo trabalhador/a que, ao retornar ao trabalho, ainda sentir dificuldades 
em exercer sua função deve ser realocado em uma função diferente. 

Além disso, o trabalhador/a com sequelas tem direito ao benefício 
chamado auxílio-acidente.

O auxílio acidente é uma verba mensal paga pelo INSS ao trabalhador/a 
acidentado e com sequelas que está em atividade. O benefício deverá ser 
pago até que o trabalhador/a recupere sua capacidade laboral ou até sua 
aposentadoria.

Este benefício dificilmente é pago espontaneamente ao trabalhador, 
portanto ele deve ser requerido através de uma ação judicial.

Em alguns casos, os acidentes de trabalho incapacitam o trabalhador/a 
de forma definitiva. Nestes casos, o trabalhador/a deverá receber a 
aposentadoria por invalidez do INSS. Vale destacar que, nestes casos, o 
valor da aposentadoria não tem incidência do fator previdenciário.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: AUXÍLIO-DOENÇABENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: AUXÍLIO-DOENÇA
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Focada em uma política de prevenção nas diversas categorias que compõe 
o ramo, a Contracs busca reforçar a ação sindical nos locais de trabalho 
através de uma atuação qualificada. Esta cartilha é mais um instrumento 
de informação e formação sindical que abrange grande parte de nossas 
categorias representadas.

Através da Cartilha do Trabalho Seguro, a Contracs traz dados e 
informações com o objetivo de lançar luz na temática do trabalho seguro e 
subsidiar as entidades filiadas a se apropriarem do tema e atuarem de forma 
enfática e decisiva. Nossa atuação na saúde e segurança do trabalhador/a 
pode alterar de forma significativa as relações de trabalho e a organização 
no local de trabalho, garantindo saúde e segurança a todos e todas. Nosso 
objetivo é fazer com que a prevenção seja nossa bandeira e que a reparação 
dos danos causados seja cada vez menos necessária.

Neste sentido, conhecer os dados de acidentes e doenças do trabalho 
bem como a atuação das entidades sindicais na temática da saúde e 
segurança dos trabalhadores/as de nossa base faz com que ampliemos nossa 
consciência sobre nossas ações e mostre caminhos possíveis de intervenção 
através das CIPAs, da exigência do cumprimento de normas e leis ou aponte 
para novas formas de organização no local de trabalho.

A saúde do trabalhador/a deve ser entendida como central 
na luta de classe para garantir melhores condições de trabalho e 
vida. Compreender as contradições na relação capital e trabalho 
contribui diretamente para lutarmos contra os acidentes e 
adoecimentos provenientes das relações de trabalho, para desenvolver 
consciências críticas e para resgatar o espírito de solidariedade entre os 
trabalhadores/as.

É premente como estratégia de atuação sindical priorizar 
a organização no local de trabalho visando garantir poder de 
vigilância e fiscalização aos trabalhadores/as e aos sindicatos 
como forma de eliminar os riscos à saúde do trabalhador/a na sua origem. 
Atuar pelo direito à livre organização, ao direito de recusa ao trabalho 
perigoso, direito à informação e organização.

Juntos, podemos fazer do ambiente de trabalho um local seguro aos 
trabalhadores/as, afinal lutar por condições dignas de trabalho e exigir o 
cumprimento de normas e leis é uma das maneiras de garantir trabalho 
decente a todos e todas.

CONCLUSÃOCONCLUSÃO
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Raimundo Alves de Sousa Junior (Sindeconp-PI)

José Claudio de Oliveira (Sindlurb-DF)
Luiza Batista Pereira (Sindoméstica-PE)

Damares Azevedo de Jesus (Sinteses-ES)
João Gabriel Rosa dos Santos (Semapi)

Irene da Conceição Nascimento (Sec Barra da Corda)
Paulo Roberto Gomes dos Santos (Sec Teresina)

Kaliane Elvira da Silva (Sec Mossoró)
Claiton Jober Menezes (Sitramico Santana do Livramento)

Adaneijela Dourado da Silva (Seceto)
Ligia Arneiro Teixeira Deslandes (Sitramico-RJ)

Conselho Representativo Federativo
Fetracom-DF

Efetivo: Washington Domingues Neves
Suplente: Julimar Roberto de Oliveira Nonato

 Fetracom-PB
Efetivo: João de Deus dos Santos



Suplente: Ana Cristina Pereira da Silva
 Fecesc-SC

Efetivo: Francisco Alano
Suplente: Roseli Gomercindo

 Fetrace-CE
Francisco Francimar Silva

Ana Neta de Oliveira
 Fetracom-AM

Efetivo: José Assis Vaz Pereira
Suplente: Francisca Naide Praia da Silva

 Fetracs-RN
Efetivo: Eduardo Martin de Moura

Suplente: José Rodrigues Sousa
Conselho Fiscal

Raimunda Soares da Costa (Sec Mossoró)
Ricardo Alexandre dos Santos (Secor)

Maria Anatalia Ferreira das Mercês (Sec Santo Antonio de Jesus)
Suplência do Conselho Fiscal

Paulino Beneval da Silva (Sec Barreiras)
Marli Segato Babinski (Sec Pato Branco)
Francisco Adeilton Gomes (Sec Iguatu)

EQUIPE CONTRACS
Adriana Franco

Alessandra Bezerra Rosa
Camila Silva Crespo
Dayane Rodrigues

Edson Pinheiro Bezerra
Eris Dias

Fernanda Guimarães Raymundo
Fernando Allan da Silva

Flavia Arias Lopes
Hanilton de Souza

Helen Farsura
Jorge Carlos Tibaes Costa

Jorge Luis de Oliveira 
Juliana Jesus dos Santos
Karine Batista de Lima

Krisney Alvares de Souza
Lauany Soares Rosa

Lidiane Conceição Passos
Marcelo Adriano de Oliveira

Marcelo Leite
Marcelo Sierra

Márcio Luis Sales
Maria Neide da Silva

Marina Maria
Mikahely dos Santos Almeida

Monique Cancian
Orlando Steger 

Osmar Dias Tomaz
Rosângela Rodrigues dos Santos

Rosangela Rosa Mendes dos Santos
Ruy Carlos Freitas

Victor Ferreira Mendes
Walderez da Silva Wilke
Weverton de Sá Lacerda





Sede: Quadra 1, Bloco I, Edifício Central, salas 403 a 406 - Setor Comercial Sul - Brasília (DF)
CEP: 70304-900 - Telefone: (61) 3225-6366

Subsede: Avenida Celso Garcia, 3177 - Tatuapé - São Paulo (SP) - CEP: 03063-000
Telefones: (11) 2091-6620 / 2253 - Fax: (11) 3209-7496

Escritório: Rua Caetano Pinto, 575 – 1º andar – Brás – São Paulo (SP) – CEP: 05031-000
Centro de Formação e Lazer: Avenida São Paulo, 10.200 – Mongaguá (SP)

contracs@contracs.org.br
www.contracs.org.br

Parceria:
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