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Acidentes do trabalho, preciso registrar? 
Que vantagens tenho com isso?
Mesmo que você já conheça, venha par�cipar 
conosco da leitura desse ar�go para aprimorar o 
seu conhecimento sobre o tema e compreender 
como você poderá contribuir para melhorar as 
ações de Segurança e Saúde Ocupacional nas 
suas a�vidades e no seu setor.

Após o aumento de 5,09% nos acidentes de 
trabalho registrados de 2017 para 2018, 
passando de 557.626 para 586.017, o Brasil 
registrou uma queda de 0,60% nos acidentes de 
trabalho de 2018 para 2019, passando para 
582.507. No mesmo período, houve aumento 
no número de mortes no trabalho, de 2.132 
para 2.184 (2,44%). Já a quan�dade de 
trabalhadores incapacitados permanentemente 
em decorrência de acidente ocupacional 

apresentou maior queda, de 19.686 para 
12.624 (-35,87%). Mantendo-se na liderança, os 
homens representaram 65,84% (383.560) do 
total de acidentados, e as mulheres 34,12% 
(198.804), sendo que em 0,02% (143) dos casos 
o gênero foi ignorado no registro. Os dados 
constam na mais recente versão do AEPS 
(Anuário Esta�s�co de Previdência Social), 
postada no site da Secretaria de 
Previdência/Ministério da Economia no início de 
fevereiro. A publicação vem com a atualização 
dos dados de 2018 (CARDOSO, 2021).

Você pode conhecer mais sobre esses dados 
de acidentes neste ar�go, pelo link abaixo: 
h�ps://url.gra�s/vr8FrX

Existe uma frase de um autor desconhecido: 
“AQUILO QUE NÃO SE MEDE, NÃO SE 
GERENCIA. AQUILO QUE NÃO SE GERENCIA, 
NÃO SE CONTROLA”. Provavelmente, essa frase 
é uma adaptação da frase de William Edwards 
Deming (EUA, 1900-1993), esta�s�co, 
professor universitário, consultor, pai da 
evolução da Qualidade, que disse: “Não se 
gerencia o que não se mede, não se mede o que 

não se define, não se define o que não se 
entende, e não há sucesso no que não se 
gerencia”.

Pensando nisso, vamos apresentar respostas 
para a pergunta do �tulo do MMS deste mês, 
quanto a necessidade de registro de acidentes 
do trabalho.
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Como vimos, a grande vantagem do 
registro de CAT é permi�r que a análise da 
ocorrência seja efetuada para iden�ficar as 
causas básicas e propor ações de melhoria 
nos ambientes de trabalho.

Neste ar�go relacionado às esta�s�cas de 
acidente de trabalho divulgado pela 
Previdência Social, Cardoso (2021) destaca a 
fala de Katyana, gerente execu�va de Saúde e 
Segurança na Indústria do SESI, onde destaca 
que os dados colaboram para a melhora dos 
ambientes laborais. “No entanto, é um 
trabalho con�nuo de aplicação das boas 
prá�cas e vigilância das regras de SST. A par�r 
de bons programas de gestão e de prevenção 
de acidentes, as empresas têm condições de 
mapear os riscos, capacitar empregados e 

fazer uma prevenção mais eficaz de 
acidentes em seus ambientes de trabalho”, 
enfa�za (CARDOSO, 2021).

Podemos ver a importância do registro 
(abertura da Comunicação de Acidente do 
Trabalho-CAT) para que, com esses dados de 
acidentes do trabalho e das doenças 
ocupacionais, os gestores possam melhorar a 
definição das prioridades, a fim de 
implementar ações preven�vas (outras 
a�vidades) e corre�vas (local da ocorrência).

COMO POSSO CONTRIBUIR COM O REGISTRO DE ACIDENTES DO TRABALHO NO IFPE?

Para entender melhor o passo  a passo (fluxo) 
de abertura da CAT e envio do processo ao
SIASS, você pode consultar o Fluxograma CAT 
IFPE, no endereço abaixo:
Fluxograma: 
h�ps://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/gestao-de-p
essoas/siass/fluxograma-cat-ifpe-revisado-a
gosto-2020-ver�cal.pdf

Você deve registrar a Comunicação de 
Acidente do Trabalho-CAT/SP - (Servidor 
Público) nas ocorrências de acidentes que 
causaram lesões, possibilitando que a gestão 
do IFPE possa realizar a análise deste acidente 
e propor ações corre�vas para evitar futuras 
ocorrências de mesma natureza. Quando 
ocorrer acidentes com lesão, você deve 
preencher a CAT/SP cujo formulário está 
disponível no site do SIASS pelo endereço 
abaixo: 
CAT:h�ps://www.ifpe.edu.br/cat-sp_ifpe-revis
ada.pdf

Contamos com você para nos ajudar a 
melhorar as condições de trabalho no IFPE e 
tornar a nossa ins�tuição cada vez melhor. 
Necessitando de apoio, você pode procurar a 
equipe de segurança do SIASS, enviando e-mail 
para: sestsiass@reitoria.ifpe.edu.br.

https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/gestao-de-pessoas/siass/cat-sp_ifpe-revisada.pdf/@@download/file/CAT-SP_IFPE%20REVISADA.pdf
https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/gestao-de-pessoas/siass/fluxograma-cat-ifpe-revisado-agosto-2020-vertical.pdf

