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No Brasil, ocorrem 700 mil acidentes 
de trabalho por ano e 7 mortes por dia

Em 2009, cerca de 43 trabalhadores por dia foram afastados definitivamente do 
trabalho devido à morte ou invalidez. Acidentes de trabalho crescem no governo 

Lula e custam R$ 57 bilhões ao país. 
Por Érika Andreassy

Qual um bom in-
dicador sobre a 
precariedade das 

condições de trabalho em 
um país?

Entre os vários pos-
síveis, a saúde é um dos 
melhores. Neste aspecto, 
o Brasil está vivendo mais 
uma epidemia, mas esta é 
de acidentes de trabalho.

O Brasil registrou, 
em 2009, mais de 720 mil 
acidentes de trabalho, res-
ponsáveis pela morte de 
cerca de 2.500 trabalha-
dores, uma média de sete 
por dia, e que deixaram 
mais de 13 mil permanen-
temente incapacitados. 

Outros milhares de 
trabalhadores adquiriram, 
em suas funções, doenças 
com as quais terão de con-

viver pelo resto de suas 
vidas. Os dados são do 
Ministério da Previdên-
cia e Assistência Social e 
constam do Anuário Es-
tatístico de Acidentes do 
Trabalho de 2009.

São números maca-
bros e que, infelizmente, 
retratam as condições de 
saúde e segurança a que os 
trabalhadores brasileiros 
são submetidos.

Mas esses números 
podem ser ainda piores.

A subnotificação
É notoriamente co-

nhecida a tendência de 
muitas empresas de não 
notificarem os acidentes e 
doenças do trabalho o que 
tornam as estatísticas sub-
avaliadas. O próprio INSS 

reconheceu entre 2007 
e 2009, 541.238 aciden-
tes de trabalho sem CAT, 
ou seja, 25% do total de 
2.138.955 registros cont-
abilizados no período.

Por outro lado, as 
estatísticas do Ministério 
só englobam os trabalha-
dores da economia formal 
que possuem carteira as-
sinada e contribuem para 
o INSS, por essa conta 
ficam de fora mais de 45 
milhões de trabalhadores 
informais e que não con-
tribuem para a previdên-
cia social.

O Contra-corrente 
desta quinzena vai analisar 
o lado oculto do cresci-
mento econômico do pais, 
que promove mutilação, 
invalidez e mortes.
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