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RESUMO 

A saúde do trabalhador deve ser entendida como um processo dinâmico, ou seja, em constante relação com o meio em 
que o cerca a qual deve ser analisada cuidadosamente tanto pela sociedade em geral, quanto pelos profissionais da 
área da saúde. Frente a isso, esse trabalho baseia-se na avaliação dos pedidos de afastamento ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) decorrentes de acidentes de trabalho. Trata-se de uma pesquisa quantitativa e descritiva, com o 
intuito de mapear o perfil desta população alvo. Foram utilizados dados primários de indivíduos solicitantes de auxílio-
doença, bem como, secundários obtidos na Agência da Previdência Social de Maringá. Os dados foram analisados 
conforme índice sociodemográfico dos solicitantes, tipo de trabalho, o ramo de atividade e Classificação Internacional de 
Doenças (CID - 10). Esses dados foram tabulados e apresentados em forma de tabelas e gráficos digitados em planilha 
eletrônica, usando recursos de informática (Microsoft Excel ® - versão Office 2007 ®). Pode-se observar que destes 
52,93% foram relacionados a lesão de ombro (M75), os quais foram agrupados no capítulo XIII “Doenças do sistema 
osteomuscular e do tecido conjuntivo” (CID-10). A Síndrome do manguito rotador (M75.1) foi encontrada em 3,84% dos 
requerentes. Quanto à Bursite do ombro (M75.5), encontraram-se sua prevalência em 1,19% dos pesquisados. Pode-se 
observar uma grande ocorrência de pedidos por distúrbios musculoesqueléticos e sinaliza-se, assim, a necessidade da 
ampliação da vigilância em saúde, incorporando a relação entre trabalho e saúde, além do esforço pessoal e também do 
Estado na garantia de condições de trabalho que mantenham a saúde e o padrão produtivo dos trabalhadores 
brasileiros.   
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1 INTRODUÇÃO 

 Pode-se definir acidente de trabalho, segundo a Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, que 
específica em seu artigo 19 que o exercício do trabalho, a serviço da empresa ou realizado por 
trabalhadores segurados, quando provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 
morte, perda ou redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, é denominado 
acidente laboral. (BRASIL,1991). Logo, a saúde do trabalhador, que visa entender o elo entre 
saúde/doença e o trabalho (BRASIL, 2001), deve ser entendidos como uma processo dinâmico em 
constante adaptação que deve ser analisado cuidadosamente tanto pela sociedade em geral, mas 
principalmente pelos profissionais da saúde.  

          A incapacidade laborativa, no entanto, é decorrente de uma falha na execução da atividade 
profissional (OLIVEIRA, 2007). Logo, o trabalhador que se enquadra na posição de falta de 
autonomia para trabalhar possui como apoio o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), o qual é 
uma instituição pública que tem o intuito de respaldar o profissional diante de uma enfermidade ou 
incapacidade de realizar sua função. Através do recolhimento de impostos, o Estado cria uma 
garantia de qualidade de vida e auxilia na expressão dos direitos do trabalhador (BRASIL,2001).  
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 Apesar do investimento no cuidado dos trabalhadores acidentados, a grande maioria de tais 
acidentes poderia ser evitada ou pelo menos controlada (SANTANA, 2003). Dessa forma, é 
essencial que o individuo seja colocado novamente em seu contexto de modo de produção. A 
reabilitação de profissionais influencia positivamente tanto para o trabalhador, quanto para a 
sociedade capitalista em que  se insere o Brasil. saúde. Frente a isso, esse trabalho baseia-se na 
avaliação dos pedidos de afastamento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decorrentes de 
acidentes de trabalho.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 Trata-se de uma pesquisa quantitativa e descritiva, com o intuito de mapear o perfil 
desta população alvo. Foram utilizados dados primários de indivíduos solicitantes de auxílio-doença, 
bem como, secundários obtidos na Agência da Previdência Social de Maringá. Os dados foram 
analisados conforme a e Classificação Internacional de Doenças (CID - 10). Esses dados foram 
tabulados e apresentados em forma de tabelas e gráficos digitados em planilha eletrônica, usando 
recursos de informática (Microsoft Excel ® - versão Office 2007 ®). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
           No período pesquisado totalizaram-se 3015 atendimentos aos usuários de 19 a 70 anos. 
Destes, 52,93% foram relacionados a lesão de ombro (M75), os quais foram agrupados no capítulo 
XIII “Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo” (CID-10). A Síndrome do manguito 
rotador (M75.1) foi encontrada em 3,84% dos requerentes. Quanto à Bursite do ombro (M75.5), 
encontraram-se sua prevalência em 1,19% dos pesquisados. Tais dados apresentam maior 
relevância quando comparados sua incidência com os demais CIDs do capítulo XIII (Figura 1).  

 
Figura 1: Distribuição dos acometimentos do CID M75 em comparação com os outros CIDs do capítulo XIII 

incidentes na pesquisa 
Fonte: elaborado pelos autores da pesquisa 
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         Através da análise de dados evidenciou-se que há a maior prevalência de casos de lesões de 
ombro (M75) nos requerentes entrevistados. Dentro dessas lesões, destaca-se a Síndrome do 
manguito rotador (M75.1) e a Bursite do ombro (M75.5). Segundo Marques e Silva-Junior (2013), os 
distúrbios musculoesqueléticos são uma das principais causas de benefícios previdenciários de 
auxílio doença no Brasil, sendo que estes podem estar relacionados com fatores presentes no 
ambiente ou nas condições de trabalho. Lembrando que os postos de trabalho na soldagem de 
estaleiros, nas indústrias de transformação, em matadouros de peixes e coletores de folha de 
pimenta foram os que mais evidenciaram tais lesões. Por isso os autores supracitados lembram que 
os Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) são quadros resultantes de 
sobrecarga laboral e falta de recuperação do sistema osteomuscular, sendo o principal exemplo as 
lesões de articulação do ombro.  

4 CONCLUSÃO 
 
 Pode-se observar uma grande ocorrência de pedidos por distúrbios musculoesqueléticos e 
sinaliza-se, assim, a necessidade da ampliação da vigilância em saúde, incorporando a relação 
entre trabalho e saúde, além do esforço pessoal e também do Estado na garantia de condições de 
trabalho que mantenham a saúde e o padrão produtivo dos trabalhadores brasileiros 
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