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RESUMO 

 

As consequências dos acidentes e das doenças ocupacionais em todo o mundo podem ser 
consideradas um problema de saúde pública e atingem tanto os empregados quanto os 
familiares, as empresas, o governo e a sociedade de uma forma geral. Os custos envolvidos 
nesses eventos muitas vezes, vão além dos custos previdenciários. O objetivo desta pesquisa 
é descrever e especificar a estrutura de custos diretos e indiretos decorrentes dos acidentes 
de trabalho. A técnica de pesquisa utilizada nessa investigação qualitativa foi o estudo de 
múltiplos casos que envolveu três eventos de acidentes do trabalho classificados como 
acidentes típicos. 
A coleta e a análise dos dados foi realizada em três etapas: a primeira para quantificar os 
custos com equipamentos danificados, horas de trabalho não trabalhadas, dias de trabalho 
perdidos, custos com ferramentas danificadas, e custos médicos custeados pelo 
empregador; a segunda para quantificar os custos relacionados a consequência dos eventos 
para a vida do trabalhador; e a terceira, sendo a categorização dos custos (diretos e 
indiretos), e sua estimativa (financeira e não financeira) para os envolvidos (empresas, 
trabalhador e governo). Para o levantamento dos custos hospitalares nos três casos, foi 
realizada uma entrevista com médico para o levantamento dos fatores de custos médicos 
hospitalares. Os resultados mostraram que a relação dos custos diretos e indiretos de uma 
forma geral varia muito em termos proporcionais dependendo da gravidade do acidente de 
trabalho e do tempo de recuperação aos trabalhadores envolvidos. Os resultados 
mostraram também a grande variedade de custos decorrentes de um acidente de trabalho, 
tanto por parte do acidentado quanto da empresa e do governo, assim como a 
complexidade de sua apuração, confirmando a necessidade de se avaliar eventos como 
esses de forma mais detalhada e além das evidências previdenciárias, para a obtenção das 
estimativas dos custos dos acidentes de trabalho e todos os seus envolvidos. 
 
Palavras-chave: Acidente de trabalho. Doença ocupacional. Custo direto. Custo indireto. 

Saúde do trabalhador. 


