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INTRODUÇÃO

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar 
(PNAD) existem no Brasil cinco milhões e meio de crianças e 
adolescentes economicamente ativos entre 5 e 17 anos de idade (IBGE, 
2001).

A legislação nacional em vigor permite, em circunstâncias 
especiais, o trabalho para maiores de 14 anos na condição de aprendizes 
e para maiores de 16 anos na condição de trabalhadores.



INTRODUÇÃO

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ECONOMICAMENTE ATIVOS: 
meninos e meninas com idade até 18 anos que contribuam para a 
produção de bens ou serviços, incluindo atividades não remuneradas, 
para sustento próprio e/ou de seus familiares, qualquer que seja a forma 
de inserção no mercado de trabalho, nos setores formais e informais da 
economia (Trabalho Infantil – Diretrizes para a Atenção Integral à Saúde 
de Crianças e Adolescentes Economicamente Ativos, MS,2007).



INTRODUÇÃO

Dados no Brasil (IBGE, 2003):

• Cerca de dois milhões de crianças entre 5 e 13 anos estão em situação 
de trabalho;

• Cerca de um milhão e meio de adolescentes entre 14 e15 anos e dois 
milhões entre 16 e 17 anos têm trabalho remunerado;

• Entre as crianças economicamente ativas, 65,1% são homens, 33,5% 
trabalham 40 horas ou mais por semana, 48,6% não tem remuneração, 
mais da metade utiliza produtos químicos, máquinas, ferramentas ou 
instrumentos no trabalho, 80% combinam o trabalho com freqüência 
escolar;

• 43,4% trabalha em atividade agrícola  (75,9% entre  5 a 9 anos e 56% 
entre 10 e 14 anos). 



INTRODUÇÃO

Os acidentes e doenças do trabalho refletem as condições 
precárias em que esse vem sendo desenvolvido, independente da faixa 
etária do trabalhador.

A análise de agravos envolvendo crianças e adolescentes 
economicamente ativos é fundamental para o planejamento das ações de 
saúde do trabalhador e da saúde de crianças e adolescentes no SUS.



INTRODUÇÃO

No Rio Grande do Sul, com a implantação do Sistema de 
Informação em Saúde do Trabalhador (SIST), em 2000, todos os agravos 
relacionados ao trabalho são de notificação compulsória.

Neste Sistema as notificações são geradas em qualquer unidade 
de atendimento de saúde, pública ou privada, através de formulário 
específico para o SIST, denominado de Relatório Individual de Notificação 
de Agravo (RINA) e também nos hospitais sentinelas através do Relatório 
Individual de Notificação de Acidentes e Violência (RINAV). 

O registro neste sistema é universal, contemplando todos os 
trabalhadores, incluindo aqueles sem vínculo empregatício, os estatutários 
e os empregados domésticos. 



INTRODUÇÃO

SIST/RS - Decreto nº 40.222, de 02 de agosto de 2000.

Em 2007 foi incluído na pactuação do Estado com os Municípios 
(Pacto pela Saúde) um indicador de notificação de agravos no SIST 
(Notificar Doenças e Agravos à Saúde do Trabalhador em Unidades de 
Saúde).







OBJETIVO

Analisar os agravos relacionados ao trabalho envolvendo 
crianças e adolescentes economicamente ativos, entre 0 e 17 anos, 
registrados no Relatório Individual de Notificação de Agravos (RINA)/SIST, 
em 2007. 



METODOLOGIA

Foram analisados os registros de todos os agravos relacionados 
ao trabalho notificados no RINA, em 2007, envolvendo crianças e 
adolescente economicamente ativos (0 a 17 anos). 

Foram utilizados as informações e os instrumentos de análise 
disponíveis na página do Sistema de Análise de Dados do SIST 
(https://san.procergs.rs.gov.br/apl/san/default.asp). 

Foram analisados: sexo, tipo de agravo, local de ocorrência, zona 
(urbana/rural), vínculo, ocupação e diagnóstico. 



RESULTADOS

No ano de 2007 foram notificados no RINA 11944 agravos, 
sendo que 310 (2,6%) acometeram crianças e adolescentes (28 entre 5 e 
13 anos, 38 entre 14 e 15 e 244 entre 16 e 17) 

Faixa Etária Acidente Doença n                  

de 05 a 13 anos 27 1 28

de 14 a 15 anos 38 0 38

de 16 a 17 anos 240 4 244

de 18 a 29 anos 4061 179 4240

de 30 a 39 anos 2564 282 2846

de 40 a 49 anos 2216 349 2565

de 50 a 59 anos 1308 213 1521

de 60 a 65 anos 237 25 262

de 66 a 70 anos 105 3 108

mais de 70 anos 86 6 92

Total 10882 1062 11944

Tabela 1. Distribuição dos agravos notificados no RINA/SIST, 

2007, por faixa etária e tipo de agravo.



RESULTADOS

Tabela 2. Distribuição dos agravos acometendo crianças e 
adolescentes economicamente ativos notificados no 

RINA/SIST, 2007, por tipo de agravo.

Faixa Etária Acidente Doença n 

de 05 a 13 anos 27 1 28

de 14 a 15 anos 38 0 38

de 16 a 17 anos 240 4 244

Total 305 5 310



RESULTADOS

Gráfico 1. Distribuição dos agravos acometendo crianças e 
adolescentes economicamete ativos notificados no RINA/SIST, 2007, 

segundo sexo.
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RESULTADOS

Gráfico 2. Distribuição dos agravos envolvendo 
crianças e adolesente economicamente ativos 

notificados no RINA/SIST, 2007, pelo local de 
ocorrência.
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RESULTADOS

Gráfico 3. Distribuição dos agravos acometendo 
crianças e adolescentes economicamente ativos 
notificados no RINA/SIST, 2007, segundo zona de 

ocorrência.
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RESULTADOS

Quanto ao vínculo quase a metade (44,5%) dos agravos acometeu 
crianças e adolescentes regidos pela CLT.

Gráfico 4. Distribuição dos agravos envolvendo crianças 
e adolescentes economicamente ativos notificados no 

RINA/SIST em 2007, segundo vínculo empregatício.
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RESULTADOS

Há registros de 15 acidentes com esmagamento ou amputação. 
Todos os casos de doença foram transtornos osteomusculares. 

Gráfico 5. Distribuição dos acidentes de trabalho aometendo crianças 
e adolescentes economicamente ativos notificados no RINA/SIST, 

2007, por diagnóstico.
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RESULTADOS
Tabela 3. Distribuição dos agravos acometendo crianças e adolescentes economicamente 

ativos notificados no RINA/SIST, 2007, por ocupação.

Ocupação n  

Estudante 26

Produtores agrícolas polivalentes 25

Trabalhadores polivalentes da confecção de calçados 13

Outros trabalhadores dos serviços 12

Montadores de móveis e artefatos de madeira 11

Trabalhadores de apoio à agricultura 11

Alimentadores de linhas de produção 7

Operadores do comércio em lojas e mercados 7

Sem ocupação 7

Trabalhadores agropecuários em geral 7

Trabalhadores dos serviços domésticos em geral 7

Marceneiros e afins 5

Cozinheiros 4

Operadores de máquinas na fabricação de produtos de papel e papelão 4

Produtores agropecuários em geral 4

Trabalhadores de montagem de estruturas de madeira, metal e compósitos 4

Trabalhadores na fabricação e conservação de alimentos 4

Miscelânea 92

Trabalhadores cuja ocupação não foi identificada 60

Total 310



RESULTADOS

CBO n

Produtores agrícolas polivalentes 25

Trabalhadores de apoio à agricultura 11

Trabalhadores agropecuários em geral 7

Produtores agropecuários em geral 4

Trabalhadores da mecanização agrícola 2

Trabalhadores agrícolas na cultura de plantas fibrosas 1

Total 50

Tabela 4. Agravos com ocupação relacionadas à agricultura acometendo crianças e 

adolescentes economicamente ativos notificados no RINA/SIST, 2007.



RESULTADOS

Ano Total de Agravos Agravos envolvendo crianças e 
adolescentes economicamente ativos

2006 7334 160

2007 11944 310

Quadro 1. Total de agravos e agravos envolvendo crianças e adolescentes economicamente ativos 
notificados no RINA/SIST em 2006 e 2007



DISCUSSÃO/CONCLUSÃO

Apesar de ainda existirem problemas referentes à implantação 
efetiva do sistemas de informações de interesse para a área de Saúde do 
Trabalhador, é fundamental que os bancos de dados existentes sejam 
analisados e divulgados, subsidiando assim o planejamento e otimização 
das ações de vigilância em saúde e colaborando na prevenção dos 
diferentes agravos relacionados ao trabalho.  



DISCUSSÃO/CONCLUSÃO

A existência de agravos relacionados ao trabalho acometendo 
crianças e adolescentes economicamente ativos apontam para a 
necessidade de ampliar a divulgação da legislação, realizar vigilância nos 
ambientes de trabalho e realizar parcerias interinstitucionais para o debate 
e estabelecimento de medidas de proteção envolvendo essa população. 



DISCUSSÃO/CONCLUSÃO

Um dos efeitos perversos do trabalho nesta faixa etária é o 
prejuízo ao desenvolvimento saudável desta população, historicamente 
excluída das estatísticas, devendo-se buscar a efetiva implantação da 
vigilância em saúde que possa interferir nos aspectos subjetivos e 
coletivos de suas socializações.



DISCUSSÃO/CONCLUSÃO

A introdução de indicadores de saúde do trabalhador nos 
processos de pactuação de ações dos Estados com os Municípios deve 
ser estimulada, considerando ser esta um espaço de planejamento e 
qualificação do SUS.

- 2008 – Investigação de todos os acidentes com óbitos relacionados ao 
trabalho.

- 2009 – Investigação de todos os acidentes graves e fatais (incluindo 
todos os acidentes envolvendo crianças e adolescentes economicamente 
ativos).



AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO 
NOTIFICADOS NO SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR NO RIO GRANDE DO SUL, 
2007.
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