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Consulta 
De: Domingos <domingosspessoa@gmail.com> 

 

 
Assunto: Taxa Frequência de Acidentes  
 
Escrevi um texto para explicar para o pessoal de execução da empresa em que trabalho, o 
significado de taxa de frequência de acidentes com ou sem afastamento. 
Baseado na fórmula:  
TXF = N. Acidentes x 1.000.000/HER 
Onde: 
TXF: Taxa Frequência de Acidentes 
HER: Horas de Exposição ao Risco e gostaria de compartilhar com você. 
 
Como muita gente tem a dificuldade de entender o que significa TXF = 1 ou igual a 10 e se 
este número é grande ou pequeno, por exemplo, preparei a seguinte explicação.  
 
“Segurança nas empresas 
O pessoal de execução trabalha 44 horas semanais.  
Se considerarmos férias e feriados isso da em torno de 2000 horas por ano de exposição ao 
risco. 
Em uma vida inteira de trabalho, ou seja, 35 anos, teremos 70.000 horas de exposição ao 
risco.  
Se imaginarmos uma empresa hipotética (formada apenas de 1 pessoa), tivesse 1 só acidente 
ao longo de 35 anos, ela teria uma taxa de frequência de acidentes igual a 14,28.  
Então para uma empresa ter índices de taxa de frequência na ordem de 1,0 (padrão de 
empresas de alta performance) ela teria que ter num grupo de 15 trabalhadores somente 1 
acidente ao longo de 35 anos de produção. 
É praticamente “Acidente Zero”  
 
Resposta 

 

A fórmula da taxa de frequência de acidentes é mesmo essa que você apresentou. 
Há uma norma brasileira sobre o assunto: 
ABNT-NBR 14280 Cadastro de acidente do trabalho -Procedimento e classificação             
http://www.alternativorg.com.br/wdframe/index.php?type=arq&id=MTE2Nw 
Esta Norma fixa critérios para o registro, comunicação, estatística, investigação e análise de 
acidentes do trabalho, suas causas e consequências, aplicando-se a quaisquer atividades 
laborativas. 
 
Definições 

• Acidente do trabalho:  
Ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do 
trabalho, de que resulte ou possa resultar lesão pessoal. 

• Taxa de frequência de acidentes 
Número de acidentes por milhão de horas-homem de exposição ao risco, em determinado 
período. 

• Taxa de frequência de acidentados com lesão com afastamento:  
Número de acidentados com lesão com afastamento por milhão de horas-homem de exposição 
ao risco, em determinado período que impede a volta ao trabalho no dia imediato ao do 
acidente ou de que resulte incapacidade permanente. 

• Taxa de frequência de acidentados com lesão sem afastamento:  
Número de acidentados com lesão sem afastamento por milhão de horas-homem de exposição 
ao risco, em determinado período que impede a volta ao trabalho no dia imediato ao do 
acidente, desde que não haja incapacidade permanente. 
 
A taxa de frequência de acidentes deve ser expressa com aproximação de centésimos e 
calculada pela seguinte expressão: 
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Onde: 
FA é o valor da taxa de frequência de acidentes; 
N é o número de acidentes; 
H representa as horas-homem de exposição ao risco. 
 
Conforme o exemplo que você apresentou, embora simplista, é notório que esta expressão é 
mais aplicável para indústrias com um nº razoável de empregados, no entanto demonstra a 
importância da prevenção ao risco. 
 
No site a seguir há mais informações. 
https://pt.slideshare.net/zuiltonguimaraessilvaguimaraes/a-taxa-de-frequncia-de-acidente 
 
 


