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Apresentação

A X Semana da Pesquisa da Fundacentro foi realizada no período de 21 a 
23 de outubro de 2013 com o tema “Desafios e perspectivas da Segurança e Saúde 
no Trabalho no século XXI”. A programação incluiu apresentações orais de teses de 
doutorado e dissertações de mestrado defendidas por servidores da Fundacentro no 
período de 2010 a 2013, bem como a divulgação dos trabalhos de pesquisa dos alu-
nos do Programa de Pós-Graduação da Fundacentro, palestras e mesas-redondas com 
participação de acadêmicos e profissionais da área de Segurança e Saúde no Trabalho. 
O evento contou ainda com sessões específicas de comunicações técnico-científicas 
de trabalhos originais e apresentações na forma de pôsteres em eventos nacionais 
ocorridos desde a IX Semana da Pesquisa.

A coordenação do evento ficou a cargo dos Tecnologistas da Fundacentro, 
Jefferson Peixoto da Silva, José Damásio de Aquino e Thais Maria Santiago de Mo-
raes Barros.

A X Semana da Pesquisa da Fundacentro teve como público-alvo os pro-
fissionais que atuam na área de Segurança e Saúde no Trabalho e foi realizada no 
Auditório Edson Hatem do Centro Técnico Nacional da Fundacentro, situado na 
Rua Capote Valente, 710, Pinheiros, São Paulo, capital.
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A lotação dos autores indicada nos resumos 
é aquela vigente no período da realização da 

X Semana da Pesquisa da Fundacentro
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Programação

Segunda-feira, 21 de outubro de 2013

12h30 às 13h Credenciamento

13h às 13h45 Cerimônia de abertura

13h45 às 14h15 Palestra
Fundacentro: um link entre o passado, o presente e o futuro
Maria Margarida T. Moreira Lima
Tecnologista/Grupo de Resgate Histórico da Fundacentro
Coordenação: Paulo Cesar Vaz Guimarães
 Diretor de Administração e Finanças da Fundacentro

14h15 às 14h30 Apresentação do Coral da Fundacentro

14h30 às 15h15 Conferência
Desafios e perspectivas da Segurança e Saúde no Trabalho
Laerte Sznelwar
Prof. Dr. da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP
Coordenação: Maria Amélia de Souza Reis
 Presidenta da Fundacentro

15h15 às 15h30 Intervalo

15h30 às 16h15 Conferência
Desafios e perspectivas da Segurança e Saúde no Trabalho
Roberto Heloani
Prof. Dr. da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp
Coordenação: Renato Ludwig de Souza
 Diretor Executivo da Fundacentro

16h15 às 16h30 Perguntas

16h30 às 17h15 Palestra
A educação para a Segurança e Saúde no Trabalho
Herval Pina Ribeiro
Prof. Dr. da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp
Coordenação: Hilda Maria Alevato
 Diretora Técnica da Fundacentro
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17h15 às 17h30 Perguntas

17h30 às 18h15 Lançamento das Publicações da Fundacentro Impressas em 2013
Coordenação Glaucia de Menezes Fernandes
 Tecnologista da Fundacentro

18h15 Encerramento

Terça-feira, 22 de outubro de 2013

08h30 às 10h30 Painel
Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho
Coordenação Paulo Sérgio da Silva Barros
 Técnico da Fundacentro
Trabalhos apresentados

Elementos para o desenvolvimento de um material de 
comunicação de riscos: as fontes de informação e sua influência 
na exposição ao agrotóxico pelos trabalhadores de estufas de 
flores e plantas ornamentais
Glaucia de Menezes Fernandes
Tecnologista da Fundacentro

Vinculação de bancos de dados de acidentes do trabalho fatais 
dos estados de São Paulo e Minas Gerais – 2006 a 2008
Celso Amorim Salim
Analista em Ciência e Tecnologia da Fundacentro

Um choque na cultura do improviso: relato de ação 
interinstitucional e estruturante no combate aos acidentes 
elétricos em obras de João Pessoa (PB)
José Hélio Lopes Batista
Tecnologista da Fundacentro

A pesquisa na biblioteca da Fundacentro na produção científica 
em Segurança e Saúde no Trabalho: um estudo de caso
Sergio Roberto Cosmano
Tecnologista da Fundacentro
Particularidades e ineficiências na gestão de riscos químicos 
em fundições de metais ferrosos no estado de São Paulo e seu 
impacto na prevenção da ocorrência e do agravamento de danos à 
saúde do trabalhador
Anildo de Lima Passos Junior
Discente do programa de pós-graduação

Integração da gestão da Segurança e Saúde no Trabalho à gestão 
do processo produtivo: Uma análise de abordagens adotadas no 
setor siderúrgico no Brasil
Evander Caires Damasceno
Discente do programa de pós-graduação
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10h30 às 10h45 Intervalo

10h45 às 12h Debate
Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho
Debatedores: Gilmar da Cunha Trivelato
 Pesquisador da Fundacentro/MG
 Viviane Forte
 Auditora Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego 
Coordenação: Paulo Sérgio da Silva Barros 
 Técnico da Fundacentro

12h às 13h30 Almoço

13h30 às 15h30 Painel
Organização do trabalho
Coordenação: Sônia Maria José Bombardi
 Pesquisadora da Fundacentro
Trabalhos apresentados

Desafios da fiscalização do trabalho diante da dinâmica do 
mercado: o caso do transporte rodoviário de cargas
Ademar Fragoso Júnior
Discente do programa de pós-graduação
Dinâmicas dos modos de vida e a saúde ambiental no campo: os 
projetos de desenvolvimento sustentável em assentamentos rurais 
do estado de São Paulo
José Prado Alves Filho
Pesquisador da Fundacentro 

Trabalho, prazer-sofrimento, saúde-doença dos trabalhadores do 
alumínio no estado do Pará
Laura Soares Martins Nogueira
Tecnologista da Fundacentro/PA

Trabalho, mulher e participação política no Alto Jequitinhonha: 
um estudo sobre protagonismo feminino em Capelinha/MG
Maria do Rosário Sampaio
Tecnologista da Fundacentro/MG 

Humilhações, violência, assédio moral e suicídio: o que o 
trabalho tem a ver com isso?
Ana Soraya Vilasboas Bomfim
Técnica da Fundacentro/BA 

Atividade educativa como possibilidade de reflexão e prevenção 
do adoecimento
Maria Engrácia Chaves
Tecnologista da Fundacentro/BA

15h30 às 15h45 Intervalo
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15h45 às 17h Debate
Organização do trabalho
Debatedores: Cristiane Queiroz Barbeiro Lima
 Tecnologista da Fundacentro
 Renata Paparelli
 Profa. Dra. de Psicologia da Faculdade de Ciências
 Humanas e da Saúde da PUC-SP
Coordenação: Sônia Maria José Bombardi
 Pesquisadora da Fundacentro

17h às 18h Apresentação de pôsteres

Quarta-feira, 23 de outubro de 2013

8h30 às 10h30 Painel
Saúde no Trabalho 
Coordenação: Antônio Ricardo Daltrini
 Tecnologista da Fundacentro
Trabalhos apresentados
Avaliação cardiovascular e respiratória em um grupo de 
cortadores de cana-de-açúcar queimada no estado de São Paulo
Cristiane Maria Galvão Barbosa
Tecnologista da Fundacentro/BA

Avaliação do impacto do trabalho em turnos noturnos na 
produção de citocinas inflamatórias salivares e na secreção dos 
hormônios melatonina e cortisol
Érica Lui Reinhardt
Pesquisadora da Fundacentro 

O trabalhador de limpeza hospitalar e o acidente com lesão por 
instrumento perfurocortante
Caetana Diniz Marinho Taveira
Discente do programa de pós-graduação

Proposta de um modelo de avaliação de programas de controle 
médico de saúde ocupacional
Davi Ribeiro dos Santos
Discente do programa de pós-graduação

Avaliação da qualidade de vida dos pacientes com afecções 
musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho atendidos no 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do município de 
Guarulhos
Elaine Antonia de Paula
Discente do programa de pós-graduação

Saúde do trabalhador como manchete: o caso do Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Piracicaba
Honasses Guardiola David
Discente do programa de pós-graduação
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10h30 às 10h45 Intervalo

10h45 às 12h Debate
Saúde no trabalho
Debatedores: José Tarcísio Buschinelli
 Pesquisador da Fundacentro
 Aizenaque Grimaldi de Carvalho
 Conselheiro do Conselho Regional de Medicina do
 estado de São Paulo
Coordenação: Antônio Ricardo Daltrini
 Tecnologista da Fundacentro

12h às 13h30 Almoço

13h30 às 15h30 Painel
Agentes ambientais
Coordenador: Walter dos Reis Pedreira Filho
 Pesquisador da Fundacentro
Trabalhos apresentados
Proposta para controle de riscos em laboratórios com atividades 
de nanotecnologia
Luís Renato B. Andrade
Tecnologista da Fundacentro/RS

Estudo da previsibilidade de fenômenos atmosféricos de alto 
impacto a partir da assimilação de dados em modelo numérico de 
mesoescala
Daniel Pires Bitencourt
Tecnologista da Fundacentro/SC

Saúde e segurança do trabalhador na indústria de extração,  
beneficiamento e transporte do sal marinho 
Teresa Nathan Outeiro Pinto
Tecnologista da Fundacentro

Impactos ambientais e ocupacionais dos resíduos sólidos gerados 
pelas micro e pequenas empresas do arranjo produtivo local de 
móveis do agreste alagoano, Brasil
Luiz Antônio de Melo
Tecnologista da Fundacentro/PE

Torres de telefonia celular: minimizando a exposição ocupacional 
a campos eletromagnéticos
Maria Cristina Aguiar Campos
Tecnologista da Fundacentro

Avaliação da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) na atividade 
de serraria no município de Cerro Grande do Sul
Cristiane Paim da Cunha
Tecnologista da Fundacentro/RS

15h30 às 15h45 Intervalo
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15h45 às 17h Debate
Agentes ambientais
Debatedores: Carlos Sérgio da Silva
 Pesquisador da Fundacentro
 Maurício Torloni
 Prof. dr. da Escola Politécnica da Universidade d
 São Paulo – USP
Coordenação: Walter do Reis Pedreira Filho
 Pesquisador da Fundacentro

17h às 18h Exposição de trabalhos da Fundacentro

18h Encerramento
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Dinâmicas dos modos de vida 
e a saúde ambiental no campo: 

os projetos de desenvolvimento sustentável 
em assentamentos rurais do estado de São Paulo

José Prado Alves Filho, Pesquisador da Fundacentro
alves.filho@fundacentro.gov.br

Palavras-chave: Segurança e Saúde das populações rurais. Desenvolvimento sustentável. 
Assentamentos rurais. Políticas públicas.

Apresentação
O processo de evolução dos sistemas agrícolas é fruto de uma longa jornada his-

tórica de enfrentamento aos desafios colocados ao conhecimento humano, em diversos ciclos 
civilizatórios, na busca de soluções para o suprimento de alimentos e insumos para as parcelas 
crescentes dos aglomerados humanos.

Entre os séculos XVI e XIX, os países temperados duplicaram sua produtividade 
agrícola, em uma escalada produtiva baseada na substituição do alqueive por pastagens ar-
tificiais, no incremento das práticas de mondas e no aumento dos rebanhos, caracterizando 
um movimento denominado de “primeira revolução agrícola”. No fim do século XIX e início 
do século XX, com o desenvolvimento da indústria de máquinas, equipamentos mecânicos 
e novos meios de transporte aplicados à agricultura, um novo patamar produtivo passou a 
ser alcançado, corroborado por novas possibilidades técnicas decorrentes da segunda revolu-
ção industrial: a motorização e a grande mecanização. Tais avanços, aliados aos processos de 
quimificação, de melhoramento genético vegetal e animal, e de especialização produtiva dos 
estabelecimentos agrícolas, resultaram na imensa mutação dos sistemas agrícolas até então 
praticados, caracterizando um movimento posteriormente denominado de a “segunda revo-
lução agrícola” (MAZOYER; ROUDART, 2010).

Entretanto, tais alterações começaram a manifestar suas limitações traduzidas por 
crises surgidas de problemas ligados às esferas econômicas, sociais e, notadamente, ambientais:

No entanto, os maiores triunfos, quando mal dominados, acabam sempre 
em excessos. […] O excessivo desconhecimento e o menosprezo pelo passado, a demasiada 
pressa e a presunção inovadoras, a excessiva produtividade puramente quantitativa, as 
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pouquíssimas precauções humanas, ecológicas e qualitativas conduzem, forçosamente, 
a longo prazo, à enorme concentração das atividades de cultivo e de criação, ao 
excessivo esvaziamento de várias regiões, gerando expressivo êxodo e desemprego […]. 
(MAZOYER; ROUDART, 2010).

É no âmbito dessa história de coevolução da natureza e da espécie humana que 
as questões de saúde emergem, manifestadas em suas diversas dimensões, ao longo dos dife-
rentes estágios de tal processo coevolutivo, mediados em suas interfaces de construção social, 
institucional, econômica e territorial (ROSEN, 1994; SAUVÉ, 1996).

De fato, um conceito sobre saúde pode ser construído a partir de diversas pers-
pectivas, variando desde expressões que buscam a objetividade trazida pela ótica das taxas 
de mortalidade e morbidade, até as conceituações mais subjetivas que incorporam aspectos 
idealizados da natureza humana e das sociedades (TULCHINSKY; VARAVIKOVA, 2000).

No Brasil, algumas iniciativas recentes têm sido direcionadas no sentido da cons-
trução de políticas públicas concebidas sob a ótica do desenvolvimento rural sustentável. 

Especificamente no contexto das políticas de reforma agrária, observa-se um gran-
de esforço da comunicação institucional para dar notícias sobre a implantação de projetos 
de desenvolvimento sustentável associados às políticas de assentamentos rurais no território 
nacional (INCRA, 1999; MDA, 2000).

Entretanto, como exemplo do que ocorre com grande parte das iniciativas e das 
políticas públicas inspiradas nos preceitos da sustentabilidade, nem sempre a questão da pro-
moção da saúde e das condições de vida e trabalho das comunidades encontra-se explicitada 
como um dos focos centrais dos diagnósticos, das avaliações e das intervenções geradas por 
políticas de desenvolvimento rural sustentável.

Objetivo
Assim, uma pergunta geral surge como inspiração a orientar o trabalho investigati-

vo que deu origem a esta pesquisa, buscando explicitar como são entendidas as inter-relações 
entre os aspectos de saúde ambiental e os modos de vida no campo, no âmbito do público-
-alvo que contribui na formulação e na prática de políticas que visam ao desenvolvimento 
rural sustentável.

O contexto escolhido como base empírica para a investigação foi o dos Projetos de 
Desenvolvimento Sustentável (PDS) em assentamentos de reforma agrária, no estado de São 
Paulo. O objetivo foi conhecer as dinâmicas dos modos de vida e trabalho nesses assentamen-
tos rurais, visando identificar o cenário de saúde ambiental a partir da própria percepção das 
famílias assentadas e de outros atores sociais envolvidos.

Metodologia
Diversos passos metodológicos foram desenvolvidos, reunidos em duas etapas de 

realização. Inicialmente, buscou-se o desenvolvimento de uma reflexão teórica sobre alguns 
fundamentos que norteiam a construção de abordagens integradas sobre agricultura, saúde e 
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ambiente; sobre os aspectos desafiantes da construção conceitual da noção de desenvolvimen-
to sustentável; e, ainda, sobre a discussão da noção de agricultura sustentável no contexto do 
reconhecimento do termo como parte de uma questão agrária atual e relevante (SCMREC-
SÁNYI, 1990; SCHNEIDER, 2003; MAZOYER; ROUDART, 2010). Posteriormente, um 
segundo passo metodológico foi desenvolvido na direção de um trabalho de pesquisa empíri-
ca, visando o estudo de caso explanatório sobre a trajetória geral dos assentamentos rurais no 
Brasil e, em especial, o caso de alguns assentamentos denominados de “Projetos de Desenvol-
vimento Sustentável” (ou “assentamentos PDS”) no estado de São Paulo; desenvolvendo ain-
da um estudo empírico de caráter participativo, buscando o entendimento sobre a percepção 
dos impactos e efeitos que podem ser apropriados ao quadro de saúde das populações que são 
alvo de políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável.

A inescapável necessidade de uma abordagem holística como método geral da pes-
quisa encontrou base teórica inspiradora na abordagem do enfoque ecossistêmico proposto 
por Forget e Lebel (2001). 

O trabalho empírico de construção e desenvolvimento do estudo de caso mobili-
zou a base conceitual preconizada por Yin (2005), associada a técnicas instrumentais metodo-
lógicas da abordagem do “Diagnóstico Rural Participativo – DRP”, proposto, inicialmente, 
por Chambers (1983) e desenvolvido por Verdejo (2006).

Resultados
Como resultado dos registros das atividades de campo, relativas aos trabalhos 

com as oficinas participativas, caracterizadas por, aproximadamente, 40 horas de gravações 
e filmagens das atividades realizadas, foi possível armazenar um volume denso de conteúdos 
construídos nas interlocuções. 

Todos os assentamentos selecionados para o estudo, indiferentemente de compo-
rem ou não a modalidade dos PDS, referiram problemas de saneamento básico. 

Problemas relacionados ao manejo de resíduos, manejo de pragas e uso de agro-
tóxicos, combate à erosão e ao desmatamento, e de saúde do trabalhador também foram 
apontados como aspectos limitantes ao desenvolvimento saudável e produtivo dos projetos 
de assentamentos rurais estudados.

Uma breve de agregação das informações oferecidas pelos grupos, nas diversas reu-
niões realizadas, visando identificar as similaridades nas percepções e nas escolhas referentes 
aos principais problemas de saúde ambiental enfrentados nos assentamentos selecionados, se-
gundo a concepção dos próprios assentados, permite especificar sete variáveis de interesse, os 
respectivos problemas associados e as respectivas consequências de primeiro grau identificadas 
pelos participantes. Um esquema sintético desses achados é apresentado a seguir (Quadro 1):
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Quadro 1 − Síntese e similaridades nas referências dos trabalhos dos grupos participativos, 
nos assentamentos pesquisados.

Variável 
de interesse

Descrição 
sucinta do problema Consequências identificadas

Saneamento 
básico (em geral)

Recurso de saneamento básico 
com cobertura parcial

Utilização de fontes de abastecimento com 
qualidade duvidosa.

Possível contaminação dos solos e das águas.

Água com acesso e qualidade 
precária, e esgotamento 
sanitário inadequado

Dependência dos caminhões pipa da 
Prefeitura Municipal, para o fornecimento de 

água.

Saneamento 
básico – Água

Dificuldades de acesso a 
fontes de abastecimento 
(consumo e produção)

Impossibilidade de uso de técnicas de 
irrigação.

Desintegração familiar.

Saneamento 
básico – 

Esgotamento 
sanitário

Sistema de esgotamento 
sanitário inadequado (fossa 

simples)

Possível contaminação dos solos e da água.

Contaminação ambiental.

Manejo de 
resíduos

Resíduos dispostos de forma 
inadequada, a partir de 
iniciativas individuais

Contaminação do ambiente com embalagens 
de agrotóxicos.

Ações individuais improvisadas para o 
descarte.

Contaminação do solo e da água.

Comprometimento da saúde.

Manejo de 
pragas e uso de 

agrotóxicos

Incidência de pragas e 
doenças nas culturas, que são 
tratadas de forma inadequada

Maior custo de produção pelo uso de 
agrotóxicos.

Baixo nível de produção.

Comprometimento de parte da produção.

Combate à 
erosão e ao 

desmatamento

Conservação inadequada das 
estradas e ocorrência de erosão 

nas áreas dos lotes

Perda de fertilidade e de investimentos na 
correção do solo.

Saúde do 
trabalhador

Pouca atenção a problemas 
de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho

Lesões pelo uso de ferramentas manuais.
Queimaduras.

Fonte: dados de campo da pesquisa.

Conclusões
O caso dos projetos de desenvolvimento rural em assentamentos rurais do estado 

de São Paulo, investigados neste estudo em um contexto inserido nos âmbitos maiores do ecos-
sistema humano envolvido, representa um exemplo de como ainda há uma grande caminhada 
para superar o distanciamento existente entre os discursos e enunciados das políticas públicas 
inspiradas nos princípios da sustentabilidade e a realização objetiva de sua prática, sobretudo 
na incorporação da dimensão dos aspectos de saúde pública (e, mais especificamente, de saúde 
do trabalhador) os quais seguem permeados por certa “invisibilidade”.

Partindo do princípio de que as concepções teóricas devem ser submetidas à dis-
cussão, tendo como referência a realidade (e assim, desde já, negando a validade e o sentido 
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em se buscar o movimento contrário, qual seja: a tentação de se “moldar” a realidade de forma 
a fazê-la “caber” na teoria), torna-se importante trazer o debate da questão agrária, em suas 
diferentes correntes, para o contexto da realidade em suas diferentes dimensões: econômicas, 
políticas e sociais, na perspectiva de contribuir para a construção da melhoria das condições 
de vida e trabalho das populações do campo no Brasil, quando se objetiva a implementação 
de uma política pública voltada para a segurança e a saúde dos trabalhadores.

Entendida como um processo social forjado a partir das condições de vida e traba-
lho das populações, a atenção às condições de saúde pressupõe um olhar que aceite o caráter 
complexo e transversal de sua natureza, de forma a se fazer presente em qualquer iniciativa 
consistente de desenho e prática de políticas públicas de desenvolvimento das sociedades. Tal 
transversalidade é crucial, em especial, nos contextos em que se proclamam e se estabelecem 
políticas públicas que enunciam consonância com princípios baseados na noção de desenvol-
vimento sustentável, aos moldes dos preceitos compartilhados nos tratados de negociações 
internacionais sobre o desenvolvimento humano e que, por vezes, não encontram contrapar-
tida verificável na prática.

A contrapartida prática e fidedigna da retórica de uso da noção de desenvolvimen-
to sustentável como vetor de inspiração para a concepção e implantação de políticas públicas 
nos assentamentos rurais no estado de São Paulo escolhido para o estudo, não resiste ao mais 
breve exame sobre as condições reais de vida e trabalho das populações de assentados envol-
vidos em tais projetos.

A carência estrutural, técnica e assistencial do poder público responsável pela im-
plantação e gestão das políticas públicas dos assentamentos estudados, captadas pelas ob-
servações e depoimentos colhidos ao longo do estudo de caso e das oficinas de trabalho 
participativo com os assentados, puderam ser identificadas de forma quase indistinta, tanto 
nos assentamentos tradicionais, denominados de PA (Projeto de Assentamento), como nos 
assentamentos da modalidade PDS. 

Tanto no caso dos Projetos de Desenvolvimento Sustentável em assentamentos 
rurais no estado de São Paulo como nos assentamentos tradicionais estudados, a dissociação 
observada entre o discurso oficial da política pública dos PDS e a realidade concreta das 
condições de sustentabilidade e da saúde ambiental dos assentamentos não se manifesta no 
âmbito de percepção dos sujeitos, público-alvo de tais projetos. Para eles, a construção de 
um modo de vida sustentável não pode prescindir da atenção primária aos aspectos de saúde 
ambiental, entendidos e demandados como fatores essenciais de desenvolvimento humano.
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Introdução

Nos anos 1970, iniciou-se a implantação de projetos mínero-metalúrgicos na re-
gião norte brasileira como estratégia dos governos militares de fomento ao desenvolvimento 
local, calcados no ideário de modernização e crescimento econômico.

Diversas análises têm apontado para um cenário que revela que os projetos desen-
volvimentistas para a região não foram capazes de gerar crescimento econômico com desen-
volvimento social. Os conflitos agrários, as questões ambientais, a manutenção da pobreza e a 
exclusão social, em especial para populações tradicionais, continuam em evidênciae A estess é 
possível acrescentar um aspecto até então pouco estudad d a segurança e saúde do trabalhador 
no norte do Brasil.

Na atualidade, os temas segurança e saúde do trabalhador merecem análise crite-
riosa, em que pese o avanço tecnológico e novas concepções de gestão da segurança e da saúde 
nos espaços laborais. Sob o discurso de gestões eficazes no controle dos riscos à segurança e 
saúde dos trabalhadores, escondem-se riscos, condições e uma organização do trabalho per-
niciosa ao bem-estar do trabalhador. Modelos de gestão da segurança e saúde do trabalhador 
fincados nos princípios da qualidade total expõem uma cultura organizacional com valores 
que, reconstruídos no bojo da reestruturação produtiva e do modelo toyotista, favorecem a 
manutenção da perspectiva comportamental e individualizadora no campo da segurança e 
saúde. Nesse modelo, tradicionalmente, o acidente de trabalho, entendido como erro, é con-
cebido como culpa do trabalhador, conformando a própria subjetividade operária.

Desta feita, este trabalho se propõe a compreender: como ocorre a gestão da se-
gurança e saúde dos trabalhadores à luz das transformações decorrentes da reestruturação 
produtiva na produção do alumínio no estado do Pará.
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Pressupostos metodológicos
Situado no campo da saúde do trabalhador e norteado pela teoria da psicodinâ-

mica do trabalho, o estudo realizado optou pela abordagem qualitativa em pesquisa, cujo 
trabalho de campo se desenvolveu nos municípios de Barcarena (PA) e Abaetetuba (PA), 
permitindo a realização de 44 entrevistas com trabalhadores, familiares, sindicalistas, técnicos 
e gestores, assim como, análise de documentos comunicação de acidente de trabalho (CAT), 
laudos médicos, folders e outros impressos institucionais. 

A gestão da segurança e saúde ocupacional da empresa
A empresa estudada surgiu na década de 1970, após a assinatura de um acordo de 

cooperação entre o governo brasileiro e o governo japonês para a construção de um complexo 
produtor de alumínio no estado do Pará. Em 1989, na fábrica foi introduzido um programa 
de qualidade que utilizava a metodologia do Total Quality Control (TQT, modelo japonês) 
e em 1996 iniciou-se o programa Círculos de Controle de Qualidade (CCQ). Em 1997, ela 
foi privatizada e, em 2010, vendida para outra empresa de capital internacional produtora 
de alumínio.

De acordo com um gestor de área entrevistado, desde o período de sua implantação, 
o tema da segurança e saúde assumiu relevância para a empresa. Consultores e profissionais fo-
ram selecionados no sudeste/sul do país devido à ausência de especialistas locais e à inexistência 
de uma cultura de segurança entre os trabalhadores, haja vista não ser a industrialização uma 
característica da região, o que justificava uma atenção especial com o tema.

O seu modelo de gestão empresarial está pautado na Gestão da Qualidade Total 
envolvendo todas as suas áreas e fundamentando-se em ações como autogerenciamento por 
parte do empregado, análises críticas de lideranças, auditorias, aprendizado organizacional, 
aperfeiçoamento dos padrões de trabalho e das práticas de gestão de forma contínua e inovado-
ra. Desta feita, o modelo de gestão em segurança e saúde ocupacional nessa empresa, de acordo 
com Piza (2001), passa a basear-se nos mesmos critérios da gestão de qualidade, merecendo 
destaque: a definição de responsabilidades por parte dos líderes (direção e gestores) que são 
responsáveis pela definição das diretrizes que emanam da alta direção; a análise dos processos 
que permite identificar desvios e anomalias, configurados como todas as ações que fogem de 
normas e procedimentos padronizados; tecnologia, tomada como padrões de referência pre-
sentes no mercado; pessoas, cruciais para a consolidação do modelo de gestão em segurança e 
saúde ocupacional, cujo comprometimento é buscado no incentivo a participação nos CCQ, 
o 5S e por meio de instrumentos de avaliação de desempenho que consideram o engajamento 
em prol da Segurança e Saúde no Trabalho, capazes de garantir a motivação necessária pela 
participação de resultados no momento em que as metas são alcançadas ou superadas.

Ao se analisar a atribuição de responsabilidades dos atores mais diretamente en-
volvidos com a gestão da segurança e saúde ocupacional, observa-se uma nítida distinção 
entre aqueles a quem cabe definição de metas e objetivos, bem como, a tomada de decisões 
estratégicas (direção, gestores e técnicos); aqueles que difundem conhecimentos e igualmente 
tomam decisões estratégicas e aos que cabem cumprir as estratégias já definidas, onde então 
aparece o empregado e demais atores envolvidos. 
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A proposta de gestão participativa, característica do modelo toyotista, está voltada 
para garantir o envolvimento do trabalhador e para a apropriação do seu conhecimento (saber 
tácito) em prol da produtividade e lucratividade. Revela-se, desta feita, como os princípios 
de gestão pela qualidade se expressam na gestão da segurança e saúde dos trabalhadores da 
empresa, encontrando-se na contra mão do que propõem as diretrizes do campo da saúde do 
trabalhador. Na empresa, o conhecimento e a expertise, frutos do conhecimento cotidiano 
dos trabalhadores, são utilizados de acordo com a conveniência da gestão, muito mais voltada 
aos interesses da empresa, de modo que a participação dos trabalhadores está longe do poder 
decisório sobre aspectos atinentes a sua própria Segurança e Saúde no Trabalho.

Quanto ao controle sobre o comportamento dos trabalhadores, ele ocorre de 
modo muito mais sutil do que a mera exigência do cumprimento de ordens. Na empresa 
com características pós-fordistas, a manipulação da subjetividade dos trabalhadores permite 
o exercício de um controle indireto sobre a atuação dos indivíduos. Portanto, “a organização 
constrói situações que levam os indivíduos a assimilar as regras de funcionamento da com-
panhia, incorporando-as como elemento de sua percepção” (HELOANI, 2006, p. 96). Na 
gestão toyotista, a captura da subjetividade do trabalhador, necessária à assimilação e cum-
primento das regras organizacionais, se institui pelo discurso do comprometimento e enga-
jamento de todos com a qualidade. Em última instância, segurança é o próprio trabalhador 
quem faz ao assimilar as normas e procedimentos prescritos, como afirmam gestores, técnicos 
e trabalhadores entrevistados.

Sem desconsiderar os avanços no âmbito da segurança alcançados pela empresa, 
diversas críticas à gestão em SST são tecidas pelos trabalhadores. Apesar do discurso susten-
tado pela cultura organizacional da “segurança em primeiro lugar” como valor, para estes, a 
gestão da segurança e saúde ocupacional se submete à gestão da produção.

O trabalho prescrito e o trabalho real
No relato de operadores e ex-operadores entrevistados, as mudanças enfrentadas 

pela empresa no bojo da reestruturação produtiva apontam: por um lado, para mudanças 
tecnológicas responsáveis por melhores condições de trabalho, por outro, para a redução no 
quadro de trabalhadores ao longo do tempo. No novo contexto, a organização do trabalho 
se modifica, trazendo o incremento de situações geradoras de sobrecarga de trabalho que se 
aliam ao aumento da pressão pela produtividade.

No âmbito da organização do trabalho (DEJOURS, 2004), a distância entre o 
trabalho prescrito e o trabalho real traz elementos importantes para a análise da gestão da 
segurança e saúde do trabalhador. Diante de situações imprevistas ou em que haja necessidade 
de intensificar a produção, as normas de segurança são mais facilmente colocadas em segundo 
plano com a anuência velada de gestores e mesmo dos companheiros de trabalho. Aspecto da 
organização do trabalho que coloca o trabalhador diante de um dilema ético, fazer ou não o 
prescrito, compreendido como o correto, ocasionando tomadas de decisão capazes de gerar 
sofrimento psíquico.

Na gestão da segurança e saúde ocupacional, o discurso que culpabiliza o tra-
balhador, quando ocorre um acidente de trabalho, configura-se como um traço da cultura 
da segurança nessa organização (discurso defendido inclusive por muitos trabalhadores). Ao 
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focar a análise do acidente de trabalho sobre o comportamento do trabalhador, a empresa 
desconsidera outras possíveis causas para sua ocorrência, por exemplo, más condições de 
equipamentos e maquinários ou mesmo a pressão por maior produtividade. De outro modo, 
o adoecimento relacionado ao trabalho não é reconhecido como acidente de trabalho pelos 
empregadores que se utilizam de diversas estratégias para negá-lo, dentre aos quais colocar o 
trabalhador adoecido na condição de “restrito”. À priori, apto para o trabalho, mas com res-
trição para o desenvolvimento de suas atividades normais. Condição que gera conflitos entre 
gestores e trabalhadores e entre os próprios trabalhadores, colocando os adoecimentos em 
situação de sofrimento diante da humilhação de não ter condições de desenvolver plenamente 
suas atividades – o que frequentemente é verbalizado por chefias e pelos pares. 

Considerações finais
A gestão da segurança e saúde ocupacional sob o pilar da qualidade total, ao se 

ater sobre o ambiente do trabalho e o controle de seus riscos, assim como, a consciência e ao 
comportamento individual do trabalhador, desconsidera a organização do trabalho no que ela 
apresenta como traço mais marcante – resultar das relações que os sujeitos estabelecem no e 
pelo trabalho. Relações interpessoais atravessadas pelo poder, pelo conflito, pela competição. 
Mantém-se, portanto, o status quo de uma organização do trabalho lesiva aos trabalhadores, 
em que aspectos como pressão por produtividade, intensificação do trabalho, a participação 
dos trabalhadores nas tomadas de decisão no âmbito da segurança e saúde do trabalhador são 
ignoradas. Cenário que pode ser superado com a participação efetiva dos trabalhadores na 
análise de questões atinentes a sua Segurança e Saúde no Trabalho.
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Introdução
O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. A colheita predominan-

temente manual expõe o trabalhador a uma série de riscos à saúde, como esforço físico, calor 
e poluentes, decorrentes da queima da palha da cana. 

Justificativa
Este estudo foi motivado pelo relato de óbitos não esclarecidos de cortadores de 

cana-de-açúcar no estado de São Paulo e pela inexistência, até o momento, de estudos que 
avaliem efeitos cardiorrespiratórios nessa categoria profissional. 

Objetivo
Avaliar a ocorrência de efeitos cardiovasculares e respiratórios e seus possíveis me-

canismos implicados, associados ao trabalho no corte de cana-de-açúcar queimada.

Métodos
Vinte e oito cortadores de cana-de-açúcar, brancos, do sexo masculino, hígidos, 

residentes em uma região do interior do estado de São Paulo, foram submetidos a exame 
clínico e à avaliação – por meio de marcadores sanguíneos, monitoramento ambulatorial da 
pressão arterial, eletrocardiograma de 24 horas, prova de função pulmonar, tomografia de tó-
rax de alta resolução (TCAR), testes do exercício cardiopulmonar, medida direta da atividade 
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nervosa simpática no nervo fibular, medida do fluxo sanguíneo muscular no antebraço, teste 
de transporte mucociliar – durante o período de trabalho no corte de cana queimada (safra) e 
quatro meses após, quando desempenhavam outras atividades (entressafra). 

Foram feitas avaliação de material particulado fino (MP2,5) e da temperatura am-
biental nos dois períodos. 

Os dados obtidos foram comparados por intermédio de testes estatísticos para me-
didas repetidas. Para avaliar o efeito do trabalho na safra e de outras variáveis, foram realizadas 
análises de regressão linear multivariada. 

Resultados
O período da safra em 2007 durou de maio a meados de dezembro. Para facilitar 

o corte, a cana era queimada na noite anterior, e muitas vezes no início do corte havia palha 
fumegante, uma das principais queixas dos trabalhadores. 

Durante o período da safra os trabalhadores realizam esforço físico intenso (cor-
tam em média 11 toneladas/dia), diferentemente do período da entressafra, quando o paga-
mento não é feito por produção. 

Na safra, a concentração de material particulado (MP2,5) foi maior que na entres-
safra (84,7±23,9 vs 53,2±14,8; p<0,001) e o índice de sobrecarga térmica ultrapassou valores 
aceitáveis (IBUTG: 28,4°C).

O trabalho durante a safra foi associado: ao aumento de sintomas respiratórios 
(57% vs 14%) e câimbras (35% vs 10%); à perda de peso; ao aumento na dosagem sérica de 
CPK 136,5 U/L (IQR: 108,0–216,0) vs. 104,5 U/L (IQR:77,5–170,5), (p=0,001), alteração 
no equilíbrio sódio/cálcio; ao aumento de Glutationa Peroxidase (55,1±11,8 vs 39,5±9,6 Ug/
Hb; p<0,001), de Malonaldeido (0,08±0,01 vs 0,07±0,01 µm/ml; p=0,033), da pressão arte-
rial sistólica de 24 horas (120,1±10,3 vs 117,0±10, p=0,047) e da pressão arterial diastólica 
no pico do teste de exercício (Δ=11,12mmHg; p<0,001). Os cortadores apresentaram altera-
ções em imagens nas TCAR. O tempo de transporte mucociliar foi maior na safra (23,4±14 
vs 15,9±6,7, p=0,001). 

A redução da variabilidade da frequência cardíaca e o aumento da atividade sim-
pática estiveram associados significativamente ao aumento da pressão arterial.

Tabela 1 − Associação entre Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) e Atividade 
Nervosa Simpática Muscular (ANSM) com alteração na pressão arterial

PAS1 24 HS PAD2 24 HS PAD3 24 HS

Variável ß 
IC 95%5

p-valor4 ß 
IC 95%

p-valor4 ß 
IC 95%

p-valor4

VFC

SDNN6 (ms) -0,073 
-0,15; -0,003 

0,058 -0,062 
-0,117; -,007 

0,029 -0,071 
-0,131; -,011

0,02

rMSSD7 ms) -0,221 
-0,407; -,035 

0,019 -0,162 
-0,299; -,025 

0,021 -0,236 
-0,390; -,082

0,009

(...)
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PAS1 24 HS PAD2 24 HS PAD3 24 HS

Variável ß 
IC 95%5

p-valor4 ß 
IC 95%

p-valor4 ß 
IC 95%

p-valor4

VFC

HF8 (ms) -0,563 
-0,944; -,182 

0,004 -0,369 
-0,683; -,055 

0,021 -0,478 
-0,814; ,142 

0,005

LF9 (ms) -0,373 
-0,770; ,024 

0,065 -0,300 
-0,594; -,006 

0,046 -0,346 
-0,684; -,008

0,044

LF/HF10 2,829 
1,727; 3,931 

<0,0001 2,154 
1,517; 2,791 

<0,0001 2,634 
1,882; 3,387

<0,0001

ANSM

30% CVM/
bpm11

0,183 
0,013; 0,353 

0,035 0,159 
-1,364; ,682

0,041

1: Pressão arterial sistólica; 2: Pressão arterial diastólica; 3: Pressão arterial média; 4: Teste T, ajustado para idade, 
IMC, tempo de trabalho e tabagismo; 5: Intervalo de confiança; 6: Desvio padrão dos intervalos R-R normais; 7: 
Raiz quadrada da média dos desvios padrões do intervalo R-R normais; 8: Alta freqüência; 9: Baixa frequência;10: 
Razão entre baixa freqüência alta freqüência; 11: Atividade simpática muscular a 30% da contração voluntária má-
xima ajustada pela frequência cardíaca 

Conclusão
Na safra a concentração de material particulado foi elevada, os níveis de IBUTG 

encontrados sugerem sobrecarga térmica e os trabalhadores realizam esforço físico extenuante. 

O trabalho durante a safra esteve associado a alterações cardiovasculares (aumento 
da pressão arterial no repouso e no exercício), possivelmente mediadas por estresse oxidativo 
e desbalanço autonômico e alterações respiratórias (alterações de imagens e transporte mu-
cociliar). Os ganhos de salários associados à produtividade contribuem para o agravamento 
desse quadro. 

Considerando que existem outras categorias profissionais expostas a situações la-
borais semelhantes, como é o caso de mineiros, portuários e trabalhadores agrícolas em geral, 
o problema requer a atenção de diferentes setores da gestão pública no sentido de promover 
ações para melhoria das condições de trabalho, contribuindo de forma positiva nas condições 
de vida e saúde dos trabalhadores envolvidos. 
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Justificativa
O trabalho em turnos está bastante disseminado na sociedade, inclusive na brasi-

leira, mas a extensão de seus efeitos sobre a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos traba-
lhadores submetidos a esses sistemas permanece, em larga medida, inexplorada. Isso se deve à 
necessidade relativamente imediata de adoção desses sistemas pelas empresas, fazendo que a es-
colha do sistema de turnos preceda estudos mais aprofundados sobre os efeitos de médio e longo 
prazos, como aqueles relacionados à etiologia de diversas doenças crônicas não transmissíveis.

Muitas vezes, especialmente em nosso país, a adoção de um determinado sistema 
de turnos é feita sem qualquer avaliação prévia de qualquer efeito sobre os trabalhadores, 
incluindo aqueles que já são mais rotineiramente pesquisados em outros países, como os rela-
tivos ao sono, à sonolência, ao cansaço e à ocorrência de acidentes. Também há evidências que 
sugerem que trabalhadores em turnos, principalmente quando trabalham no turno noturno, 
possuiriam um maior risco de desenvolvimento de algumas doenças crônicas não transmissí-
veis, como doenças cardiovasculares, síndrome metabólica e diabetes, e alguns tipos de câncer. 

O desenvolvimento dessas e outras doenças por causa do trabalho em turnos pode 
ocorrer por meio de diferentes mecanismos, dentre os quais o estabelecimento de um es-
tado de dessincronização crônica nesses trabalhadores, isto é, um estado em que os ritmos 
biológicos do trabalhador encontram-se em desacordo com os ciclos ambientais, como os 
da atividade/repouso, vigília/sono e alimentação/saciedade. Algumas dessas doenças também 
têm sido associadas a perturbações na secreção dos hormônios melatonina e cortisol, ambos 
hormônios rítmicos e cuja ritmicidade é reconhecidamente alterada pela exposição ao traba-
lho em turnos. 

Embora existam na literatura diversos estudos sobre os efeitos do trabalho em 
turnos sobre a secreção rítmica da melatonina e um número um pouco menor de estudos 
sobre o cortisol, a relevância desses dois hormônios para inúmeros sistemas fisiológicos e 
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sua implicação na gênese de várias patologias justificam a realização de outros estudos para 
melhor esclarecer seu papel e influência nesses sistemas e processos. Além disso, os dois hor-
mônios influenciam o desenvolvimento de respostas e processos inflamatórios, que também 
estão implicados no desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis mencionadas. 

Outro possível fator contribuinte, bastante relevante para o desenvolvimento de 
processos inflamatórios, inflamação crônica e possivelmente doenças associadas, é a privação 
parcial do sono, que é uma das consequências mais claras e comuns do trabalho em turnos. 
No entanto, há uma flagrante escassez de estudos investigando a associação entre alterações 
em processos inflamatórios e o trabalho em turnos ou seus efeitos associados, como a privação 
parcial do sono e as perturbações nos sistemas neuroendócrinos do cortisol e da melatonina. 

Dessa forma, este estudo pretendeu contribuir na diminuição das lacunas do co-
nhecimento acerca das possíveis associações entre trabalho em turnos e perturbações em pro-
cessos inflamatórios, sono e a secreção de cortisol e melatonina em trabalhadores brasileiros, 
visando oferecer subsídios à tomada de decisão sobre a adoção do trabalho noturno e a im-
plantação de diferentes esquemas de turnos em empresas e instituições do país. 

Objetivos
Investigar possíveis efeitos do trabalho em turnos fixos noturnos sobre o sono e 

biomarcadores hormonais e inflamatórios selecionados e, mais especificamente: a) avaliar os 
impactos de um esquema de trabalho em turnos fixos noturnos sobre o ciclo vigília/sono e 
as associações entre as eventuais alterações encontradas e as concentrações dos hormônios 
cortisol e melatonina em diferentes momentos do dia e da noite; b) avaliar os impactos de 
um esquema de trabalho em turnos fixos noturnos sobre as concentrações dos hormônios 
cortisol e melatonina em momentos selecionados do dia e da noite; c) avaliar a associação 
entre possíveis diferenças nas concentrações salivares de algumas citocinas inflamatórias, es-
pecificamente IL-1β, IL-6 e TNF, com eventuais alterações nos hormônios rítmicos cortisol 
e melatonina decorrentes do trabalho em turnos fixos noturnos em momentos selecionados 
do dia e da noite; d) avaliar a associação entre possíveis diferenças nas concentrações salivares 
das citocinas inflamatórias IL-1β, IL-6 e TNF em momentos selecionados do dia e da noite e 
modificações no ciclo vigília/sono decorrentes do trabalho em turnos fixos noturnos. 

Metodologia
Estudo transversal em indústria de metais sanitários da cidade de São Paulo, do 

qual participaram 17 trabalhadores saudáveis do sexo masculino do turno noturno (das 21h 
às 6h) e 21 trabalhadores de um dos turnos diurnos (das 7h às 17 h), com idades entre 20 e 
45 anos e pelo menos 4 meses de trabalho no mesmo turno. O ciclo de turnos da empresa 
era composto de cinco dias de trabalho, de segunda a sexta-feira, e dois dias de folga, sábado 
e domingo. Dados sociodemográficos, de saúde e de condições de trabalho e sobre fadiga, 
sonolência, estresse e matutinidade-vespertinidade foram obtidos por questionário. O ciclo 
atividade/repouso foi avaliado por actimetria e por protocolo diário de atividades durante 10 
dias consecutivos, abrangendo ao menos um ciclo de turnos completo. Amostras de saliva 
foram coletadas pelos próprios trabalhadores em suas residências no mínimo em três momen-
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tos diários durante três dias de trabalho: quando foram dormir, quando acordaram e durante 
o turno de trabalho, uma hora após o término do horário da refeição, diurna (13h-14h) 
ou noturna (3h). Essas amostras eram então mantidas congeladas até serem analisadas pelo 
equipamento de testes ELISA para determinação das concentrações dos biomarcadores me-
latonina, cortisol, TNF, IL-1β e IL-6. Aos dados obtidos por actimetria foi aplicado o algo-
ritmo Cole-Kripke, que permite a estimativa de parâmetros do sono, entre os quais duração, 
eficiência, latência e índice de fragmentação. Esses parâmetros estimados, outros dados sobre 
o sono e demais dados obtidos foram então submetidos às análises estatísticas paramétricas e 
não paramétricas mais adequadas a cada caso. 

Resultados
O trabalho noturno foi associado a uma diminuição na secreção da melatonina 

e à perda de seu ritmo de secreção. Foi observada também uma perda do ritmo de secreção 
do cortisol e do padrão de variação diário da citocina IL-6. Os padrões de variação diário das 
citocinas salivares TNF e IL-1β foram ajustados ao ciclo vigília/sono adotado pelos trabalha-
dores noturnos em dias de trabalho. Não foram observadas diferenças nas concentrações de 
cortisol, TNF, IL-1β e IL-6 quando comparados os trabalhadores noturnos e os diurnos. Nos 
trabalhadores diurnos, a privação parcial do sono foi associada a aumento significativo da 
concentração da IL-6 na saliva. 

Neste estudo foi investigada também a influência de uma possível dessincronização 
crônica do sistema de temporização em decorrência do trabalho em turnos, especificamente 
turnos noturnos fixos. A concentração salivar de melatonina durante o turno noturno de 
trabalho (às 3h) em relação à secreção diária total individual desse hormônio foi empregada 
como estimador do arraste parcial do sistema circadiano e, portanto, do grau de dessincroni-
zação desse sistema nos trabalhadores noturnos estudados. Por esse critério, dez trabalhadores 
noturnos foram considerados como não arrastados e sete como parcialmente arrastados. Um 
maior grau de dessincronização crônica entre os trabalhadores noturnos mostrou-se associado 
a um maior encurtamento do sono diurno em dias de trabalho, a uma grande variabilidade 
no ritmo circadiano de secreção do cortisol e a uma maior variabilidade no padrão de variação 
diário da produção da IL-1β salivar. 

Conclusões
Neste estudo verificaram-se prejuízos ao sono tanto em trabalhadores em turnos 

diurnos e quanto em trabalhadores em turnos noturnos fixos em dias de trabalho. Os trabalha-
dores dos dois grupos tiveram seu sono prejudicado devido a um encurtamento da duração do 
sono. Os motivos desse encurtamento, no entanto, teriam diferido entre os dois grupos. 

Os trabalhadores diurnos tiveram seu sono encurtado por causa, principalmente, 
da obrigação de se levantar cedo para ir trabalhar (fator externo), e secundariamente, da in-
fluência do sistema circadiano, que acarretou uma dificuldade em adiantar, de forma corres-
pondente, o horário de ir dormir. Por sua vez, o encurtamento do sono entre os trabalhadores 
noturnos deu-se principalmente por influência do sistema circadiano, possivelmente dessin-
cronizado em decorrência do trabalho noturno, já que o horário de início do turno noturno 
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pouco interferia com os horários de término do sono diurno e os trabalhadores não relataram 
outras obrigações rotineiras que os forçassem a despertar antes de seu horário habitual du-
rante o dia. Outro fator estaria associado às condições ambientais que, como se sabe, não são 
favoráveis ao sono. O trabalho noturno foi associado à perda de ritmicidade da secreção dos 
hormônios cortisol e melatonina. Além disso, os trabalhadores noturnos também secretaram 
menores quantidades de melatonina ao longo do dia em comparação com os trabalhadores 
diurnos. Foi encontrada também uma associação entre o trabalho noturno e alterações na 
produção diária das citocinas salivares TNF, IL-1β e IL-6. Os padrões de variação do TNF e 
da IL-1β salivares foram parcialmente ajustados ao ciclo de atividade/repouso característico 
do trabalho noturno, provavelmente influenciados pela alteração nos horários de sono, que 
era diurno nesses trabalhadores. Mas a sincronização desses padrões de variação com outros 
sistemas e funções fisiológicos foi prejudicada pela exposição ao trabalho noturno. Por outro 
lado, observou-se uma perda do padrão de variação da IL-6 salivar e a ausência de seu ajuste ao 
trabalho noturno, que decorreria da possível dessincronização crônica em que estes trabalha-
dores se encontrariam. Os resultados encontrados para os trabalhadores noturnos sugere que 
o sistema endócrino dos trabalhadores desse turno pode estar alterado. Os resultados também 
sugerem algum impacto sobre a resposta imune inata desses trabalhadores, pois não se pode 
descartar que as alterações na produção local de citocinas não estejam de alguma forma relacio-
nada a alterações nas concentrações sistêmicas, muito embora as concentrações das citocinas 
salivares não reflitam as concentrações sanguíneas dessas moléculas. Neste estudo também se 
observou que somente a privação parcial do sono, mesmo sem uma grande alteração no ciclo 
vigília/sono como a ocasionada pelo trabalho noturno, está associada a aumento significativo 
da concentração da IL-6 na saliva, o que pode indicar futuros prejuízos à saúde desses indiví-
duos. O turno diurno iniciava-se às 7h, fazendo que vários trabalhadores precisassem acordar 
às 4h para poder chegar à empresa no início do turno de trabalho e se predispusessem a um 
menor intervalo de sono noturno. Assim, os resultados sugerem que turnos diurnos com um 
horário de início incompatível com a duração mínima de sono noturno considerada adequada 
(6 horas) também podem acarretar prejuízos à saúde desses trabalhadores. 

Os resultados deste estudo também indicaram que há associações entre a possível 
dessincronização crônica e alterações nas variáveis fisiológicas pesquisadas. Um maior grau 
dessa dessincronização estaria associado a um maior encurtamento do sono diurno em dias 
de trabalho, a uma grande variabilidade no ritmo circadiano de secreção do cortisol e a uma 
maior variabilidade no padrão de variação diário da produção da IL-1β salivar. Por outro 
lado, os resultados encontrados indicariam que o ajuste parcial do sistema circadiano associa-
-se a uma maior extensão do sono diurno em dias de trabalho e a ajustes do ritmo circadiano 
do cortisol e do padrão de variação diário da produção da IL-1β salivar ao ciclo atividade/
repouso alterado pelo trabalho noturno. Assim, diferentes graus de sincronização do sistema 
de temporização endógeno estariam associados a maior ou menor adaptação ao trabalho em 
turnos noturnos fixos, com possíveis reflexos, em médio e longo prazos, sobre a tolerância ao 
trabalho em turnos e efeitos à saúde nesses trabalhadores. O conjunto de resultados obtidos 
indica que o trabalho noturno em turnos fixos pode vir a ocasionar prejuízos à saúde dos tra-
balhadores desse esquema de turnos, tornando-o desaconselhável desse ponto de vista, sendo 
preferíveis os esquemas de turnos alternantes. Também foi encontrado que turnos diurnos 
com horários de início associados à privação parcial do sono também poderiam acarretar 
prejuízos futuros à saúde dos trabalhadores, sugerindo que os empregadores devem evitar ao 
máximo a introdução desses turnos de trabalho.
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Resumo
A ocorrência de fenômenos atmosféricos de alto impacto é uma das importantes 

causas para interrupções de serviços à população em razão de danos ou destruição de infraes-
trutura, resultando em prejuízos à saúde e segurança que, muitas vezes, culminam em perdas 
de vidas humanas. O planejamento e preparação para mitigar os impactos sócio-econômicos 
causados por eventos meteorológicos extremos requerem, entre outras ações, constantes me-
lhorias das previsões de tempo. Este artigo tem como principal objetivo apresentar as novas 
tecnologias utilizadas para melhorar essas previsões. O treinamento, testes e investigações 
científicas a respeito desse tema foram desenvolvidos durante um estágio pós-doutoral no 
National Weather Center (NWC), ligado ao National Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration (NOAA), localizado na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Estudou-
-se o impacto da assimilação de dados de estações meteorológicas de superfície e de radares 
Doppler sobre a performance das previsões de tempestades. Os resultados mostraram que a 
assimilação de dados favorece uma expressiva melhoria dos prognósticos com antecedência 
de 6 a 12 horas, nos casos de tempestades extremas. Além disso, constatou-se que o modelo 
numérico utilizado, o Advanced Regional Prediction System (ARPS), é uma excelente ferra-
menta para o avanço no conhecimento dos processos físicos associados a essas tempestades. 
Considera-se, ainda, que o uso dessas tecnologias possui um grande potencial para estudos 
qualitativos e quantitativos dos impactos provenientes de tempestades à saúde e/ou segurança 
da sociedade ou de setores trabalhistas específicos.

Introdução
O Brasil, em especial o centro-sul do país, que inclui a região Sul e o setor sul das 

regiões Centro-Oeste e Sudeste, é comumente atingido por eventos meteorológicos de alto 
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impacto social e econômico. São sistemas atmosféricos caracterizados pela existência de tem-
pestades com correntes ascendentes e descendentes extremamente intensas e, por isso, capazes 
de gerar muita precipitação, granizo, fortes rajadas de vento e, inclusive, tornados. Segundo 
Brooks et al. (2003), parte dessa porção do território brasileiro e, também, o norte da Ar-
gentina e o Paraguai, constituem a única área na América do Sul e uma das poucas áreas no 
globo que apresenta significativo número de dias com condições atmosféricas favoráveis para 
tempo severo ou ocorrência de tornado. Marcelino et al. (2004) identificaram 18 tornados e 
5 trombas d’água somente no estado de Santa Catarina num período de 25 anos. Os autores 
ressaltam que o número real de tornados possivelmente seja mais alto, pois a avaliação foi efe-
tuada apenas utilizando os episódios que causaram algum dano material e/ou perda humana.

Eventos meteorológicos extremos costumam trazer enormes prejuízos humanos e 
materiais. Alguns exemplos de amplas tragédias causadas por chuvas intensas mostram uma 
triste estatística de 905 mortes na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, 135 mortes na 
região do Vale do Itajaí de Santa Catarina em 2008 e 436 mortos no litoral de São Paulo em 
1967. Além dessas datas, em várias outras ocasiões, essas três áreas do Centro-Sul brasileiro 
foram atingidas por chuvas fortes, causando mais mortes, feridos e desabrigados. Isso mostra 
que a segurança e saúde dessas populações são altamente vulneráveis à ocorrência de chuvas 
fortes em virtude de falhas em várias partes do sistema – desde imprecisões na previsão mete-
orológica, passando pela ingerência do governo e desconhecimento da sociedade no que diz 
respeito à ocupação de áreas de risco, até a ineficiência tanto no socorro imediato das vítimas 
quanto na assistência posterior dispensada às pessoas atingidas. Além das mortes, uma parte 
considerável da população atingida por tempestades sofrem consequências danosas durante 
muito tempo após o evento. Entre os milhares de desabrigados, muitos apresentam prolon-
gado prejuízo à saúde mental e/ou física decorrente de deslizamentos e enchentes, por exem-
plo. Outros tipos de fenômenos meteorológicos, tais como ondas de frio ou calor, também 
impactam negativamente a saúde e segurança em consequência, por exemplo, de prejuízos à 
produção de alimentos. 

Sem dúvida, a mitigação dos riscos à segurança e saúde, decorrentes desses eventos 
naturais, requer estudos que abordem o sistema de gestão desses riscos, considerando detalha-
damente todos os aspectos envolvidos, incluindo as políticas públicas. Nesse sentido, a ação 
dos administradores públicos, aliada à conscientização da população no que tange à ocupação 
do solo, especialmente nas grandes cidades, vêm a ser os principais aspectos a ser considerados 
para minimizar os impactos dessas tragédias. Porém, considerando que os fenômenos mete-
orológicos aparecem nesse contexto como a primeira causa e que a ocorrência ou não desses 
eventos independem da vontade humana, é fundamental que sejam conduzidos estudos que 
contribuam tanto para o avanço do entendimento dos processos físicos da atmosfera que 
provocam tais chuvas intensas, por meio de pesquisas científicas, como também a utilização 
de novas tecnologias que possibilitem auxiliar os prognósticos dessas tempestades. Esta últi-
ma pode ter forte contribuição, sob os aspectos científico e tecnológico, com a aplicação de 
metodologias modernas de simulação atmosférica na escala de tempestades, possibilitando 
aumentar a eficiência em termos de planejamento.

A previsão numérica de tempo na escala de tempestades pode apresentar significati-
vas melhorias de performance quando se utilizam estratégias de assimilação de dados, especial-
mente quando são introduzidos aos modelos dados com altas densidades espacial e temporal. O 
Center for Analysis and Prediction of Storms (CAPS), setor do NWC, atua desde 1989 com a 
missão de desenvolver, testar e avaliar um aprimorado sistema de prognóstico regional para apli-
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cações operacionais, comerciais e de pesquisa (XUE et al., 2001). O modelo numérico ARPS, 
desenvolvido e muito utilizado no CAPS, é capaz de assimilar dados observados por meio de 
diversas técnicas (KAPITZA, 1991; SUN, FLICKER, LILLY, 1991; TALAGRAND, 1991; 
BISCHOF et al., 1992), sendo uma efetiva ferramenta para o estudo da dinâmica e previsibili-
dade das condições de tempo na escala de tempestade (XUE et al., 2001). 

O objetivo deste trabalho é apresentar suscintamente as técnicas de assimilação 
de dados no modelo ARPS para melhoria da previsão de tempestades, as quais foram objeto 
de treinamento, testes e investigações científicas durante o estágio pós-doutoral realizado no 
CAPS/NWC, da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos.

Metodologia

O modelo numérico de mesoescala utilizado foi o Advanced Regional Prediction 
System (ARPS) (XUE et al., 2003). Esse modelo é uma importante ferramenta para a pre-
visão de tempestades, sendo capaz de assimilar dados observados, tais como estações meteo-
rológicas de superfície e radar meteorológico. Assimilação de dados, em linhas gerais, nada 
mais é do que “alimentar” o modelo numérico com dados reais da atmosfera para que sejam 
gerados campos meteorológicos que representem com a maior fidelidade possível o estado 
atual da atmosfera. Quanto maior for a qualidade desse estado atual, maior será a qualidade 
das previsões dos estados futuros.

As simulações foram efetuadas para o estado de Oklahoma (E.U.A), por meio de 
estudos de um caso de multitempestade com ocorrência de tornados, inclusive de categoria 
5. Os testes foram feitos com e sem assimilação de dados para verificação da influência que 
as medidas atmosféricas de estações meteorológicas e produtos de radar meteorológico ofe-
recem para a previsibilidade das tempestades. Para o caso de assimilação de dados de radar, 
primeiramente foi realizado um controle de qualidade do campo de vento radial por meio 
da aplicação de um esquema recentemente desenvolvido em Oklahoma (XU, 2007; XU et 
al., 2008a, 2008b). Posteriormente os dados são assimilados no modelo por meio de técnicas 
específicas (ZAHO et al., 2006, 2008). 

Os testes de performance foram realizados por intermédio de técnicas comparati-
vas entre os resultados das simulações com assimilação de dados e os resultados obtidos das 
simulações sem assimilação de dados. 

Desenvolvimento do Estágio Pós-Doutoral

Treinamento
Praticamente a metade do tempo de estágio foi dedicada ao treinamento para o 

uso dos programas de pré e pós-processamento do modelo ARPS, com maior atenção para os 
programas específicos utilizados para assimilar os dados de estações meteorológicas e radar. 
Significativa atenção também foi dada para os complexos sistemas de software e bibliotecas 
necessários à instalação desses programas. 
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Testes de Performance e Investigações Científicas
Os testes de performance foram realizados por meio da comparação das simulações 

numéricas com e sem assimilação de dados observados. Algumas técnicas estatísticas foram 
aplicadas para verificar quais foram os melhores resultados. Posteriormente, foi elaborada uma 
ampla revisão bibliográfica sobre os conceitos físicos dos sistemas meteorológicos causadores 
de eventos de alto impacto e investigações científicas sobre a previsibilidade desses eventos.

Na oportunidade desse estágio, foi possível conhecer, sob os aspectos teórico e 
prático, o sistema de previsão regional do National Severe Storms Laboratory (NSSL). Em 
especial, adquiriu-se conhecimento sobre a utilização do modelo numérico ARPS e sobre as 
técnicas de assimilação de dados de estações meteorológicas e radar, focando a aplicabilidade 
da modelagem numérica aos processos de mitigação dos riscos à segurança e saúde.

As recentes técnicas desenvolvidas no NSSL para assimilação de dados em mode-
los de previsão regional contribuirão substancialmente com os prognósticos de tempestades 
de alto impacto que ocorrem no Centro-Sul do Brasil. Os resultados desses prognósticos são 
especialmente úteis para alertas com antecedências de 6 a 12 horas.

Considerações finais

O uso de técnicas de assimilação de dados de estação meteorológica e radar no 
modelo numérico de mesoescala ARPS faz parte de um conjunto de ferramentas que apresen-
ta enorme potencial para estudos sobre os processos físicos associados a tempestades severas 
que comumente causam prejuízos sócio-econômicos. A utilização dessas tecnologias vai de 
encontro aos estudos qualitativos e quantitativos abordados no Programa de Pós-Graduação 
da Fundacentro, dentro da linha de pesquisa de avaliação, comunicação e controle de riscos 
nos locais de trabalho. Os impactos provenientes de tempestades estão, na maioria das vezes, 
associados a prejuízos nos setores de saúde e segurança da sociedade como um todo ou de 
setores produtivos específicos, no que diz respeito as condições de trabalho dos trabalhadores. 
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Justificativa
Este trabalho tem como objetivo analisar como se realiza a pesquisa na biblioteca 

da Fundacentro da produção científica em Segurança e Saúde no Trabalho. Por meio de um 
estudo de caso, foi analisada a percepção dos pesquisadores sobre a biblioteca da Fundação 
Jorge Duprat de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), aqui, considerados usuá-
rios do ambiente físico e on-line da biblioteca, particularmente, para produção cientifica em 
Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

Segundo Conway (2001), a biblioteca do futuro não será necessariamente uma 
“biblioteca eletrônica”, nem terá a missão de preservar simplesmente o conhecimento re-
gistrado. Seu objetivo, mais propriadamente dito, será a geração, a preservação e a melhoria 
do pronto acesso físico e intelectual à informação relevante para seus usuários. Para Cunha 
(2008) o desafio da mudança é uma oportunidade de renovação para a biblioteca.

Figueiredo (1996) aponta que, com o desenvolvimento e os avanços tecnológicos 
e informacionais, surgiram vários tipos de bibliotecas, bem como aconteceram mudanças 
estruturais nas suas funções. Nesse sentido, observa-se, para que um ambiente de pesquisa 
atenda às necessidades informacionais (na qualidade da informação, conteúdo pertinente, 
rapidez e acessibilidade facilitada) e às expectativas dos pesquisadores, as fontes disponíveis 
para realização de suas pesquisas devem ser claras, de interface adequada, usabilidade e inte-
ratividade satisfatória. 

Observamos que bibliotecas têm se transformado ao longo dos anos por causa do 
grande aumento informacional e da evolução tecnológica e, com essas transformações, surge a 
necessidade de repensar a maneira como disponibilizar a informação, visto que, uma série de 
fatores precisam ser avaliados. As bibliotecas tradicionais (físicas) ou os Centros de Informa-
ções têm que rever a sua forma de atuar, tanto na questão de atendimento dos seus usuários 
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quanto em providenciar e facilitar o acesso aos conteúdos informacionais e tecnológicos com 
eficiência e eficácia.

Na visão de Santos e Vergueiro (2002) para a criação de um sistema de informação 
que auxilie a geração de conhecimento é necessário saber onde se encontram as fontes de co-
nhecimento na organização, como é criado esse conhecimento e como transmiti-lo. 

Segundo Marcelino (2008), para suprir essas necessidades, as bibliotecas físicas 
buscam adequar-se à nova realidade, mas para isso, é necessário ouvir o pesquisador para 
descobrir quais as ferramentas e as fontes de busca necessárias que facilitam o acesso infor-
macional para as suas produções científicas. Visto que o conhecimento científico em SST é 
de grande valia para aqueles que necessitam ter melhores condições de vida no ambiente de 
trabalho, ele deve ser produzido e disponibilizado o mais rápido possível, a fim de contribuir 
na prevenção dos riscos e doenças ocupacionais. 

Objetivo geral
Analisar como se realiza a pesquisa na biblioteca da Fundacentro na produção 

científica em SST por meio de um estudo de caso. 

Objetivos específicos
Os objetivos específicos são: a) analisar a percepção dos pesquisadores em relação 

às bibliotecas físicas e on-line; b) identificar possíveis dificuldades na busca de informação e le-
vantar necessidades informacionais para a produção científica; c) analisar o grau de usabilidade 
das fontes de informação existentes na biblioteca da Fundacentro; d) contribuir com sugestões 
que possam melhorar o uso da biblioteca quanto a condições físicas e tecnológicas.

Metodologia
Com relação à metodologia da pesquisa, foi dividida em três categorias de tipo-

logia de pesquisa (RAUPP; BEUREN, 2006); quanto aos objetivos, foi utilizada a pesquisa 
descritiva; quanto aos procedimentos, foi realizado um levantamento de dados (survey) para 
os dados primários e o estudo de caso para os dados secundários na Fundacentro; quanto à 
abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa-quantitativa.

O universo da pesquisa é constituído por 302 funcionários – pesquisadores, tec-
nologistas e analistas, com a participação da equipe de apoio administrativo, escritório, in-
formática e estagiários – da Fundacentro Sede e das 13 Regionais. Nessa soma temos um 
universo de 672 entre servidores e colaboradores. Os dados primários foram obtidos por meio 
de questionário do tipo semiestruturado, desenvolvido pelo pesquisador eletronicamente no 
Qualtrics Survey Software criado e disponibilizado entre 23 de setembro e 23 de outubro de 
2010. Para McDaniel e Gats (2003), com uso de questionários na internet, os entrevistados 
completam a pesquisa e os dados são automaticamente coletados e tabulados. No questio-
nário, formularam-se perguntas fechadas, semiabertas, abertas, de múltipla escolha, de ava-
liação, questões de fato, questões de opinião e de intenção, conforme descreve Lima (2004).
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Considerações finais
Ao analisarmos o trabalho sobre a pesquisa desenvolvida nessa biblioteca relativa à 

produção científica em Segurança e Saúde no Trabalho, por meio de um estudo de caso, fo-
ram identificados alguns atributos de qualidade oferecidos na biblioteca da Fundacentro em 
relação aos produtos e serviços, desde o espaço físico da biblioteca e on-line, que permitem 
contribuir para a produção do conhecimento dentro da instituição. No decurso do estudo de 
caso, foi possível avaliar que a biblioteca satisfaz às necessidades dos seus usuários, mas, con-
forme se observou nas respostas dos pesquisados, ainda cabe apontar a necessidade de realizar 
algumas ações de melhorias. Foi solicitado pelos pesquisados que seria viável, por exemplo, a 
biblioteca realizar cursos referentes a pesquisas bibliográficas em bases de dados existentes na 
biblioteca; acesso a periódicos, artigos completos on-line e livros eletrônicos disponíveis para 
acesso em qualquer computador, ampliando a disponibilidade de documentos; aumento o 
quadro de servidores da biblioteca para dar um maior suporte às pesquisas bibliográficas; no 
site de busca da biblioteca aumentar campos para cruzar assuntos e datas; as referências po-
deriam aparecer no formato da norma da ABNT 6023, melhorando, assim, a forma com que 
são apresentados os documentos. Contudo, recomenda-se que, para qualquer tipo de inves-
timento, seja ele tecnológico, humano, manutenção, atualização e modernização do acervo, 
além de material bibliográfico, é necessário sempre ouvir os usuários, visto que trabalhar de 
forma interdisciplinar contribuirá para a escolha da melhor solução a tomar. 
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Introdução
Nos dias atuais, as questões ambientais tanto fora quanto dentro das empresas têm 

nos levado a reflexões muito importantes. As empresas (sejam elas grandes, médias ou micros 
e pequenas) geralmente, em seus processos produtivos, são possuidoras de fontes poluidoras e 
geradoras de risco para o ambiente externo e interno, causando degradações, contaminações, 
acidentes e doenças, tanto para a comunidade adjacente a essas empresas quanto aos seus 
funcionários, que são os primeiros a sofrer os efeitos desses problemas.

O foco deste estudo foram as micro e pequenas empresas de fabricação de móveis 
e marcenaria das cidades de Arapiraca e Palmeira dos Índios, que formam o Arranjo Produ-
tivo Local (APL) de Móveis do Agreste Alagoano, um polo moveleiro de grande significado 
econômico e social para o estado de Alagoas. Este estudo teve como objetivo a realização de 
um diagnóstico das condições ambientais, destacando o gerenciamento dos resíduos sólidos 
provenientes do processo produtivo dessas empresas, bem como estudar os riscos de acidentes 
do trabalho e de doenças ocupacionais – mais especificamente os males causados à saúde do 
trabalhador pela poeira da madeira. 

Contextualização da indústria moveleira
A indústria moveleira no mundo
A indústria moveleira é um setor caracterizado no mundo pela predominância das 

pequenas e médias empresas, cuja atuação predominante acontece em um mercado muito 
segmentado, intensivo em mão-de-obra e na maioria das vezes apresenta baixo valor agregado.
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O crescimento da produção mundial de móveis, no período entre 1996 a 2005, foi 
de 9% ao ano, chegando a um montante de US$ 267 bilhões no ano de 2005 (Tabela 1), sendo 
79% desse faturamento gerado nos países desenvolvidos e 21% nos países em desenvolvimento. 

Tabela 1 − Maiores produtores mundiais de móveis – 2005

Países % US$ (bilhões)

Estados Unidos 21,5 57,4
China 14,2 38,0
Itália 8,9 23,7

Alemanha 7,1 18,9
Japão 4,6 12,4

Canadá 4,4 11,7
Reino Unido 3,8 10,1

França 3,4 9,2
Polônia 2,6 7,1
Brasil 2,4 6,3

Outros 27,1 72,5
Total Geral 100 267,3

Fonte: CSIL Milano – Market & Industry Research Institute; Iemi (caso do Brasil) apud Vargas (2009)

A indústria moveleira no Brasil
A indústria do mobiliário no Brasil emprega em torno de 270.000 trabalhadores 

em 23.324 empresas, segundo estatística do Cadastro Central de Empregados de 2008, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), sendo 17.971 microempresas 
(com menos de 10 trabalhadores), 4.480 pequenas empresas (entre 10 a 49 trabalhadores), 
509 médias empresas (50 a 99 trabalhadores) e 367 empresas de grande porte (mais de 99 
trabalhadores), representando os trabalhadores formais registrados. Todavia, quando consi-
derado todo o pessoal ocupado pelo setor (registrados, terceirizados, autônomos etc.), o nú-
mero total de postos de trabalho oferecidos pelo setor moveleiro chegou, em 2009, a cerca de 
650.000. Além disto, há uma estimativa de 16.000 pequenas empresas irregulares gerando 
trabalhos informais, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2004), publi-
cado pela Abimóvel (2007).

Diagnóstico ambiental do setor moveleiro
Os resíduos sólidos 
Ao tratarmos da cadeia produtiva da indústria moveleira, verificamos que esse se-

tor de atividade tem como uma de suas características a geração de uma grande quantidade de 
resíduos de madeira, que pode se constituir em um problema de gestão ambiental para essas 
empresas, apesar do aproveitamento que se faz desses resíduos para alguns fins.

De acordo com Dobrovolski (1999), os resíduos de madeira podem ser classifi-
cados em três tipos: lenha, serragem, cepilho. A lenha é o tipo de resíduo de maior repre-
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sentatividade, correspondendo a 71% da totalidade dos resíduos. A serragem vem a seguir, 
correspondendo a 22% do total e, por último, os cepilhos, correspondendo a 7% do total 
(BRITO, 1995, p. 36).

Riscos de acidentes e doenças ocupacionais
Os riscos ocupacionais predominantes na indústria moveleira são:
•	 Riscos físicos: ruído, vibração, umidade, radiações ionizantes e temperaturas 

extremas; 
•	 Riscos químicos: poeira da madeira, solventes, tintas, vernizes, resinas e colas; 
•	 Riscos biológicos: exposição a bactérias e fungos presentes na madeira bruta; 
•	 Riscos ergonômicos: relacionados a fatores como organização de trabalho, ilu-

minação inadequada, postos de trabalhos inadequados, pressão pela produtivi-
dade e outras situações de pressão; 

•	 Riscos de acidentes: decorrentes de partes móveis das máquinas e equipamen-
tos desprotegidos, instalações elétricas, iluminação e sinalização inadequadas. 

Uma atenção especial deve ser dada aos riscos químicos, pois na indústria moveleira 
a poeira da madeira, solventes, tintas, vernizes, resinas e colas são aerodispersóides, considera-
dos os principais agentes desencadeantes de problemas respiratórios (PUBLIO, 2008).

Metodologia
As avaliações ambientais relativas aos resíduos sólidos foram feitas de forma qua-

litativa por intermédio de um levantamento nas empresas e aplicação de questionário aos 
proprietários, verificando os tipos de resíduos produzidos e descartados e o destino dado 
a eles. Algumas indagações do questionário nos deram condições de verificar a consciência 
ambiental dos micro e pequenos empresários desse ramo de atividade.

Para a comprovação do risco à saúde do trabalhador provocado pela poeira da ma-
deira, realizaram-se avaliações quantitativas em três empresas. Foram feitas avaliações individu-
ais de partículas totais para as funções de operador de serra circular, operador de serra de fita, 
operador de furadeira, operador de lixadeira e selador, totalizando 31 amostras. As amostras 
foram coletadas segundo a Norma de Higiene Ocupacional (NHO 08) da Fundacentro. Uti-
lizou-se bomba de amostragem individual SKC, com vazão de 2 L/min, com dispositivos para 
poeira total nas coletas efetuadas na zona respiratória dos trabalhadores e para poeira inalável 
nas amostras realizadas em pontos fixos, ambos com filtros de membrana de PVC. 

Resultados e discussão
A atividade moveleira no agreste alagoano, mais especificamente nas cidades de 

Arapiraca e Palmeira dos Índios, tem mais de 50 anos de existência – sendo que no início essa 
atividade era desenvolvida por reduzido número de empreendedores que ocupavam, em sua 
maioria, um número igual ou inferior a dez funcionários. 

As empresas que fazem parte do APL de Móveis do Agreste Alagoano são consi-
deradas, segundo a classificação do SEBRAE Nacional, como micro e pequenas empresas, 
sendo que 51% das empresas possuem até cinco funcionários, 21% possuem de seis a dez 
funcionários, 14% possuem de onze a dezenove funcionários, perfazendo-se um total de 86% 
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das empresas como micro empresas e 14% possuem de 21 a 50 funcionários, consideradas, 
portanto, pequenas empresas.

Grande parte das micro empresas do APL de Móveis do Agreste Alagoano produ-
zem de forma artesanal, denominadas “marcenarias”, as quais atuam geralmente no segmento 
de móveis residenciais sob encomenda, empregando diversificados processos tecnológicos e 
gerando grande variedade de produtos.

A produção de resíduos de madeira encontrada foi a seguinte: lenha, 207,8 t/mês; 
serragem, 63,2 t/mês; cepilho, 21,7 t/mês; totalizando, 292,7 t/mês que são destinados da se-
guinte maneira: sistema público de coleta (54%); catadores (16%); padarias (8%); carroceiros 
(8%); área da empresa (4%); queima (2%) e outros (8%).

A carência de estudos referentes ao tema e às condições precárias observadas du-
rante visitas às empresas nos chamou a atenção para a importância de realizar estudos prelimi-
nares, envolvendo avaliações quantitativas de poeira de madeira. Foram coletadas 31 amostras 
de poeira total, das quais 29 foram analisadas e cujos resultados foram: 23 amostras apresen-
taram valores acima do limite de exposição, 4 amostras entre o nível de ação e o Limite de 
Exposição Ocupacional (LEO) e 2 amostras ficaram abaixo do nível de ação.

Considerações finais e recomendações
Foram identificados vários tipos de resíduos que são gerados pelas empresas que 

formam o APL de Móveis do Agreste Alagoano. Esses resíduos são descartados de forma ale-
atória sem nenhuma preocupação com a poluição ambiental, não tendo por parte dos órgãos 
governamentais nenhum tipo de atuação preventiva nem corretiva, com as empresas atuando 
em total desacordo com as legislações ambientais, em especial com a Lei 12.305/2010, que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

Verificou-se também que a as normas regulamentadoras do Ministério do Traba-
lho e Emprego não são atendidas, o que deixa as empresas vulneráveis quanto às questões tra-
balhistas, principalmente no que diz respeito às questões de proteção da segurança e da saúde 
do trabalhador, em que os diversos riscos à saúde do trabalhador não são tratados de forma 
adequada, podendo trazer sérios danos, com perdas pessoais e sociais irreparáveis.

Recomenda-se também que as empresas busquem seguir as legislações do Instituto 
do Meio Ambiente de Alagoas (IMA); do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama); 
do Corpo de Bombeiros; da Vigilância Sanitária, do Ministério do Trabalho e Emprego; do 
órgão ambiental do município e outras exigências legais que se fizerem necessárias.
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Justificativa
O setor produtivo florestal tem grande importância econômica em nível global. 

Uma evidência disso pode ser observada na indústria de celulose e papel onde havia, em 
2008, previsões de crescimento robusto da demanda global, sobretudo nas empresas com 
capital estrangeiro. No caso particular do estado do Rio Grande do Sul, em 2008 estabelece-
ram-se previsões indicando que empreendimentos florestais associados à produção de papel e 
celulose poderiam adicionar R$ 4,1 milhões anuais ao recolhimento de imposto sobre servi-
ços para as prefeituras envolvidas, além do aumento no PIB regional em 3,5% e no número 
de postos de trabalho, culminando em aproximadamente 3300 vagas ao final de sete anos, 
entre empregos diretos e indiretos (STEFANO, 2008).

Apesar do crescimento econômico registrado no setor produtivo florestal em pon-
tos menos favorecidos dessa cadeia produtiva, como o corte de eucalipto para a indústria 
da construção civil, o panorama histórico é menos favorável, sobretudo no que se refere às 
condições de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e ambientais. Além desses problemas, 
podem ser encontradas, nessa cadeia produtiva, demandas por melhorias no âmbito das con-
dições socioeconômicas das pessoas envolvidas. Ao analisar o caso específico das madeireiras 
da região centro sul do Rio Grande do Sul percebe-se, dentre outros aspectos, a ausência de 
tecnologia, a baixa velocidade de reposição das florestas e a falta de dados para auxiliar na 
tomada de ações de melhoria para o setor (YUBA, 2001). 

Objetivos
Objetivo Geral
Analisar a atividade de serraria no município de Cerro Grande do Sul e a exposi-

ção ocupacional dos trabalhadores que permitam futuras medidas preventivas e/ou corretivas 
para minimizar os riscos existentes.
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Objetivos Específicos
Os objetivos específicos são: a) diagnosticar e avaliar o segmento de serraria e seu 

posicionamento na cadeia produtiva; b) avaliar as condições do ambiente de trabalho alvo do 
projeto, por meio de uma análise qualitativa; c) analisar a percepção de risco à segurança e 
saúde do trabalho de trabalhadores e empregadores.

Metodologia
Segundo Severino (2007), o estudo de caso é o tipo de pesquisa que se concen-

tra no estudo de um caso particular, considerado representativo de um conjunto de casos 
análogos, por ele significativamente representativo, de modo a ser apto a fundamentar uma 
generalização para situações análogas, autorizando inferências. Durante este estudo de caso 
foram efetuadas visitas regulares às serrarias, onde foi possível observar o trabalhador inserido 
em seu ambiente de trabalho e no processo de trabalho, utilizando como ferramentas questio-
nários e checklists para a observação e coleta de dados. Os dados coletados foram analisados 
e estabelecidas as relações das possíveis causas e conseqüências das práticas de trabalho, bem 
como um comparativo entre a situação inicial (após a intervenção da SRTE-RS) e a situação 
final verificadas após diagnóstico, analisando também a existência e difusão de conhecimen-
tos em Segurança e Saúde no Trabalho. Dentre as cinco empresas estudadas, em duas foi 
realizada avaliação de percepção de risco, na qual foram constatadas contradições entre os 
trabalhadores e proprietários das serrarias, no que se refere ao entendimento dos riscos aos 
quais estão sujeitos.

Resultados
Constatou-se que das 5 serrarias pesquisadas aquela com menor tempo de existên-

cia atua há sete anos, as outras 4 (80%) estão no mercado há mais de dez anos. Isso caracteriza 
uma amostra de empresas, em sua maioria, já estruturadas e estáveis no seu segmento, pois 
conforme atesta Betim apud Silva (2007), historicamente a mortalidade maior de empresas se 
dá até 5 anos de início das atividades pela dificuldade de permanência no mercado. 

A matéria-prima utilizada é composta preferencialmente de madeira de eucalipto, 
proveniente do excedente de uma grande indústria produtora de celulose localizada em um 
município nas proximidades e de matas da região. O produto (tábuas) é de acabamento gros-
seiro, sendo destinado basicamente a empresas dedicadas à construção civil, localizadas no 
litoral norte do estado, e para empresas localizadas no entorno do município. Duas empresas 
fornecem também matéria-prima para a confecção de embalagens tipo pallets.

A precarização das condições de trabalho possibilitou a comprovação da exposi-
ção dos trabalhadores a riscos ergonômicos, físicos, químicos, biológicos e de acidentes. Em 
nenhuma das empresas selecionadas para este estudo foi verificada a presença de registros de 
inspeção do trabalho. Além disso, não foram constatados treinamentos externos ao trabalhador 
para exercer a atividade, uma vez que todos os trabalhadores, ao serem questionados, relataram 
ter aprendido a profissão dentro da própria serraria, iniciando na atividade como ajudantes. 

Um fator extremamente positivo observado ao longo do estudo foi a contratação 
formal dos funcionários, pois as relações de trabalho informais predominavam na maioria dos 
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estabelecimentos no início da pesquisa. Não houve incremento no número de funcionários 
por estabelecimento durante o período analisado, ou seja, a relação passou a ser formal, sem 
estímulo ao desemprego. Uma evolução significativa na instalação de proteção de máquinas e 
equipamentos foi observada, como enclausuramento de partes móveis de máquinas e equipa-
mentos, exaustão, aterramento da rede elétrica, embora ainda devam ser melhoradas. 

A percepção inicial do risco e de segurança, no entendimento dos empresários, é 
de que o trabalho é seguro, já os trabalhadores tiveram opiniões conflitantes, o que demons-
tra a baixa conscientização sobre a questão. Tal percepção dos trabalhadores foi demonstrada 
quando estes reconhecem alguns riscos, especialmente o ruído e a falta de segurança das insta-
lações elétricas. Outra contradição semelhante ficou explícita ao observar as informações for-
necidas sobre acidentes de trabalho. Um empresário e um trabalhador relataram a ocorrência 
de cortes e ou arranhões e, no entanto, sequer consideram a ocorrência destes como acidentes. 
Em relação ao meio ambiente, tanto os empresários como trabalhadores foram categóricos 
em afirmar que suas atividades não possuem impacto significativo. O perito, contudo, assu-
me uma posição mais cautelosa sugerindo estudos mais específicos sobre o tema, não sendo 
conclusivo sobre a ocorrência de impactos significativos ao meio ambiente. 

Também foi evidenciado, nas respostas de empregadores e trabalhadores, um en-
tendimento de que a distribuição e uso dos EPI é condição única e suficiente para garantir a 
Segurança e Saúde no Trabalho, mas esse ponto de vista não foi compartilhado pelo perito. 
De outra forma, em relação aos equipamentos de proteção coletiva (EPC), constatou-se a 
dificuldade de compreensão no que eles consistem, bem como sua aplicabilidade (embora 
eles sejam utilizados), o que implica uma situação considerada contraditória. Essa dificul-
dade aparece tanto entre os empresários como entre os trabalhadores. Também se verificou, 
segundo o ponto de vista do perito, que alguns EPC (proteções de máquinas) não poderiam 
ser utilizados, tendo em vista que foram elaborados pela própria empresa e não atenderam 
integralmente os requisitos previstos pela legislação e normalização específica. 

Um forte antagonismo entre as visões dos empresários e dos trabalhadores é iden-
tificado em relação às doenças do trabalho. Os empresários não reconhecem as atividades 
desenvolvidas como fonte geradora de doenças. Os trabalhadores, por sua vez, entendem que 
podem adoecer, mas restringem essa possibilidade aos distúrbios osteomusculares relaciona-
dos ao trabalho (DORT) – a percepção expressa pelos trabalhadores mostra que eles admi-
tem a possibilidade de adoecimento ocupacional. Nesse sentido, percebe-se uma contradição, 
dado que eles não reconheciam em seu ambiente de trabalho a existência de fontes de risco e 
problemas de segurança. No que concerne ao perito, esse também relaciona a perda auditiva 
induzida por ruído (PAIR), incluindo ainda os DORT e a possibilidade de ocorrência de 
problemas respiratórios oriundos da exposição à poeira de madeira. 

Sobre a satisfação no trabalho, os empregadores adotaram uma posição positiva. 
Contudo, novamente, suas posturas são contraditórias, uma vez que manifestaram também o 
desejo de mudar de profissão. No que diz respeito ao perito, foi adotada uma posição neutra 
a respeito.

Conclusão
As experiências na área de serraria são muito restritas quando à possibilidade de 

suas extrapolações. Nesse sentido o estudo pode vir a ser útil como base de dados e organiza-
ção de análises para discutir e planejar ações de intervenção em meio ambiente, segurança e 
saúde do trabalho. 
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As condições de trabalho verificadas evidenciaram deficiências gerais que variaram 
desde o espaço físico, as instalações elétricas e sanitárias, o leiaute até a ausência de equipa-
mentos de proteção coletiva e individuais. Por outro lado, pode-se inferir uma incipiente 
manifestação nas empresas com vistas a tornar mais digno o ambiente de trabalho. Contudo, 
as constatações apresentadas neste trabalho revelam um caminho árduo no sentido de me-
lhorar a situação atual das empresas na região. Tanto a metodologia como suas limitações são 
bem conhecidas por aqueles que trabalham na área de SST e meio ambiente. É importante 
que os dados obtidos com a realização do trabalho sejam acessíveis para comunidade, visando 
ao objetivo maior que é a prevenção de acidentes e a proteção ao meio ambiente. Tendo em 
conta a possível extrapolação das condições verificadas neste estudo, ainda é possível inferir 
que a cadeia produtiva do corte e beneficiamento de eucalipto em outras regiões no estado 
do Rio Grande do Sul também podem ser precárias e carentes de melhorias nas condições de 
saúde e segurança ocupacional. 
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Justificativa

O uso indiscriminado de insumos químicos na agricultura nos países em desen-
volvimento vem se configurando como grave problema de saúde pública. Nesse contexto, o 
Brasil alcançou, em 2010, a posição de primeiro consumidor mundial de agrotóxicos. O setor 
de flores e plantas ornamentais é um promissor segmento de agronegócios, com crescimento 
anual de 15%, sendo o estado de São Paulo responsável por 70% da produção nacional. O 
impacto sobre a saúde humana, torna-se um problema maior em estufas de flores. A disper-
são mais lenta dos produtos em ambiente fechado pode expor o trabalhador a concentrações 
maiores de agrotóxicos, em relação às culturas em campo aberto. Este trabalho tem como 
foco a comunicação relativa ao trabalhador, que na prática do di- - dia se insere como media-
dora de suas atitudes diante do risco, constituindo-se como importante alicerce às práticas 
educacionais em Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

Objetivos

A pesquisa, realizada em um dos polos produtores do estado de São Paulo, teve 
como objetivo verificar se a informação que o trabalhador conhece sobre suas práticas colabo-
ra para a minimização de sua exposição, a fim de levantar dados que propiciem embasamento 
para o desenvolvimento de materiais de comunicação de riscos adequados a ao público-alvo. 
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Metodologia
Trabalhadores foram entrevistados utilizando-se um roteiro semiestruturado, 

complementado pela observação de suas atitudes voltadas à preservação de sua saúde. Os 
dados foram tratados sob a perspectiva da análise de conteúdo temática, de Lawrence Bardin. 

Resultados
Como resultados, observou-se que os trabalhadores recebem informações de fon-

tes cujo conhecimento técnico é muito variável, não atendendo a requisitos mínimos que 
subsidiem a saúde e a segurança em seu ambiente de trabalho, considerando-se, portanto, 
as informações recebidas insuficientes para colaborar na minimização de sua exposição. Os 
trabalhadores sabem que há risco de exposição, sem clareza de todos os modos em que ela 
ocorre. Em consequência, o trabalhador não tem conhecimento de meios de prevenção mais 
eficazes e dos cuidados efetivos que deve ter com sua saúde. O baixo nível de escolaridade 
é um dos fatores que influenciam o processo de troca e apreensão das informações pelos 
trabalhadores, os quais desconhecem, principalmente, a exposição dérmica no manuseio das 
plantas, que se dá nas atividades de trato cultural. 

Foi identificada a necessidade de elaboração de material de comunicação de riscos 
adequado às características dessa população, com a participação de um profissional de design 
no processo, a fim de definir a melhor forma de apresentação do material, que venha a fomen-
tar conhecimento sobre o potencial de danos à saúde e ao meio ambiente, com orientações 
claras e voltadas para a prevenção e cuidados nas atividades do dia-a-dia, em estufas de flores e 
plantas ornamentais. O foco da comunicação de riscos deve ser a educação continuada desses 
trabalhadores.
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Introdução
A fundição de metais ferrosos é uma atividade econômica importante em vários 

países. No Brasil esse setor industrial é responsável pela geração de mais de 60.000 empregos. 
Seu processo produtivo, entretanto, resulta na exposição dos trabalhadores a diversas subs-
tâncias químicas relevantes do ponto de vista toxicológico. Dentre elas, destacam-se a sílica, o 
monóxido de carbono, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) e os compostos de 
níquel e de cromo. A introdução de aglomerantes no processo produtivo, no final dos anos 
1950, teve como consequência a exposição a outros agentes químicos, como fenol, formaldeí-
do, isocianatos e aminas. Além disso, a atividade ocupacional em fundições de metais ferrosos 
é classificada pela International Agency for Research on Cancer (IARC) como carcinogênica 
para seres humanos.

Diante desse cenário, em 2011, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – por 
intermédio da parceria entre a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do estado 
de São Paulo (SRTE/SP) e a Fundacentro – desenvolveu um projeto de fiscalização em fun-
dições de metais ferrosos em São Paulo. A escolha desse ramo de atividade está relacionada à 
variedade de fatores de risco presentes nesses ambientes.

Segundo dados dessa fiscalização do trabalho, as cinco fundições de metais ferro-
sos objetos da ação fiscal, todas instaladas no estado de São Paulo (identificadas nesta pes-
quisa como fundições A, B, C, D e E), não registraram, entre o quarto trimestre de 2010 e o 
terceiro de 2012, adoecimentos por exposição a agentes químicos, sendo que todos os casos 
de comunicação de doenças ocupacionais à previdência social brasileira, no mencionado perí-
odo, referem-se a distúrbios musculoesqueléticos. Ainda assim, praticamente só as fundições 
B e E registraram esse tipo de adoecimento no referido período.
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Justificativa
Duas questões justificam o desenvolvimento deste trabalho. A primeira é a busca 

pela compreensão das características da gestão de riscos químicos no âmbito das referidas in-
dústrias que, apesar da toxicidade das substâncias empregadas e dos subprodutos gerados no 
processo produtivo, não registraram doenças ocupacionais pela exposição a esses agentes nos 
últimos anos. Questões econômicas e jurídicas também são responsáveis por eventuais subno-
tificações de doenças ocupacionais aos órgãos públicos. Entretanto, neste trabalho, a análise 
restringiu-se aos aspectos operacionais da gestão de riscos ocupacionais, compreendidas pelas 
etapas de avaliação e controle dos riscos.

A segunda é o fato de não terem sido encontrados registros de pesquisas realizadas 
em São Paulo que tenham avaliado detalhadamente a gestão de risco de empresas do referido 
ramo de atividade e acompanhado suas eventuais melhorias.

Objetivos
Este trabalho tem como objetivo identificar as particularidades e as ineficiências 

da gestão de riscos químicos nas citadas fundições e o seu reflexo na ocorrência e no agrava-
mento de danos à saúde do trabalhador.

Materiais e métodos
Nesta pesquisa, utilizaram-se:
a) Dados secundários oriundos das ações fiscais da Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego do estado de São Paulo (SRTE/SP) obtidos diretamente 
em banco de dados da fiscalização. Embora não disponíveis ao público, a divul-
gação dessas informações, nesta dissertação, foi devidamente permitida pelas 
autoridades competentes desde que preservada a identidade das organizações 
inspecionadas;

a) Dados de inspeções realizadas em cinco fundições de metais ferrosos no estado 
de São Paulo e filmagem do processo produtivo no intuito de subsidiar a análise 
de riscos. Dados e filmagens fazem parte do projeto de fiscalização desenvolvi-
do pela parceria entre SRTE/SP e Fundacentro.

Entre 2011 e 2013, um grupo de trabalho formado por auditores fiscais do traba-
lho e pesquisadores da Fundacentro realizaram diversas inspeções nos ambientes de trabalho 
das referidas fundições.

Com base nesses dados, a gestão de riscos das fundições foi analisada comparati-
vamente, antes e após a intervenção fiscal, para identificar eventuais melhorias adotadas em 
função das mudanças e das alterações solicitadas pelos representantes do governo brasileiro 
em reuniões realizadas na SRTE/SP.

Resultados
Após a ação fiscal, houve um aumento na identificação de produtos empregados e 

subprodutos gerados no processo produtivo. A maioria das fundições pesquisadas identificou 
o risco de exposição aos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) e à sílica, entre outras 
substâncias. Entretanto, alguns agentes químicos não foram reconhecidos, como as dioxinas, 
furanos e o cromo VI.
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Paralelamente, constataram-se diversas inadequações na estratégia de amostragem 
das avaliações quantitativas. Não foram descritos os critérios de determinação dos grupos 
similares de exposição (GSE). O número de trabalhadores amostrados dentro dos referidos 
grupos e a falta de metodologia na seleção dos expostos avaliados não garantiram represen-
tatividade aos resultados encontrados. Com exceção da fundição E, o tempo de coleta das 
amostras de agentes químicos das indústrias pesquisadas não ultrapassou 70% da jornada de 
trabalho, conforme a Tabela 1. A maioria das avaliações quantitativas foi realizada em, no má-
ximo, dois dias de coleta, impedindo o tratamento estatístico dos dados. Algumas fundições 
não realizaram avaliações de curta duração referentes a agentes como formaldeído, amônia, 
metanol, xileno e trietilamina e as que fizeram não descreveram a estratégia de amostragem. 
As fundições A, B e D não consideraram os efeitos combinados das substâncias químicas na 
apresentação das concentrações dos agentes dispersos no ambiente de trabalho.

Tabela 1 − Número de coletas (TWA) dentro das faixas de tempo de coleta em relação à 
jornada de trabalho

Fundição 0-10 (%) 11-30 (%) 31-50 (%) 51-70 (%) >70 (%) Total de coletas

A - - - - - 60

B 30 40 28 5 2 105

C 0 0 0 235 8 241

D 0 5 3 10 14 32

E 0 0 2 26 140 168
Fonte: Dados extraídos do projeto de fiscalização em fundições do MTE em 2013.

No que tange à valoração dos riscos, as fundições optaram exclusivamente pelas 
avaliações quantitativas e pela respectiva comparação dos resultados obtidos com os limites de 
exposição ocupacional. Nenhuma indústria pesquisada ajustou os referidos limites de acordo 
com a jornada de trabalho real praticada. Com relação às concentrações encontradas, convém 
ressaltar que, dentre os 107 resultados acima dos limites de exposição no somatório das ava-
liações de todas as fundições em análise nos dois estágios da pesquisa, 73 deles se referiam a 
medições de poeira respirável contendo sílica livre cristalina. Entretanto, o reconhecimento 
dessas concentrações excessivas não resultou na adoção de medidas de controle, pois a maioria 
dos registros se repete ao longo dos anos.

As fundições C e E contrataram empresas externas para realizarem as atividades de 
reconhecimento dos riscos, coleta de agentes químicos e respectiva análise laboratorial. Ape-
sar da melhora no número de substâncias identificadas, nas informações acerca da coleta e no 
método analítico empregado em relação aos dados disponíveis antes da ação fiscal, constatou-
-se que as referidas indústrias não adotaram nenhuma medida de controle com fundamento 
em avaliações qualitativas, como a substituição ou a eliminação de substâncias químicas do 
processo produtivo e a reorganização do espaço fabril. A participação das equipes internas das 
indústrias é fundamental para o êxito de uma gestão de riscos, pois, nos níveis de pré-diag-
nóstico e observação, deve-se ter um significativo conhecimento do processo produtivo e das 
atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho. Por mais especializadas que as contratadas 
pelas fundições sejam no que tange às técnicas de avaliação de risco, nenhuma equipe externa 
conhece mais o processo produtivo do que os próprios funcionários da indústria. Dificilmen-
te esses profissionais, alheios ao cotidiano da fundição, teriam conhecimento suficiente para 
propor alterações significativas no processo produtivo.
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As fundições não descreveram os critérios de avaliação da eficácia das medidas de 
controle e também não obedeceram à hierarquia de controle, privilegiando o emprego de 
equipamentos individuais de proteção.

Após análise dos programas médicos, constatou-se que nenhuma das fundições 
pesquisadas identificou, de forma correlacionada no Programa de Prevenção de Riscos Am-
bientais (PPRA) e no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), mais 
da metade das substâncias passíveis de monitoramento biológico, conforme Tabela 2. Dessa 
forma, vários exames complementares deixaram de ser previstos e realizados. 

Tabela 2 − Moniotramento biológico: correlação entre identificação de substâncias 
químicas no PPRA e PCMSO

Fundição
Número subs-

tâncias químicas 
identificadas

Substâncias identi-
ficadas somente no 

PPRA

Substâncias identi-
ficadas somente no 

PCMSO

Substâncias identi-
ficadas no PPRA e 

PCMSO
No %

A 6 4 1 1 16,7

B 14 4 5 5 35,7

C 10 3 3 4 40

D 6 5 0 1 16,7

E 12 5 1 6 50
Fonte: Dados extraídos do projeto de fiscalização em fundições do MTE em 2013

Além disso, a maioria das telerradiografias de tórax, dentre as amostras de exames 
analisadas pela Fundacentro, não apresentou qualidade adequada para a leitura e interpre-
tação radiológicas de acordo com os critérios definidos pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), nos termos da Tabela 3.

Tabela 3 − Qualidade técnica das radiograficas de acordo com os critérios da OIT

Fundição QT 1 QT 2 QT 3 QT 4 Total de radiografias analisadas

A 0 1 6 12 19
B 11 12 4 3 30
C 0 0 0 14 14
D 0 0 0 30 30
E 1 5 13 7 26

QT: qualidade técnica das radiografias; QT 1: aceitável; QT 4: inaceitável.
Fonte: Dados extraídos do projeto de fiscalização em fundições do MTE em 2013

Conclusão
Concluiu-se, portanto, que as referidas ineficiências da gestão de riscos químicos 

não permitem adequada prevenção da ocorrência e do agravamento de doenças ocupacionais 
nos trabalhadores das fundições de metais ferrosos pesquisadas.



71

Integração da gestão da Segurança e Saúde 
no Trabalho à gestão do processo produtivo: 

uma análise de abordagens adotadas 
no setor siderúrgico no Brasil

Evander Caires Damasceno − Discente do programa de pós-graduação
evanderc@uol.com.br

Gilmar da Cunha Trivelato − Pesquisador da Fundacentro/MG
gilmar.trivelato@fundacentro.gov.br

Palavras-chave: Integração. Gestão. Produção. SST.

Introdução
A operacionalização do processo de integração da gestão da Saúde e Segurança do 

Trabalho (SST) à gestão do processo produtivo não é uma tarefa fácil. A experiência adquirida 
ao longo dos anos no meio siderúrgico mostra que é fundamental que os responsáveis pelos 
níveis estratégico, tático e operacional estejam todos bem engajados e comprometidos no 
processo de integração, caso contrário, este pode tornar-se inviável.

Muitos estudos foram desenvolvidos sobre a integração de sistemas de gestão, 
como os desenvolvidos por Asif et al. (2010, 2011) e Sampaio et al. (2012). Entretanto, 
nenhum deles explorou especificamente a questão da integração da gestão da SST à gestão 
da produção – que é de fundamental importância para a prevenção de acidentes e agravos à 
saúde do trabalhador.

O objetivo principal do trabalho é conhecer e analisar as abordagens e práticas de 
integração da gestão da SST à gestão do processo produtivo nas unidades elegidas de uma 
grande multinacional dentro do setor siderúrgico brasileiro.

Metodologia
A investigação (ainda em andamento) consistirá, de maneira resumida, em um 

estudo  de caso múltiplo no qual se busca identificar e compreender as práticas de integração 
da gestão de SST à gestão do processo produtivo. Os procedimentos de coleta de informações 
incluem entrevistas, análise de documentos e observações das atividades de trabalho. As en-
trevistas, individuais e coletivas, foram realizadas com o consentimento da empresa, uma vez 
que é parte integrante de um projeto maior e de nível corporativo. 
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Duas unidades da região sudeste, ambas com grau de risco 4, foram elegidas para 
a realização do trabalho, uma usina (caso 1) e uma trefilaria, sendo esta uma das maiores do 
mundo. Esta seleção levou em consideração, dentre outros aspectos, o número de unidades 
organizacionais do grupo no Brasil, os tipos de processos inseridos em cada unidade, a con-
veniência e representatividade desses negócios no Brasil. 

Os aspectos observados nesses estudos incluíram: políticas e diretrizes de Saú-
de e Segurança do Trabalho (SST), comprometimento da alta liderança com a gestão de 
SST, planejamento, implementação, acompanhamento e avaliação de resultados, processo 
de comunicação, processo de capacitação dos empregados, gestão dos riscos nas atividades 
de operação e manutenção, envolvimento das lideranças e trabalhadores na gestão de riscos, 
relação entre SESMT (Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho) e outras 
áreas gerenciais, integração nas atividades de manutenção/obra/revisão de instalações, gestão 
de mudanças, gestão de SST com terceiros (empresas contratadas).

Resultados
Caso 1: Usina siderúrgica
Essa unidade industrial dedica-se à produção de vergalhões para a construção civil, 

utilizando sucata metálica como principal insumo em sua aciaria elétrica. Possui uma capa-
cidade de produção de aproximadamente 1 milhão de toneladas/ano de vergalhões e possui 
certificações ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 e S.A 8000.

Na tabela a seguir segue um resumo do que foi observado.

Tabela 1 − Aspectos de Saúde e Segurança observados e respectivas evidências observadas

Aspectos de Saúde e Segu-
rança observados Evidências observadas

Políticas e diretrizes de SST
Há uma política de SST do grupo que é disseminado a todas as 

unidades industriais e vem assinada pelos principais executivos do 
grupo em nível internacional.

Comprometimento da alta 
liderança com a gestão de SST

A alta administração é presente no piso de fábrica por meio de 
auditorias e visitas periódicas de acordo com um cronograma 

pré-estabelecido. E há exemplos, de acordo com os empregados 
entrevistados, de baixa tolerância com comportamentos e condições 

que coloquem o empregado exposto a riscos de acidente ou à 
saúde. O diretor da unidade e seus principais gerentes realizam 

acompanhamento regular de todas as iniciativas de SST da unidade.

Planejamento, 
implementação, 

acompanhamento e avaliação 
de resultados

Embora haja um plano de SST da Unidade, não há evidências 
de um desdobramento e orientação de tal forma que os processos 
desenvolvam seus próprios planos de segurança específicos. Foi 

apresentado o monitoramento de indicadores reativos e proativos 
de SST cujo acompanhamento é feito em uma base mensal.

Processo de comunicação

Embora haja iniciativas como diálogos diários de segurança, 
campanhas, comemorações, ainda sim há relatos de falhas no 

processo de comunicação, ou seja, ainda há informações que não 
chegam ao piso de fábrica.

(...)
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Aspectos de Saúde e Segu-
rança observados Evidências observadas

Processo de capacitação

Existe um processo de inclusão e a maioria dos treinamentos 
passa por avaliação de desempenho. Também há iniciativas para 

assegurar a capacitação adequada não só para a realização das 
atividades do dia a dia, mas também em relação à SST.

Envolvimento dos 
trabalhadores na gestão de 

riscos

Os riscos associados às atividades rotineiras são tratados 
principalmente via procedimentos operacionais, cuja elaboração e 
revisão têm a participação dos trabalhadores. E em caso de revisão, 
todos são treinados sobre as mudanças feitas. Foi evidenciado que 
atualmente o instrumento de identificação de perigos e avaliação 

de riscos à saúde do trabalhador está em revisão em toda a unidade.

Envolvimento das lideranças 
na gestão de riscos

O nível supervisão é o que tem sido mais fortemente envolvido 
no processo de levantamento de riscos. E todos os níveis são 

envolvidos na busca por soluções para mitigá-los.

Relação entre SESMT e 
outras áreas gerenciais

Existe um trabalho de parceria entre as áreas (produção, engenharia, 
manutenção, utilidades etc.) e o SESMT, todavia, observa-se que os 
gestores das áreas ainda não assumiram responsabilidade, de fato, 
sobre os riscos, isto é, assumir a responsabilidade em identificar e 

atuar sobre os riscos de maneira mais efetiva.

Integração nas atividades de 
manutenção, obra e revisão de 

instalações

A SST é sempre abordada nas atividades de manutenção, obra, 
revisão de instalações. Todavia ainda há relatos de situações em que 

a produção se sobrepõe à segurança.

Gestão de mudanças

Os entrevistados relatam que, quando há mudanças em processos e 
equipamentos, os procedimentos são revisados e, consequentemente, 

aspectos de SST são levados em consideração. Relatam também 
que as gerências e supervisão têm motivado seus funcionários a não 

se exporem a riscos de acidentes e à sua saúde com regularidade. 
Todavia relatam também que a aplicação do instrumento “recusa 
de tarefa” (a recusa da realização de uma atividade em função da 

existência de riscos à saúde) ainda é aplicada com receio nos casos 
em que há impacto significativo à produção.

Gestão de SST com terceiros

Existem critérios de SST para contratação de obras e serviços e 
que requerem o atendimento de requisitos mínimos, como um 
treinamento introdutório de uma a duas semanas e capacitação 
para execução das atividades que exercerá. As iniciativas de SST 

desenvolvidas para os empregados do quadro próprio são estendidas 
para os terceiros.

Principais conclusões
A gestão de riscos nas atividades de manutenção, incluindo tanto as relacionadas 

à rotina quanto às fora da rotina são as mais críticas e que merecem maior atenção, pois nas 
entrevistas e análise de documentos relacionados à gestão de riscos é constatado um risco 
latente significativo à saúde dos trabalhadores.

(...)
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Introdução
A Inspeção do Trabalho no Brasil é organizada, mantida e executada pela União 

por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A fragmentação do mercado de 
trabalho, a crescente precarização nas relações trabalhistas, a subcontratação (frequentemente 
em cadeias complexas, nas quais a proteção ao trabalhador é relegada a segundo plano), a figura 
dos “pseudoautônomos”, a flexibilização das jornadas, a insegurança no emprego e a competição 
acirrada, entre outros, são alguns dos desafios que se colocam para a fiscalização trabalhista. 

Um dos setores que apresentam várias das características citadas é a do Transporte 
Rodoviário de Cargas (TRC). Os motoristas de caminhão constituem a ocupação que apre-
senta o maior número de mortes por acidente de trabalho no Brasil, com 1.452 óbitos no 
período 2005 a 2008, e 836 óbitos no período 2011 a 2012b. 

Estudos recentes mostram que após quatro horas contínuas de direção o risco de 
acidentes é dobrado e, após oito horas, o risco chega a ser até dez vezes maior (GOUDSWA-
ARD et al., 2006). Estudos adicionais mostram a pressão em relação à produtividade e a 
relação entre tempo de direção e aumento no risco de acidentes (LAMOND; DAWSON, 
1999; MORENO; ROTENBERG, 2009; SOUZA, 2004).

O objetivo deste trabalho é analisar como a fiscalização do trabalho tem se orga-
nizado e atuado para atender às necessidades da legislação perante o modus operandi do setor 
do TRC.

b  Dados do Instituto Nacional de Seguro Social fornecidos à Secretaria de Inspeção do Trabalho.
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Método
Análise de dados secundários: relatórios de inspeção do Sistema Federal de Inspe-

ção do Trabalho, relatórios de análises de acidentes, dados de acidentes de trabalho fornecidos 
pelo Instituto Nacional de Seguro Social à Secretaria de Inspeção do Trabalho do MTE e rela-
tórios de fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização do Transporte Rodoviário de Cargas 
(GETRAC) do MTE.

Resultados
As fiscalizações realizadas no setor do TRC no período 2008-2012 representaram 

apenas 1,4% do total de fiscalizações realizadas em todos os setores. Dessas fiscalizações, 51% 
e 48% tiveram, respectivamente, a jornada e o descanso dentre os itens fiscalizados. 

Em 67% das fiscalizações de jornada, ela foi considerada regular; em 13%,  regu-
larizada durante a fiscalização, dos quais apenas 12% resultaram em autuação.

Em 75% das fiscalizações de descanso, ele foi considerado regular;  em 11%, re-
gularizado durante a fiscalização, dos quais apenas 9% resultaram em autuação referente a ele.

No período de 2011-2012, as fiscalizações realizadas pelo GETRAC em dez grandes 
empresas de transporte e, por intermédio delas, suas subcontratadas, identificaram: um total 
de 20.500 empresas terceirizadas, sem previsão legal para tal; 92.500 trabalhadores sem regis-
tro; 6.600 parcelas do seguro-desemprego sacadas de forma fraudulenta por 1.900 motoristas; 
473.000 jornadas acima de dez horas efetuadas pelos motoristas e 36 acidentes fatais.

Discussão
Embora os diagnósticos realizados e utilizados pela fiscalização do trabalho apon-

tem que o setor do TRC deva ser considerado prioritário, o número de fiscalizações e o 
desfecho das mesmas não reflete isso. Nas fiscalizações em que a jornada e/ou descanso foram 
regularizados durante elas, em torno de um décimo resultou em autuação referente a esses 
itens. Legalmente, a regularização da situação não isenta a empresa de ser autuada.

Num setor no qual os registros de jornada e descanso dos motoristas (quando 
as empresas o fazem) são de difícil confrontação com a realidade, já que o contato entre o 
auditor e o motorista trabalhador é dificultado pela mobilidade deste último, maior coerên-
cia entre o diagnóstico, planejamento e execução devem ser observados pela Fiscalização do 
Trabalho. A implantação do GETRAC aponta nesse sentido.
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Justificativa 
Ocorrência de acidentes com lesão por instrumento perfurocortante com traba-

lhadores de limpeza hospitalar.

Objetivos
Analisar os acidentes com lesão por instrumento perfurocortante que acometeram 

os trabalhadores de limpeza hospitalar de forma a subsidiar proposições para um programa de 
intervenção para minimização desses acidentes e do adoecimento dos trabalhadores devido à 
contaminação por patógenos veiculados pelo sangue.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com enfoque quantitativo e 

corte transversal para análise dos dados, composta por duas etapas:

a) Caracterização das empresas prestadoras de serviço de limpeza que atuam no 
município de São Paulo, da população trabalhadora, dos acidentes e dos con-
tratos de prestação de serviços de limpeza quando firmados com o governo do 
estado de São Paulo. 

b) Estudo de caso relativo a um hospital, contemplando análises do contexto labo-
ral dos trabalhadores de limpeza para subsidiar uma proposta de programa de 
intervenção para minimização dos acidentes com lesão por instrumento perfu-
rocortante entre trabalhadores de limpeza hospitalar terceirizados.
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Resultados
Os resultados evidenciaram que, dos 198 acidentes ocupacionais notificados ofi-

cialmente, ocorridos com trabalhadores de limpeza nos quinze hospitais estudados, 124 (63%) 
ocasionaram lesão por instrumentos perfurocortantes. No estudo de caso, foram levantadas 
as características dos acidentes e do contexto laboral a que estão submetidos os trabalhadores 
de limpeza hospitalar, sendo que as análises embasaram o programa de intervenção proposto.

Conclusões
A ocorrência de acidentes com lesão por instrumento perfurocortante entre traba-

lhadores de limpeza hospitalar e o adoecimento decorrente da contaminação por patógenos 
veiculados pelo sangue ocorrem devido à falta da adoção de medidas preventivas e de acom-
panhamento pós-acidente pelas empresas de prestação de serviços de limpeza e pelos hospitais 
contratantes.
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Proposta de um modelo de avaliação de programas 
de controle médico de saúde ocupacional 

Davi Ribeiro dos Santos − Discente do programa de pós-graduação
d.ribeir@uol.com.br

Orientador: Prof. dr. José Tarcísio Penteado Buschinelli

Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Medicina do trabalho. Controle médico. Saúde ocupacional.

Introdução
Nos séculos XVII e XVIII, no qual se insere a obra As doenças dos trabalhadores de 

Ramazzini (2000), o interesse médico voltou-se para a descrição clínica dos achados, visando 
descrever sistematicamente e registrar as doenças e suas causas.

Na Inglaterra do século XIX, o impacto do surgimento das primeiras indústrias 
criou um cenário social de miséria, aglomeração urbana e consequente precariedade sanitária 
(LEE, 1964). No Brasil colonial, a produção da cana de açúcar – que tinha um alto número 
de escravos – guarda semelhança com o cenário da revolução industrial, no que se refere às 
condições desumanas de vida e trabalho (ALBUQUERQUE, 2006).

Em síntese, as observações ao longo da história apontam o trabalho como ati-
vidade humana em que há interação com condições ambientais e circunstanciais, não raro 
adversas e capazes de comprometer a saúde e encurtar a vida. 

Pela legislação brasileira, em 1994, os dispositivos legais específicos, as normas 
regulamentadoras nº 7 e 9, (MINISTÉRIO DO TRABALHO DO BRASIL, 2004) foram 
reformulados e introduziram, respectivamente, os Programas de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) e prevenção de riscos ambientais. A estrutura básica do PCMSO 
é um plano de avaliações clínicas e laboratoriais dos trabalhadores, estabelecida em função 
dos riscos à saúde, identificados por meio do monitoramento médico dos trabalhadores e da 
análise coletiva das informações obtidas. Representa o principal, se não o único instrumento 
de controle e promoção de saúde para a maior parte dos trabalhadores brasileiros. 

O documento que registra o PCMSO deve refletir o emprego da melhor prática 
médica, porém, é sabido que em vários estabelecimentos esses programas ainda trazem in-
consistências (MIRANDA; DIAS, 2004). É necessário que sejam tecnicamente coerentes, 
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tenham um modelo operacional definido, dentro de uma estrutura de gestão que propicie o 
monitoramento da saúde coletiva. Evidencia-se assim, a necessidade de que o PCMSO, pela 
sua importância preventiva, seja avaliado segundo parâmetros de coerência técnica, operacio-
nalidade e continuidade, o que invariavelmente conduz à indagação de como executar essa 
avaliação. Não identificamos na literatura uma proposta nesse sentido.

A avaliação da efetividade do processo de prevenção num estabelecimento em-
presarial implica a análise da realidade ocupacional, da representatividade e consistência dos 
programas de prevenção e controle, e dos resultados obtidos – o que demanda a realização 
de um trabalho que pela sua magnitude não seria viável realizar-se em tempo hábil nesta 
dissertação de mestrado.

Considerando que o planejamento é um ponto de partida para o alcance de re-
sultados progressivamente melhores, este trabalho propõe-se à criação de um instrumento de 
análise do conteúdo e da estrutura técnica demonstrados na construção do documento do 
PCMSO. É importante salientar que esse instrumento não avaliará a realidade ocupacional, 
mas a estrutura do documento do PCMSO como espelho do planejamento e da estratégia de 
controle médico adotados. 

Este estudo, de abordagem qualitativa (PEREIRA, 1999), parte de um referen-
cial de qualidade de gestão do controle médico de saúde, diante do objetivo de prevenir o 
adoecimento dos trabalhadores. Baseia-se nas recomendações da Organização Internacional 
do Trabalho e na Norma Legal Brasileira (NR 7). Tem como objeto de aplicação o conteúdo 
escrito no PCMSO. 

Objetivo
Desenvolver um instrumento de avaliação da coerência técnica, operacionalidade 

e continuidade dos processos de controle médico e prevenção, expressos no documento do 
programa de controle médico de saúde ocupacional. 

Metodologia
Desenvolveu-se um modelo de avaliação da estrutura de documento do PCMSO, 

com foco no nível de compromisso com a qualidade técnico-operacional e continuidade do 
controle médico. Foram escolhidos e hierarquizados os três parâmetros:

•	 Coerência técnica: coerência entre riscos ocupacionais declarados e a estratégia 
propedêutica adotada, visando ao diagnóstico precoce de alterações relaciona-
das com esses riscos. Esse parâmetro ocupa a primeira posição na hierarquia, 
por ser a base técnica indispensável para o diagnóstico.

•	 Operacionalidade: definições, critérios e procedimentos, com o melhor nível 
possível de clareza, visando uniformidade de entendimento e comparabilidade 
de dados e padrões de decisão, em favor da objetividade. Esse parâmetro ocupa a 
segunda posição, pela sua relevância para o desenvolvimento organizado do pro-
grama. Continuidade: organização e fundamentação técnica, em um processo 
de melhoria continuada do controle médico; atualização técnica e geração siste-
mática de informações que contribuam para o conjunto das iniciativas de pro-
teção e controle de riscos ocupacionais. Esse parâmetro ocupa a terceira posição.
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Para cada um dos três parâmetros foram criados quatro requisitos, cujo nível de 
atendimento, a ser verificado durante a análise do documento do PCMSO, foi categorizado 
em três resultados possíveis: nulo, parcial ou completo.

Com a finalidade de favorecer a análise comparativa de programas diferentes por um 
mesmo avaliador e também de um mesmo programa por diferentes avaliadores, optou-se pela 
atribuição de uma nota numérica (de 0 a 10) ao resultado analítico. Por conta da importância 
diferenciada atribuída a cada um dos três parâmetros, para a atribuição de notas foram estabe-
lecidos pesos diferenciados para cada parâmetro e nível de atendimento, seguindo os critérios: 

a) Para coerência técnica: peso equivalente a 50% da nota, que na escala de 0 a 
10 equivale a 5 pontos, os quais, divididos igualmente pelos quatro requisitos 
desse parâmetro, corresponde a 1,25 pontos para cada um deles, quando aten-
didos completamente;

b) Para operacionalidade: peso equivalente a 30% da nota, ou 3 pontos na escala 
de 0 a 10. O atendimento completo a um dos quatro requisitos equivale a 0,75 
pontos;

c) Para continuidade: peso equivalente a 20% da nota ou 2 pontos na escala de 0 
a 10. Cada um dos quatro requisitos, deste parâmetro, equivale a 0,5 pontos, 
quando atendido completamente.

Quando o atendimento de qualquer requisito em qualquer parâmetro for parcial, 
equivalerá a 0,25 pontos. Isso significa que o impacto de um atendimento nulo ou parcial 
sobre a nota final, será tanto mais negativo quanto maior a importância do parâmetro. Esse 
recurso atende ao propósito de traduzir a relevância que este instrumento de avaliação atribui 
à coerência técnica demonstrada na estruturação do PCMSO. 

Os critérios foram sintetizados no Quadro 1, com o respectivo peso atribuído a 
cada um dos três parâmetros; uma síntese do conteúdo de cada um dos quatro requisitos de 
avaliação para cada parâmetro; o valor numérico atribuído aos atendimentos nulo, parcial e 
completo de cada um deles.

Quadro 1 Sinopse do critério de atribuição de nota numérica

Parâmetros Síntese dos Requisitos
Atendimento e respectiva nota

Nulo Parcial Completo

Coerência técnica
(5 pontos)

Agentes de risco à saúde 0 0,25 1,25

Riscos ocupacionais 0 0,25 1,25

Estratégia de avaliação clínica 0 0,25 1,25

Abordagem de casos com alteração 0 0,25 1,25

Operacionalidade
(3 pontos)

Critérios de aptidão ou inaptidão 0 0,25 0,75

Sistemática de proteção geral 0 0,25 0,75

Norteadores da agenda de avaliações 0 0,25 0,75

Procedimentos operacionais 0 0,25 0,75

(...)
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Parâmetros Síntese dos Requisitos
Atendimento e respectiva nota

Nulo Parcial Completo

Continuidade
(2 pontos)

Protocolos técnicos específicos 0 0,25 0,5

Critérios analíticos de casos com 
alteração 0 0,25 0,5

Análise crítica de dados 0 0,25 0,5

Referências bibliográficas 0 0,25 0,5

Criou-se um formulário de avaliação e um manual explicativo que incluiu um 
quadro de definição de conceitos adotados no instrumento (ex.: “Agente de risco: agente 
físico, químico, biológico ou condição suficientemente definida e reconhecida como fator 
com potencial de causar dano à saúde em caso de exposição ocupacional”), visando à unifor-
midade das análises. 

Esse instrumento criado foi submetido a um processo de validação por três mé-
dicos do trabalho, os quais aplicaram-no de forma independente, sem saber quais eram os 
outros validadores. Os critérios de escolha dos médicos foram: a) ser especialista em medicina 
do trabalho há pelo menos 5 anos; b) ser detentor de título de especialista; c) ter reconhecida 
experiência em PCMSO, preferencialmente de grandes estabelecimentos. Um dos avaliadores 
tem título de mestre em saúde ocupacional. 

Numa primeira etapa, cada validador recebeu um mesmo documento de PCMSO, 
acompanhado do formulário de avaliação e do manual. Na segunda etapa, após essa primei-
ra avaliação, os mesmos validadores receberam outros dois documentos de PCMSO e um 
PCMSO exemplo, elaborado de acordo com os requisitos do instrumento. Foi solicitado que 
avaliassem inclusive o PCMSO exemplo. Paralelamente fizemos as mesmas avaliações que 
foram solicitadas aos validadores. 

Os resultados das avaliações ainda estão sendo compilados, o que impossibilita a 
discussão e conclusão.
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fisioelaine@gmail.com
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Justificativa
As afecções musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho (AMERT) – termo ado-

tado nesta pesquisa para englobar as LER/DORT (lesões por esforços repetitivos/distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho) e as lombalgias ocupacionais (incluindo os eventos 
agudos e traumáticos) – apesar de serem descritas desde o século XVII, são consideradas, 
ainda hoje, um grande desafio para o campo da saúde do trabalhador, no que se refere ao 
tratamento e prevenção. 

Inúmeros estudos relatam a influência negativa que esse grupo de enfermidades 
causa na qualidade de vida dos trabalhadores por elas acometidos, por causa das limitações im-
postas e dos diversos problemas que eles enfrentam em sua vida social, familiar e profissional. 

Objetivo
Avaliar a percepção da qualidade de vida apresentada pelos trabalhadores com 

afecções musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho, matriculados no Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador (CEREST) – Regional de Guarulhos no período de janeiro de 
2012 a março de 2013. 

Metodologia
Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, por meio da 

aplicação de um instrumento desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
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WHOQOL-Bref, o qual avalia a qualidade de vida global e os domínios físico, psicológico, 
social e ambiental, além de um roteiro de entrevista estruturada, contendo questões sobre 
informações pessoais, perfil sócio-ocupacional e quadro clínico atual apresentado por esses 
trabalhadores. 

Resultados esperados e conclusão
O constructo “qualidade de vida” pode ser um importante indicador de saúde 

e os resultados obtidos por meio de sua avaliação e mensuração podem revelar elementos 
relevantes que contribuem para a avaliação da eficácia dos tratamentos propostos para os 
pacientes com afecções musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho e definição de diretrizes 
de intervenção e prevenção desses agravos. 
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Introdução
Em 2011 foram registrados 711.164 acidentes e doenças relacionadas ao trabalho 

pelo anuário estatístico de acidentes de trabalho da Previdência Social (BRASIL, 2013). Esse 
número representa apenas a “ponta do iceberg”, pois engloba somente os trabalhadores for-
mais, os acidentes que ultrapassaram quinze dias de afastamento (não notificados logo após 
o acontecimento) e aqueles reconhecidamente caracterizados pela Previdência como relacio-
nados ao trabalho. Nesse sentido, desde a década de 1970 vem sendo estruturado no Brasil 
o campo da saúde do trabalhador (ST) dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). O deline-
amento e estruturação desse campo, baseando-se nos pressupostos e fundamentos do SUS, 
descentralizou e hierarquizou suas ações com a criação da Rede Nacional de Atenção Integral 
à Saúde do Trabalhador (Renast), que se capilarizou nos estados e municípios por meio da 
implantação de pólos irradiadores de conhecimentos chamados de Centros de Referência em 
Saúde do Trabalhador (Cerest) (BRASIL, 2002). 

O Cerest de Piracicaba é reconhecido pelos serviços de ponta com iniciativas nas 
ações de vigilância em saúde do trabalhador, quadro normativo próprio e presença de uma 
estrutura de informação solidificada. Também destaca-se pela produção de estudos acadêmi-
cos desenvolvidos na instituição, além da produção de um Modelo de Análise de Acidente 
(Mapa). Em 2006, obteve reconhecimento como o mais efetivo e atuante entre os Cerest 
de São Paulo, segundo indicadores do estado, além de ter conseguido uma aproximação da 
mídia (acompanhante e divulgadora de suas ações) (JACKSON FILHO; BARREIRA, 2010; 
VILELA, 2003).
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Segundo Lefevre (1995) e Capistrano Filho (1988), a conquista de uma relação 
“harmoniosa” com a mídia é peça fundamental para a efetivação da ação pública dos servi-
ços de saúde, que perpassa pelo conhecimento social das ações e dos produtos desse serviço. 
Nesse contexto, e ainda considerando que os impressos têm como função o fornecimento 
de informações mais aprofundadas, alcançando os formadores de opinião, elucidar as ações 
públicas de um centro de excelência na área de ST como o Cerest de Piracicaba sob a ótica da 
mídia impressa local e regional se faz necessário e de suma importância para sua divulgação e 
reprodução em outros serviços. 

Objetivos

Por causa da importância da informação no contexto da saúde, este estudo buscou 
analisar, por meio de material arquivado na instituição, as ações públicas do Cerest de Pira-
cicaba divulgadas na mídia impressa local, tendo como metas: dar visibilidade, categorizar e 
descrever as ações publicadas nos jornais e comparar as ações que ganharam visibilidade na 
mídia impressa com as que foram descritas nas prestações de contas anuais realizadas entre 
2007 e 2012.

Metodologia

 A pesquisa foi estruturada na análise documental de caráter exploratório-des-
critiva. Por meio da leitura, recorte e arquivamento das notícias relacionadas ao Cerest de 
Piracicaba e sobre ST publicadas pela instituição, constituiu-se um arquivo de fascículos 
de jornais e outros meios, sobre diversos temas relacionados à ST (mantendo a referência, 
quando possível, do veículo midiático original), tendo como fonte de informação, majorita-
riamente, os seguintes jornais de veiculação local: Gazeta de Piracicaba, Jornal de Piracicaba e 
Tribuna Piracicabana. Para a comparação das ações noticiadas com as atividades efetivamente 
realizadas pelo órgão, foram adotadas como fontes de dados os relatórios de prestação de 
contas apresentados pela instituição referentes aos anos entre 2007 e 2012. 

Resultados
Foram amostradas um total de 273 notícias que continham no seu texto o Cerest 

ou entidades que seus profissionais fazem parte, com datas a partir do ano de 1998 e com 
relatos dos três jornais locais e de outros jornais regionais. Já a amostra analisada, na qual fo-
ram mantidas apenas os textos contidos nos três jornais locais, e dentro do período referido, 
totalizou 254 relatos. Ao comparar esses dados às atividades realizadas pelo Cerest descritas 
nas prestações de contas, observou-se no material midiático impresso a ausência de publica-
ções referentes à assistência em reabilitação, além da comunicação institucional não se referir 
a ações da unidade e a fonte de informações ser prestada a pedido e não apontada no relató-
rio. Por meio da comparação dos números de ações de vigilância, assistência e capacitações, 
verificou-se que as ações alvo da mídia impressa local constituem apenas uma pequena parcela 
das ações executadas, conforme exposto na Tabela 1. 
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Tabela 1 Comparativo das ações realizadas e publicadas do CEREST Piracicaba por ano

Ano

Tipo de 
conteúdo

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pub. Real Pub. Real Pub. Real Pub. Real Pub. Real Pub. Real

Vigilância 4 160 5 118 14 156 2 465 51 722 23 735
Eventos 12 56 11 31 7 51 12 190 36 179 15 87

Capacitação 1 4 1 4 1 5 0 10 0 27 4 28
Total 17 220 17 153 22 212 14 665 87 928 42 850

Quanto ao periódico de origem dos relatos, o Jornal de Piracicaba foi responsável 
por 53,54% dos textos, seguido pela Tribuna Piracicabana (24,80%) e a Gazeta de Piracicaba 
(21,65%). Desses textos, 89,76% foram descrições de ações e fatos, 5,91% editoriais e o res-
tante foram: oito chamadas públicas (avisos de eventos atuais e futuros, com descrições dos 
mesmos pelo jornal); duas cartas de leitores citando o Cerest e uma entrevista realizada com 
um profissional do órgão. Com relação à distribuição anual das notícias publicadas, calculada 
em uma média aproximada de 24 textos por ano, notou-se um crescimento abrupto na quan-
tidade de textos veiculados no ano de 2011 (102 textos ou 40,16% do total), havendo uma 
queda para 57 (22,44%) em 2012. 

Quanto ao tema apresentado, o Cerest de Piracicaba foi colocado como assunto 
principal em 48,82% das publicações, realizando pesquisas, fiscalizações e promovendo even-
tos. E como fato secundário em 51,18% das notícias, nas quais foi lembrado por algumas 
de suas atribuições, apoio e parceria a outras instituições em suas ações e fornecendo local 
para reuniões. O assunto foco do texto mais veiculado foi o relacionado à vigilância realizada 
pelo órgão, majoritariamente ligada à fiscalização em loco, totalizando aproximadamente 
39% das publicações, seguido pela divulgação de eventos como reuniões, fóruns, encontros e 
audiências públicas (35,83%) e pela divulgação de informações em ST ligadas ao número de 
acidentes de trabalho e seus índices (12,6%). Os editoriais tomaram aproximadamente 6% 
dos textos publicados, incluindo críticas relacionadas ao órgão, relatos de acidentes e opiniões 
com visão positiva da atuação do Cerest. O restante foi dedicado a eventos de capacitação 
promovidos ou com participação do órgão, além de informações institucionais, cartas, entre-
vista e divulgação de projetos e de trabalhos em parceria. 

Saliente-se que 11,4% das publicações apresentaram ações da instituição relacio-
nadas a projetos de pesquisa desenvolvidos por ela, com vistas a conhecer o perfil de determi-
nado setor e modificar a realidade para melhorar a segurança do trabalhador; em contraparti-
da, as ações de assistência e reabilitação não foram veiculadas pelos jornais. 

Aproximadamente 53,36% do total de textos jornalísticos apresentaram ilustra-
ções e/ou fotos, e 36,22% descreveram o Cerest já no título ou subtítulo, caracterizando-o 
como uma instituição conhecida pela população, onde em 17,72% das publicações o órgão 
foi alvo de primeira página. Em 42,13% das amostras analisadas foi repetido o mesmo fato 
ou tema em jornais diferentes, nos quais 10,63% das notícias foram constatadas diferenças na 
informação veiculada. O ramo de atividade em maior evidência nos textos foi o da construção 
civil, relatado em 46,47% das publicações, seguida pela atuação nas indústrias metal-mecâ-
nica, celulose, têxtil, olarias e cerâmicas, automotiva, metalúrgica, entre outras (10,63%), 
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agricultura, em particular, os alojamentos dos cortadores de cana (4,33%) e setor de serviços 
como motofrete, comércio e bancário (9,84%). 

Quanto ao trabalho interinstitucional, 64,17% dos relatos apresentaram a atua-
ção do Cerest com parceria, colaboração ou apoio de outras instituições. O parceiros mais 
recorrentes foram os Sindicatos dos Trabalhadores (52,76%), o Ministério do Trabalho e Em-
prego (26,38%), Ministério Público do Trabalho (14,17%), universidades (9,84%), Comis-
são Municipal de Prevenção aos Acidentes do Trabalho e Doenças Relacionadas ao Trabalho 
(9,84%), Prefeitura de Piracicaba (9,45%), Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba 
(7,48%), Sindicato Patronal (6,69%), Vigilância Sanitária (6,69%), Associações (5,51%), 
Instituto Nacional de Previdência Social (4,33%), Fundacentro (3,15%), Comitê Permanen-
te Regional de prevenção de acidentes na construção civil (3,15%), entre outros. 

A presença de falas de profissionais ou de especialistas sobre o assunto, encontrou-
-se em 87,40% (222) das notícias, com 41,73% (106) originais de profissionais do Cerest e 
aproximadamente 53% (57) dessas proferidas por um técnico de segurança do trabalho da 
instituição, evidenciando a possibilidade deste ser a referência em assuntos de ST para os 
jornais locais. Porém, por causa da presença de mais de uma declaração em algumas notícias, 
profissionais de outros órgãos responderam por 74,41% (189) das declarações, sendo 51,85% 
(98) provenientes de um dirigente sindical do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção Civil e do Mobiliário de Piracicaba (Sinticompi). 

Nos assuntos tratados, o Cerest Piracicaba foi abordado por suas ações voltadas à 
vigilância em 44,88% dos relatos, onde 25,59% apontavam as fiscalizações como fruto de de-
núncias provenientes do Sinticompi e 9,45% originais de acidentes graves e fatais com traba-
lhadores. A participação em eventos apareceu em 40,94% dos textos, com 20% deles ligados 
a reuniões e aproximadamente 4% ligado a audiências públicas. A divulgação de informações 
apareceu em 23,62% do total, apresentando além da exposição dos dados, seu detalhamento 
explicativo (14,96%), comparação com anos anteriores e outros dados (13,39%), o parcela-
mento por setor (12,20%) e um “ranking” dos setores que mais acidentam (9,45%), além de 
citar as fontes como o Sivat (5,91%) e o Raat (3,15%) e embasar alguma informação sobre 
algum setor específico (10,24%). 

Os editoriais centraram força na crítica à situação dos trabalhadores e aos acidentes 
tanto no trânsito quanto nos locais de trabalho, e ao elogio às iniciativas fiscalizatórias e de 
orientação em projetos. Sete dos quinze editoriais apresentaram elogios à atuação do Cerest Pi-
racicaba. Quanto à análise qualitativa, podem-se depreender algumas informações importantes, 
tais como: o conflito de atribuições presente em alguns textos, nos quais o Sinticompi assume 
funções de interdição e tem sua fala como definidora da ação do Cerest; o destaque dado a ações 
ligadas a grandes empresas e a recorrência de ações de interdição, colocadas com frases de efeito 
pelos jornais como “primeira interdição do ano” ou “mais um interditado”. 

Conclusões
Deste trabalho pode-se destacar que o interesse dos jornais locais se dá em ações 

voltadas à vigilância, à promoção de eventos e às informações epidemiológicas fornecidas pelo 
centro. Em contrapartida, o Cerest Piracicaba aparece com uma visão positiva de sua atuação 
e resultados. Porém, as informações sobre a assistência e reabilitação ao trabalhador não são 
conhecidas pela população local e apenas uma pequena parcela delas acaba sendo publicada, 
e apresentada aos jornais, em parte, por profissionais do sindicato, aparecendo assim como 
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auxiliar desse serviço. Isso demonstra a necessidade de uma assessoria de imprensa e uma 
aproximação ainda maior com a mídia local para que a população possa conhecer todos os 
serviços prestados pelo Cerest Piracicaba, e para que os textos possam trazer informações de 
mais qualidade sobre a atuação desse serviço. 
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Introdução: A dimensão do problema
Segundo o Ministério da Previdência Social, em 2010, 2.712 trabalhadores mor-

reram por acidentes de trabalho no Brasil, sendo 710 no estado de São Paulo e 343 em Minas 
Gerais, com médias diárias de 7,4 óbitos, no total, e 1,9 e 0,9, respectivamente em cada 
estado (brasil, 2012). 

No entanto, acredita-se que o número de mortes seja superior ao captado pelas es-
tatísticas oficiais da Previdência Social. Conforme levantamento realizado no município de Bo-
tucatu, o sub-registro de acidentes do trabalho fatais pode alcançar cerca de 80%, situação que 
estudiosos acreditam ser extensível a todo o país (CORDEIRO et al., 2005; BINDER, 2003).

A fragilidade das informações e a consequente dificuldade em formular políticas 
públicas de prevenção resultam na necessidade de apresentar alternativas de construção de 
base integrada de dados de acidentes e doenças do trabalho, a partir da vinculação das bases 
de dados disponíveis. Além disso, a vinculação de bases proporcionaria um verdadeiro apro-
veitamento estatístico dessas informações. 

Objetivos
Identificação, quantificação e caracterização dos trabalhadores que foram vítimas 

fatais de acidentes do trabalho entre 2006 e 2008, por intermédio da vinculação das duas fontes 
de dados: as Declarações de Óbito (DO) e as Comunicações de Acidentes do Trabalho (CAT).
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Metodologia de vinculação de banco de dados
As fontes de informação utilizadas foram as bases de comunicação de acidentes do 

trabalho do Ministério da Previdência Social, disponibilizados pela Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), que em parceria firmada 
com a Fundação Seade, também forneceu a base de Declaração de Óbitos do Sistema de In-
formações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, para o estado de Minas Gerais. 
Para São Paulo, a base de mortalidade empregada foi aquela processada pela Fundação Seade, 
com base na Pesquisa Mensal de Eventos Vitais (PEV), a partir das informações sobre óbitos 
coletadas em todos os cartórios de registro civil do estado, entre 2006 e 2008.

Neste projeto, contou-se com a experiência na vinculação de bases que a Fundação 
Seade acumulou ao longo dos anos, utilizando o método determinístico para identificação de 
pares em bases distintas. Tal metodologia pressupõe a existência de informações padronizadas 
e individualizadas, proporcionando a identificação do mesmo caso nas duas bases de dados. 
Nessa situação, o pareamento é realizado somente quando existe certeza de que as variáveis 
de referência são idênticas.c 

Tratamento e vinculação das bases de dados
Foram necessários ajustes na base de dados da CAT, com o intuito de eliminar 

registros duplicados e levantar o histórico acidentário do trabalhador, para identificar os dis-
tintos acidentes ocorridos com a mesma pessoa. Entretanto, para a vinculação, utilizaram-se 
os eventos com data mais recente ou que tinham a ocorrência de óbito.

Com relação à base de mortalidade do estado de São Paulo, precisou-se apenas 
identificar e selecionar os residentes cujo óbito também havia ocorrido nessa Unidade da 
Federação, pois esta já se encontrava acurada.

Para a base de Declaração de Óbitos do SIM de Minas Gerais, algumas etapas de 
precisão foram necessárias para eliminar eventos duplicados, sendo em seguida selecionados 
os óbitos de residentes ocorridos também em Minas Gerais.

No processo de vinculação, foram elaborados critérios para a formação de pares. 
A seleção foi por igualdade e/ou por semelhança. Na comparação por igualdade, é observado 
se a variável selecionada possui preenchimento idêntico nas duas bases, enquanto na compa-
ração por semelhança verifica-se se a semelhança no preenchimento é igual ou superior a um 
nível preestabelecido, que neste projeto foi de 80%. 

Salienta-se que o mesmo cuidado aplicado no tratamento e seleção dos eventos de 
acidentes do trabalho da base da CAT também foi aplicado no momento da seleção visual 
dos pares. Nessa etapa, para que um par fosse aceito como acidente do trabalho, além de ser 
reconhecidamente comprovado por diversas variáveis como sendo da mesma pessoa, também 
teve que ser reconhecido como acidente do trabalho. 

c  Existem outros processos de vinculação de bases de dados produzidos a partir de métodos probabilísticos de rela-
cionamento de registros, que, na falta de campo único de identificação ou dos campos de nomes e/ou documentos 
capazes de criar chaves de relacionamento, baseiam-se na utilização de campos comuns nas diferentes bases, com o 
objetivo de estimar o quanto é possível que um par de registros selecionado refira-se a um mesmo indivíduo: ver, por 
exemplo, Pinheiro, Camargo e Coeli (2006) e Drumond e Machado (2008).
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Resultados
Vinculação das bases CAT/DO do estado de São Paulo
Todos os 762.152 registros da base de dados de mortalidade do Seade para o 

estado de São Paulo foram vinculados aos 488.174 registros da base de dados da CAT, inde-
pendentemente se estavam indicados como acidente do trabalho ou como óbito, segundo as 
respectivas bases.

Como resultado da identificação e vinculação do total de acidentes dessas bases, 
obtiveram-se 2.252 registros, que compõem a base vinculada. Na base da CAT, 1.781 regis-
tros (79,1% de todos aqueles vinculados) estavam notificados como óbito, enquanto 471 não 
apresentavam tal indicação. Para a base do Seade, o porcentual de registros notificados como 
acidente do trabalho foi muito menor, de apenas 18,6%, ou 419 registros entre os que tinham 
sido vinculados, restando 1.833 registros que foram vinculados e não estavam assinados como 
acidente do trabalho no óbito. Os 471 registros da base da CAT e os 1.833 da base do Seade 
foram vinculados em razão dos critérios utilizados pelo método. Os demais 54 eventos da 
base da CAT assinalados com óbito e os 873 do Seade assinalados como acidentes do trabalho 
não foram vinculados por nenhum critério utilizado.

Da base vinculada obtida, averiguou-se que somente 350 registros eram assinala-
dos como acidentes do trabalho fatais em ambas as fontes, simultaneamente. Relacionando 
essa base vinculada às bases originais de acidentes do trabalho e de óbitos, constatou-se que 
1.485 registros vinculados eram de óbitos informados apenas na base da CAT, enquanto na 
da mortalidade esse montante foi de 942 registros. Incorporar os casos presentes como óbito 
em apenas uma das bases totalizou 2.777 casos fatais de acidentes do trabalho (Figura 1).

Vale salientar que a base vinculada é composta também de registros da CAT não 
identificados na base da previdência como óbito decorrente do acidente. Do mesmo modo, 
alguns registros da base de óbitos não eram identificados como acidente do trabalho.

Tendo em vista que a vinculação foi realizada com todos os registros das bases da 
CAT e do Seade, foram vinculados, para o estado de São Paulo, 2.252 casos de acidentes do 
trabalho fatais independentemente se estes estavam indicados como tal em qualquer uma das 
bases de referência, enquanto somente 54 registros assinalados como acidentes do trabalho 
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fatais da base do INSS e 873 da base do Seade não foram vinculados. Assim, no total da base 
vinculada final de acidentes do trabalho fatais, denominada de base vinculada hipotéticad, 
constam 3.179 casos no estado de São Paulo, entre 2006 e 2008 – 402 a mais do que na 
vinculação anterior (Figura 2).

Isso indica que, a cada ano, em média, 1.060 trabalhadores foram vítimas fatais 
de acidentes relacionados ao trabalho, ou seja, a cada dia ocorreram aproximadamente 2,9 
mortes por acidentes laborais, sendo que muitas destas mortes não são contabilizadas em 
nenhuma estatística oficial.

Vinculação das bases CAT e DO/SIM do estado de Minas Gerais
Reproduziu-se para Minas Gerais todo o processo de vinculação para os 333.826 

registros da base de dados da Declaração de Óbitos (DO/SIM), com os 138.131 registros 
da base de dados da Comunicação de Acidentes do Trabalho (CAT), independentemente se 
estavam assinalados como acidente do trabalho ou como óbito, segundo as respectivas bases.

A vinculação dessas bases resultou em 823 registros, que constituíram a base vin-
culada, sendo que na base da CAT 84,6% (696) de todos os registros vinculados estavam 
notificados como óbito, enquanto 127 registros não apresentavam tal indicação. Para a base 
da DO/SIM, o porcentual de registros notificados como acidente do trabalho foi de 31,2%, 
ou seja, 257 dos registros que tinham sido vinculados dessa base. Os 127 registros da base 
da CAT e os 566 da base da DO/SIM foram vinculados em razão dos critérios utilizados, 
enquanto 111 eventos da base da CAT assinalados com óbito e 590 registros da base de óbitos 
marcados como acidente do trabalho não foram vinculados por nenhum critério utilizado.

Na base final composta somente pelos registros vinculados, foram encontrados 235 
registros notificados como acidentes do trabalho fatais em ambas as fontes, ou seja, 16,6% dos 
eventos vinculados. Relacionando essa base com as bases originais de acidentes do trabalho e de 

d  É uma base hipotética porque os registros indicados como acidentes do trabalho na base do Seade que não foram 
vinculados e os registros apontados como óbito na da base da CAT, também não vinculados, continuaram em suas 
respectivas bases.
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óbito, constatou-se que 572 registros vinculados eram de óbitos notificados apenas na base da 
CAT, enquanto na base da mortalidade esse montante foi de 612 registros (Figura 3).

Referindo-se à base vinculada hipotética, observa-se que, após incorporar os casos 
presentes em apenas uma delas, essa base totalizou 1.524 casos fatais de acidentes do trabalho, 
no estado de Minas Gerais, entre 2006 e 2008, indicando que, a cada ano, em média, 508 
trabalhadores foram vítimas fatais de acidentes relacionados ao trabalho – ou seja, a cada dia 
ocorreu aproximadamente 1,4 morte por acidentes laborais, algumas destas excluídas das ba-
ses de dados, devido a sua não notificação seja por algum motivo específico e/ou por se tratar 
de um trabalhador autônomo (Figura 4) (WALDGOVEL, 2002).
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Considerações finais
A metodologia de vinculação determinística mostra o potencial das informações 

estatísticas obtidas por meio do processamento de registros administrativos, indicando sua 
importância e a possibilidade de gerar subsídios à questão acidentária (FREITAS, 2005; 
WALDVOGEL, 2002).

A análise dos registros administrativos, de suas deficiências e atributos permite tra-
balhar no sentido de aprimorá-los e torná-los fontes estatísticas apuradas, pois a garantia da 
informação é essencial para a boa execução de programas de saúde (TEIXEIRA, 2005). Adicio-
nalmente, é a identificação e a mensuração a priore de uma situação que possibilitam a preven-
ção de um problema ou a diminuição de sua extensão (FREITAS, 2005). De fato, o acidente 
do trabalho constitui um ônus elevado a toda a sociedade e o interesse em reduzi-lo é de todos.

Entretanto, a elaboração de bases de dados abrangentes de acidentes do trabalho 
pautadas em registros administrativos requer, como alertou Salim (2011), esforços conver-
gentes de prioridades políticas, em função da heterogeneidade dos diversos sistemas de infor-
mação existentes, como estrutura física, definição de conceitos e dados cadastrados.

As duas fontes de dados trabalhadas – CAT e DO –, tanto em São Paulo como 
em Minas Gerais, mostraram-se insuficientes para identificar e dimensionar adequadamente 
os casos fatais de acidentes do trabalho quando utilizadas de forma isolada. O tratamento 
conjunto ampliou esse universo e permitiu análises mais abrangentes da questão acidentária.

Com relação à comparação das variáveis, a partir da base vinculada é possível 
aperfeiçoar distintas informações de acidentes do trabalho, obtendo-se dados de campos mal 
preenchidos, o que, por sua vez, proporciona a melhora na qualidade do preenchimento dos 
campos. Tais informações compõem uma base mais completa, que pode subsidiar ações nas 
áreas de saúde do trabalhador.
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Justificativa
Os acidentes do trabalho simbolizam uma das formas de violência enraizadas na 

sociedade e constituem um dos maiores agravos à saúde dos trabalhadores no Brasil. Par-
ticularmente na indústria da construção, o fenômeno assume uma dimensão preocupante, 
exigindo a adoção de políticas públicas voltadas à promoção de ambientes de trabalho seguros 
e saudáveis. 

Especificamente na região metropolitana de João Pessoa, capital da Paraíba, foi re-
gistrada em canteiros de obra, nos anos de 2003 e 2004, uma elevada incidência de óbitos por 
choque elétrico, representando quase 60% das causas dos acidentes fatais no setor construtivo 
durante o período considerado. 

Diante da necessidade imperiosa de modificar esse cenário, foi concebido o Pro-
grama de Redução de Acidentes Elétricos (PRAE) no âmbito do Comitê Permanente Re-
gional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção da Paraíba 
(CPR-PB). 

Inspirado nas disposições da Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18) do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, o referido Comitê foi fundado em abril de 1996. É composto 
atualmente por 20 entidades representativas do poder público, dos trabalhadores, dos em-
presários e da sociedade civil organizada. Sua missão, enquanto fórum interinstitucional, 
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é apontar caminhos na busca do trabalho decente e de uma melhor qualidade de vida nos 
canteiros de obra. 

Cumpre destacar, portanto, que a introdução de um programa de combate aos 
acidentes elétricos consolidou na prática essa premissa do Comitê, representando um choque 
na “cultura da gambiarra” prevalente na indústria da construção.

Objetivo

Adotar uma ação estruturante no sentido de reverter a alta incidência de mortes 
por acidentes elétricos na indústria da construção, que caracterizava um sério problema de 
saúde pública, no biênio 2003/2004, na região metropolitana de João Pessoa. 

Metodologia

A estratégia do PRAE atribuiu à concessionária de energia a responsabilidade de 
vincular o atendimento às solicitações de ligação de energia das obras à apresentação dos 
respectivos projetos das instalações elétricas temporárias. Nesse sentido, deve-se salientar que 
a adoção dos projetos constitui uma barreira efetiva ao improviso, posto que este é o grande 
responsável pela ocorrência de choques elétricos nos canteiros de obra. Assim, a metodologia 
adotada pelo PRAE remete à boa técnica prevencionista que consiste em combater e eliminar 
o risco do acidente em sua origem. 

A formalização do Programa se deu em reunião ordinária do CPR-PB realizada em 
maio de 2006, com a assinatura de um Termo de Compromisso de Cooperação entre os ges-
tores das seguintes entidades: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Paraíba 
(SRTE-PB), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB), Energisa 
Paraíba, Ministério Público do Trabalho da 13ª Região, Sindicato da Indústria da Construção 
Civil de João Pessoa (Sinduscon) e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção 
e do Mobiliário de João Pessoa (Sintricom).

Para que o PRAE pudesse ser otimizado, deve-se anotar que se mostrou necessário 
que os auditores fiscais do trabalho adotassem como procedimento embargar toda obra que 
não tivesse o projeto das instalações elétricas temporárias. Isso porque não se poderia deman-
dar da concessionária de energia, que não tinha essa obrigação legal, que exigisse o projeto 
como requisito para ligação de energia da obra, se a auditoria fiscal, a quem caberia exigi-lo 
como condição para o desenvolvimento seguro da atividade, não o fizesse. Nesse contexto, 
vale lembrar que o item 10.3.7 da Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10) do MTE esta-
belece que “o projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos trabalhadores auto-
rizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser 
mantido atualizado” (BRASIL, 2004). 

Dessa forma, o PRAE foi impulsionado graças ao exercício da metodologia do 
embargo fundamentada na constatação da ausência de projeto como situação de grave e 
iminente risco.
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Resultados
Como indicadores do impacto da ação mais relevantes no universo do Programa, 

podem ser citados:

•	 Redução, em seis dos oito anos compreendidos no período entre 2005 e 2012, 
de 58,5% (índice verificado antes de sua introdução e parâmetro de partida da 
prática relatada) das mortes causadas por choque elétrico na área de construção 
civil na região metropolitana de João Pessoa/PB, conforme descrito no gráfico 
a seguir:

•	 Elaboração do projeto das instalações elétricas temporárias em 100% das obras 
com solicitação de ligação de energia atendida pela concessionária, elevando 
um índice que, antes, era de 0%;

•	 Realização do referido projeto em 100% das obras fiscalizadas segundo a meto-
dologia de auditoria fiscal do trabalho estratégica.

•	 Além desses resultados, cumpre também destacar outros desdobramentos im-
portantes do PRAE:

•	 Inserção do Programa como cláusula da convenção coletiva de trabalho da 
construção civil, a partir de discussões travadas no âmbito do CPR-PB;

•	 Promulgação pela Prefeitura de Patos, terceira maior cidade da Paraíba, do De-
creto nº 046/2011, de 16 de junho de 2011, que proporcionou ao município 
condicionar a emissão do alvará de construção à apresentação dos projetos das 
proteções coletivas e instalações elétricas temporárias da obra. Tais projetos se 
tornaram exigíveis para obras públicas municipais de qualquer porte ou nature-
za, bem como para empreendimentos privados com mais de quatro pavimentos 
ou área construída acima de 500m²;

•	 Incorporação das diretrizes do Programa nas normas de distribuição unificada 
(NDU-001 e NDU-002) das concessionárias Energisa Paraíba e Energisa Bor-
borema. Com isso, a exigência do projeto elétrico como requisito para ligação 
da energia da obra foi estendida, a partir de julho de 2012, para todo o estado 
da Paraíba. Até então, a regra só valia para a região metropolitana de João Pes-
soa. As referidas normas estabelecem como condição para ligação da energia da 
obra – ou de reforma da edificação – que a empresa anexe ao projeto elétrico os 
seguintes documentos: a) detalhamento do aterramento dos quadros elétricos; 
b) localização dos quadros elétricos em planta baixa; c) diagrama unifilar dos 
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quadros de cargas; d) anotação de responsabilidade técnica (ART) do profis-
sional responsável; 

•	 Promulgação, pela Câmara dos Vereadores de João Pessoa, da Lei nº 1.798, de 
07/01/2013, a partir de projeto de lei subscrito pela vereadora Sandra Marro-
cos. Inspirada no decreto do município de Patos, a citada lei também condicio-
na a liberação do alvará de construção pela prefeitura à existência dos projetos 
das proteções coletivas e instalações elétricas temporárias, em todas as obras 
públicas municipais e em empreendimentos privados com mais de 4 pavimen-
tos ou área construída acima de 500m².

Conclusões
Os indicadores de redução acidentária, a adoção de um instrumento de gestão 

da prevenção e o ineditismo dos resultados alcançados, são suficientes para atestar o caráter 
transformador da iniciativa relatada. Tais fatos, desse modo, autorizam identificar o PRAE 
como um programa estruturante, pioneiro e como a ação preventiva de maior impacto na 
história da indústria da construção já concebida por uma instância interinstitucional, aqui 
representada pelo CPR-PB. 

Ao focar na necessidade de que as empresas devem incorporar a gestão em Segu-
rança e Saúde no Trabalho como instrumento para prevenção dos acidentes, o Programa fo-
menta um processo de migração de uma postura histórica calcada no improviso para a cultura 
do projeto, introduzindo um novo paradigma para o setor construtivo.

Por fim, essa ação do CPR-PB apresenta um grande potencial para reprodução em 
nível nacional, sendo esta, inclusive, uma de suas principais contribuições à cena prevencio-
nista na indústria da construção. 

Referências
BRASIL. Ministério do Trabalho e do Emprego. Portaria nº 598 de 7 de dezembro de 

2004. Norma Regulmentadora 10: segurança em instalações e serviços em 
eletricidade. Disponível em: <http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/
nr10.htm#10.3_-_SEGURANÇA_EM_PROJETOS>. Acesso em: 15 jan. 2016.
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Sobre as humilhações, atos de 
violência, assédio moral e suicídio: 

o que o trabalho tem a ver com isso?

Ana Soraya Vilasboas Bomfim − Técnica da Fundacentro/BA
asoraya@fundacentro-ba.gov.br

Palavras-chave: Precariedade. Insegurança. Assédio institucional. Solidariedade e unidade.

Justificativa
Este estudo visa discutir o aparecimento e a intensificação de um fenômeno que 

se alastra no mundo do trabalho contemporâneo, conhecido como Assédio Laboral. Nosso 
interesse pelo tema resulta de reflexões acerca do trabalho na sociedade capitalista, das rela-
ções sociais e laborais que daí resultam. A nossa demanda investigativa surge após a realização 
do curso e seminário denominado “Humilhações, atos de violência, assédio moral e suicídio: 
o que o trabalho tem a ver com isso?”. O evento foi realizado em maio de 2011 na sede da 
Fundacentro-CRBA.

Esta pesquisa tem como pretensão articular duas temáticas que têm despertado o 
interesse de pesquisadores: a violência no trabalho e o que o trabalho tem a ver com isso a partir 
da percepção dos dirigentes sindicais e sua base. São temáticas que se entrelaçam nas ultimas três 
décadas de forma mais intensa e presente no meio acadêmico e movimentos sociais. Esse aspecto 
guarda relação não somente com o avanço do capital mas, fundamentalmente com a reorgani-
zação do trabalho e novas formas de administra-lo! Portanto, a restruturação produtiva de um 
lado e, a reconfiguração da política de gestão e a nova organização do trabalho nos diferentes 
ramos de atividades, transformam o mundo do trabalho, desorganizando a vida dos trabalhado-
res. Nesta nova fase do capital financeiro, destaca-se a conduta abusiva dos gerentes e prepostos; 
a densificação e intensificação do ritmo de trabalho, cuja origem está assentada na potencialida-
de do trabalho assalariado, isto é, a subjugação do trabalhador “livre” neste modo de produção, 
em que os maus tratos e humilhações é uma questão estrutural (BARRETO, 2012). 

Para a autora a violência moral é estrutural assumindo variadas formas em todos 
os segmentos do trabalho, consequência do estágio contemporâneo de economia mundiali-
zada a partir da opção pela política neoliberal. Neste sentido, a reflexão deve ser crítica, pois 
violência não é A-HISTÖRICA, precisa-se conhecer a realidade quer socialmente ou no meio 
ambiente do trabalho, em seus aspectos históricos, sociais e culturais. O individuo não pode 
ser tratado como imediato.
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Os primeiros relatos de pesquisa que inicia discutindo a violência laboral, os maus 
tratos, as humilhações no ambiente de trabalho, data de 1976, tendo sido realizada no Es-
tados Unidos por Brodsky (apud, BRADASCHIA, 2007). Para o pesquisador norte-ameri-
cano, o trabalhador é assediado e tem traumas de forte sofrimento gerado pelas hierarquias 
que administram a organização visando bons resultados e maior lucratividade para a empresa. 
Posteriormente, o estudioso Leymann (1996), realiza uma pesquisa na Suécia e identifica que 
o fenômeno configura uma desenho de terrorismo psicológico que se encadeia, num período 
longo. Seu proposito é ser hostil em relação ao outro sendo a repetição dos atos de violência 
perniciosa à saúde física/mental dos trabalhadores que a eles ficam expostos. 

No Brasil, após a defesa de mestrado de Barreto (2000), inicia uma discussão entre 
trabalhadores/as sobre a violência laboral e as consequências a suas vidas. Fica evidenciado 
que o trabalhador vivencia uma jornada de humilhações que os faz sofrer, comprometendo 
a sua estabilidade biopsicofísica, o que acarreta variados transtornos o que viola seus diretos 
fundamentais, sendo sua dignidade ultrajada e sua identidade ofendida. No Estado da Bahia 
tivemos o estudo da juíza Márcia Guedes (2004), que direcionou a discussão do assédio 
laboral sob o ângulo da responsabilidade civil a partir do novo estatuto de direito privado 
(Lei 10.406/2002) e reflete o fenômeno como crescente quer no setor privado como publico, 
oque fortalece a aproximação dos atos de violência como o terror psicológico. Ainda na Bahia 
tem-se o estudo de Aguiar (2005), que realizou uma ampla pesquisa visando compreender 
os maus-tratos no trabalho a partir de uma profunda reflexão de processos judiciais. Esses 
processos eram oriundos da área trabalhista sendo caracterizados como danos morais. Até 
o momento da pesquisa do Aguiar, não há qualquer relato ou referencia nesses processos 
ao tema do assedio moral. Como o trabalhador, de alguma forma reage pela solicitação de 
alguma reparação do dano sofrido, realidade que para muitos é invisível, a pesquisa nos faz 
observar que o mundo do trabalho e as relações que ai se instauram, são marcadas pelo des-
respeito ao outro. 

Portanto, este é um tema que devido as características de sofrimento imposto 
ao outro para atingir e ultrapassar as metas, é que se verifica uma grande atenção de vários 
pesquisadores em nosso país, resultando em inúmeros estudos que visam compreender e 
dimensionar a extensão desta prática relacionando-a com os modos de organizar o trabalho 
e administrar as empresas. Percorrendo uma revisão bibliográfica verifica-se a importância da 
pesquisa em nosso meio e sua relevância, na medida em que se enfatiza o tema a partir da 
percepção das organizações coletivas e subjetividade dos trabalhadores.

Objetivo geral
Avaliar como as organizações coletivos-sindicatos percebem as humilhações, os 

atos de violência, assédio moral e suicídio, questionando: o que o trabalho tem a ver com isso?

Objetivo específico
•	 Pretende-se compreender a relação dos atos de violência e que relação guardam 

com as condições de trabalho nos mais diversos ramos de atividades na cidade 
de Salvador;
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•	 Caracterizar as humilhações, atos de violência, maus tratos, assédio moral, 
constrangimentos no ambiente de trabalho como um risco emergente e identi-
ficar quais as consequências à vida dos trabalhadores;

•	 Entender as particularidades e semelhanças de como ocorre a violência no am-
biente de trabalho e se o adoecer guarda relação com esses atos;

•	 Pretende-se apontar que, pela unidade, há possibilidade de garantir uma campa-
nha de combate à violência nas relações laborais e meio ambiente de trabalho, 
visando não somente o reconhecimento desses atos como um risco não visível e a 
possibilidade de construir uma Norma Regulamentadora que vise orientar, iden-
tificar, fiscalizar e erradicar o risco não visível contido nos fatores psicossociais.

Hipótese
Segundo Marx (2008), “o modelo de produção da vida material condiciona o pro-

cesso em geral da vida social”. Essa característica pode ser observada no processo histórico de 
formação da América Latina, que foi construído a partir das mudanças políticas, econômicas 
e sociais resultantes da colonização (ou invasão) europeia, do escravismo, da ditadura militar, 
de acordos como o Consenso de Washington e de doutrinas como o neoliberalismo (a adesão 
ao projeto de supremacia burguesa).

Para Sennett (1999), em termos de mundo de trabalho atual, perdem-se direitos e 
ainda os laços da classe trabalhadora:

Nos anos de 1980, com a redemocratização do país, assistiu-se à 
ascensão do sindicalismo, que, estrategicamente, direciona-se à or-
ganização interna e à consolidação de um espaço de discussão e 
normalização de questões de interesse dos trabalhadores. É nesse 
período que se notam, marcadamente, a evolução e a sofisticação 
do processo de negociação coletiva, tanto no que se refere à forma, 
quanto ao conteúdo e resultados. 
Neste contexto, ainda tínhamos um trabalhador que apesar de ter 
uma atividade burocratizada, rotinizada e disciplinada pelo tem-
po, sustentava a sua história laboral pela experiência, expectativas a 
longo prazo e alguma proteção social. (p. 35-38).

Considerando o âmbito histórico, a hipótese principal deste estudo desenvolve 
que, uma vez que o trabalho contemporâneo está em tempos de política neoliberal, na qual 
há novas relações de condições de trabalho (precário para homens e mulheres que vivem 
do labor) e que cada vez mais “o lucro acompanhado pela destruição da Saúde, é um lucro 
sórdido”e, o contexto de uma intensificação de trabalho e de metas abusivas faz emergir de 
forma mais hostil e silenciosa “uma jornada de humilhações”, que desencadeia ou agrava, 
muitas vezes, uma patologia orgânica ou, ainda, sofrimento físico e mental que isola, intimi-
da, sitia os trabalhadores, limitando e desorganizando sua vida afetiva, desconstruindo suas 
relações social e familiar.

e  Frase atribuída a Bernardino Romazzini, considerado o pai da medicina do trabalho
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Metodologia
O universo da pesquisa terá como sujeitos os diretores sindicais liberados e de base. 

Os setores investigados serão: bancários, metalúrgicos, da saúde, serviços públicos, entre outros.

No que tange à abordagem qualitativa da pesquisa, o foco estará centrado na 
experiência humana e o reconhecimento de sua realidade complexa (MINAYO, 2003). Para 
caracterização do que se percebe sobre o tema da pesquisa, serão feitas a revisão bibliográfica, 
a aplicação dos questionários de atos negativos (NAQ), uma enquete estruturada que tem 
como definição buscar a reflexão do sujeito que a responde – no sentido de que ele ouça e 
reflita sobre o assunto, pois, ao responder sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, es-
tará se reconhecendo e distinguindo aspectos significativos de sua história de vida profissional 
e de classe.

Assim, esta pesquisa, como já dito anteriormente, busca ações que possam comba-
ter qualquer tipo de violência no meio ambiente de trabalho, com isso é mister a unidade para 
que se preze a ética, compromisso com o outro, a dignidade e sempre a solidariedade. Nossa 
pretensão é realizar entrevistas em profundidade, com roteiros preestabelecidos e focando a 
questão principal, procurando nos aprofundar em uma situação complexa a partir de fatos 
e processos particulares, específicos em sujeitos e grupos (Loc. cit.). Com isso a triangulação 
das técnicas dará “substância” ao estudo, evidenciando como vivenciam a violência moral no 
ambiente de trabalho.

Todos os requerimentos éticos relativos à pesquisa com seres humanos estão sendo 
considerados.

Resultado esperado
Dar visibilidade a uma campanha efetiva contra a violência moral no trabalho, 

pensar estratégias que apontem para a construção de uma norma regulamentadoras dos fato-
res psicossociais enquanto riscos emergentes no meio ambiente do trabalho, pois enquanto 
tivermos um trabalho como meio de vida e não como a realização da vida é preciso fazer 
frestas, resistir e organizar, e para isso é preciso contar com a indignação, com o resgate dos 
laços fraternos, com respeito ao outro e à unidade, além de uma nova (e necessária) forma de 
administrar e organizar o trabalho – respeitando a autonomia e o saber-fazer dos trabalhado-
res e trabalhadoras.
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Atividade educativa como possibilidade de 
reflexão e prevenção do adoecimento

Maria Engrácia de Carvalho Chaves − Tecnologista da Fundacentro/BA
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Lissa Barreto Ungar − Estagiária de Psicologia da Fundacentro/BA 
Participação: Maria Lúcia Maia Ribeiro Lino − Fundacentro/BA

Parceria: Sindicato dos Trabalhadores em Educação do estado da Bahia (APLB)

Palavras-chave: Prazer/sofrimento no trabalho. Trabalho saudável. Prevenção do adoecimento.

Justificativa
Em dezembro de 2009, a Fundacentro/BA, representada pelos setores de Edu-

cação e Medicina do Trabalho, ofereceu o curso “Organização do trabalho e saúde mental: 
professores” para docentes de Salvador (BA), por meio de contato com seus Sindicatos. Um 
ponto instigante aconteceu com todos (ou quase todos) os participantes: muito falantes, 
os professores não trouxeram a questão do adoecimento/sofrimento na categoria. Quando 
aparecia, dizia respeito ao outro, raramente a si. No segundo curso, “Limites e possibilidades 
na construção de um trabalho mais saudável”, realizado cinco meses depois para os mesmos 
participantes, retomamos essa questão e, mais uma vez, surgiram pouquíssimas queixas rela-
cionadas às consequências do trabalho sobre a sua saúde. Quando isso foi revelado ao grupo, 
começaram a emergir queixas de saúde que variavam de dores de garganta e rouquidão a 
somatizações, distúrbios músculo-esqueléticos, estresse e depressão. Deram-se conta de que 
havia um mecanismo de defesa, o da negação, que os impedia de falar sobre sua saúde e seu 
sofrimento. Em setembro de 2011, fizemos os dois cursos condensados em um só momento, 
com a mesma programação, o que nos deu uma visão mais concentrada do trabalho e estimu-
lou o setor de Medicina do Trabalho e sua estagiária a relatarem essa experiência.

Objetivos
Os objetivos desta pesquisa foram: a) discutir aspectos do curso “Professores: li-

mites e possibilidades na construção de um trabalho mais saudável”, que visou ao debate das 
possibilidades individuais e coletivas implicadas nessa construção, passando pela análise do 
trabalho docente e suas relações com prazer, sofrimento, saúde ou adoecimento; b) anali-
sar o processo de desenvolvimento do curso, verificando a evolução do posicionamento dos 
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professores diante da questão sofrimento e prazer no trabalho; c) levantar a hipótese de uma 
atividade educativa que busque a reflexão dos participantes sobre o tema em pauta favorece a 
prevenção do adoecimento no trabalho.

Metodologia
O Curso foi realizado pela Fundacentro/BA, em parceria com o Sindicato dos Tra-

balhadores em Educação do estado da Bahia (APLB Sindicato), para 25 professores da rede 
pública da capital e do interior do estado da Bahia, em setembro/2011. Utilizaram-se trabalhos 
de grupo e exposições interativas, nessa ordem, com o objetivo dos alunos construírem co-
nhecimento a partir da própria experiência, para posteriormente discutirem aspectos teóricos.

A metodologia utilizada foi referenciada teoricamente na Psicodinâmica do Tra-
balho e na Psicanálise, com observação participante, anotações durante o curso pela docente 
e pela estagiária, fala ou escuta e intervenções, tanto nas exposições interativas quanto nas 
discussões dos grupos de trabalho.

Resultados
O resultado principal encontrado no nosso estudo diz respeito às mudanças no 

posicionamento do grupo diante do sofrimento. Inicialmente com dificuldade de abordar 
o sofrimento em si e na categoria, com a evolução do curso os professores começaram a 
posicionar-se de forma diferente, admitindo a possibilidade de depararem com o sofrimento 
e percebê-lo sob a forma de isolamento, sintomas, adoecimento. Finalmente, no trabalho 
de grupo “Limites e possibilidades na direção de um trabalho mais saudável”, os professores 
apontaram para a busca de saídas coletivas. Essa evolução pode ser observada a partir dos 
cinco quadros que seguem, com os resultados dos principais trabalhos de grupo realizados:

Quadro 1  Organização do trabalho e saúde psíquica

Vivências Positivas Consequências

Planejamento; criatividade Mais satisfação; Percepção do “sentido” do trabalho

Ritmo regular; Maior valorização pessoal e profissional; 

Tempo para descanso Maior relacionamento (menos isolamento)

Domínio de conteúdo; autonomia Diminuição da ansiedade;

Interação (compartilhar) Menor probabilidade de adoecer

Quadro 2  Organização do trabalho e saúde psíquica

Vivências Positivas Consequências

Sobrecarga de atividade Adoecimento; desmotivação

Assédio Moral Estresse; baixa imunidade

  Impotência; descompromisso

  Baixa autoestima
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Quadro 3  Relações trabalho e saúde dos professores

Como o trabalho nos adoece? Consequências

Desmotivação; desprazer; Ansiedade; fadiga;

Pressão; sobrecarga física e mental; Esgotamento; medo;

Desrespeito; competitividade; Transtornos psíquicos; insônia;

Autoritarismo; desvalorização; Estresse; descontrole emocional;

Inadequação profissional; falta de apoio; Doenças físicas e emocionais; depressão;

Condições de trabalho inadequadas; Desmotivação e descrença gerando imobilidade; 

Falta de infraestrutura; “Definhamento psicológico que se reflete no físico”

Falta de solidariedade; Diminuição da libido

Falta de um sindicato mais bem 
estruturado para atender às demandas 
relacionadas à saúde do trabalhador

Impotência

Quadro 4  Relações trabalho e saúde dos professores

O que fazemos diante do sofrimento no trabalho?

Isolar-se Admitir a doença => buscar ajuda profissional

Negar a doença como forma de defesa Procurar o sindicato para atuar e buscar uma forma de 
organização

Entrar em um processo depressivo  

Quadro 5  Limites e possibilidades na direção de um trabalho mais saudável

Limites Possibilidades

Desrespeito às regras; desrespeito ao 
espaço do outro Mais flexibilidade; mais cuidados consigo

Falta de um plano de ação; quebra de 
paradigmas, que muitas vezes causa 

resistências
Ousadia de seus agentes; mudança de conduta

Descompromisso da família do aluno; 
omissão do “sistema”

Gestão participativa e democrática; maior integração 
escola e família

Pressão do “sistema”; questões 
burocráticas

Busca de apoio (parcerias); mais participação da 
família dos alunos

Descrédito; medo Comunidade escolar; grupos de estudo

Falta de estrutura; falta de democracia Sindicato; médico do trabalho

  Banco de dados
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Conclusões
O principal resultado encontrado no nosso estudo diz respeito às mudanças no 

posicionamento da maioria dos participantes do grupo diante do sofrimento no trabalho. 
Observou-se que a posição dos sujeitos, na discussão dos trabalhos de grupo, passou de uma 
defesa coletiva diante do sofrimento no trabalho para seu enfrentamento, culminando, no 
trabalho de grupo “Limites e possibilidades na construção de um trabalho mais saudável”, 
na emergência de significantes que apontavam para a busca de soluções coletivas e criativas, 
como: gestão democrática e participativa, ousadia dos professores para buscar o novo, traba-
lho em grupo nas escolas, espaço de fala/escuta e busca de apoio do Sindicato. Trata-se de um 
redirecionamento do sofrimento para o prazer, na sua conexão com a saúde.

Prazer, sofrimento e adoecimento no trabalho dos professores não são compar-
tilhados no cotidiano, levando-os a isolar-se e a adoecer física e psiquicamente. Os partici-
pantes do curso sinalizaram que desejam partilhar coletivamente suas vivências subjetivas e 
que cursos dessa natureza podem ajudar na busca desse objetivo e, consequentemente, na 
prevenção do adoecimento. Espaços de fala e escuta como o curso promovido são estratégias 
de enfrentamento coletivas e solidárias, que promovem um autoconhecimento e percepção 
do seu trabalho, bem como de fatores que fazem adoecer nesse ambiente. O sujeito que se 
faz ouvir percebe o seu trabalho a partir do compartilhamento de suas dificuldades e de seus 
limites, aumentando as possibilidades de construção de um trabalho mais saudável. 

Referências
FERREIRA, J. B. Trabalho, sofrimento e patologias sociais: estudo com trabalhadores 

bancários e anistiados políticos de uma empresa pública. 2007. 159 f. 
Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Instituto de Psicologia da Universidade 
de Brasília, Brasília, DF, 2007. 

LEITE, M. de P.; SOUZA, A. N. de. Condições do trabalho e suas repercussões na saúde 
dos professores da educação básica no Brasil: Estado da Arte e Resenhas. São 
Paulo: Fundacentro, 2007. 

MENDES, A. M. Trabalho e Saúde: O sujeito entre emancipação e servidão. Curitiba: 
Juruá, 2008.



119

Proposta metodológica de ações de Segurança 
e Saúde do Trabalho em laboratórios de 

pesquisa com atividades de nanotecnologia

Luís Renato Balbão Andrade − Tecnologista da Fundacentro/RS
luis.andrade@fundacentro.gov.br

Fernando Gonçalves Amaral − Departamento de Engenharia de Produção/UFRGS
amaral@producao.ufrgs.br

Palavras-chave: Nanotecnologia. SST. Saúde. Laboratórios.

Resumo
As nanotecnologias são um conjunto multidisciplinar de técnicas que manipulam a 

matéria em escala nanométrica, mais precisamente, partículas abaixo de 100 nm, cujas caracte-
rísticas, por conta do tamanho diminuto, são essencialmente diferentes daquelas encontradas 
no material em sua forma macro. Em função dessas novas propriedades dos materiais, existem 
lacunas de conhecimento no que se refere aos efeitos dessas partículas sobre o organismo hu-
mano e sobre o meio ambiente. Embora ainda sejam consideradas tecnologias emergentes, 
seu crescimento é cada vez mais acelerado e não para de aumentar o número de produtos 
que fazem uso de nanotecnologia em alguma fase de sua produção, bem como o número de 
pesquisadores envolvidos com o tema. Tendo em conta esse cenário e com base na literatura, 
foi desenvolvida uma proposta abrangente de metodologia de ações de Segurança e Saúde no 
Trabalho para laboratórios de pesquisa com atividades de nanotecnologia, fundamentada na 
estrutura da OIT de diretrizes para um sistema de gestão de Segurança e Saúde no Trabalho na 
qual foi agregada diversas recomendações nanoespecíficas. A proposta obtida pretende oferecer 
elementos de reflexão para o controle de riscos associados às nanotecnologias.

Introdução
As nanotecnologias são caracterizadas por dois aspectos principais: o primeiro re-

fere-se à escala de tamanho, que deve estar abaixo de 100 nanômetros; o segundo relaciona-se 
ao fato de que a nanoescala deve emprestar ao material novas características não presentes em 
escalas maiores. Essas novas características apresentam inúmeras incertezas quanto à seguran-
ça, saúde e meio ambiente. 
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A literatura sobre sistemas de gestão é farta. Barreiros e Richers (2005) informam 
que não há convergência entre os diferentes autores sobre como conceber, estabelecer e man-
ter um sistema de gestão para SST, ou seja, por corolário, a literatura não aponta qual seria o 
melhor modelo para essa implementação. Os mesmos autores, no entanto, identificam que os 
diversos modelos são convergentes quanto ao fato de que as organizações devem incorporar 
uma política de SST.

No que se refere a sistemas de gestão voltados às questões de Segurança e Saúde 
no Trabalho (SST), ou segurança e saúde ocupacional (SSO), sobressaem dois documentos: 
o sistema de gestão OHSAS 18.001/2007 (Occupational Health and Safety As-sessment Series) 
(ARAÚJO, 2008a, 2008b) e o sistema OIT SST/2001 (Diretrizes da Organização Interna-
cional do Trabalho sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho) (INTER-
NATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2001). Ambos os documentos contemplam os 
elementos apontados por Barreiros e Richers (2005). 

Uma análise rápida destes sistemas (OHSAS 18.001 e OIT) mostra que eles não 
diferem em sua essência (ARAÚJO, 2008a), mas que possuem algumas diferenças entre si, 
dentre as quais se destacam:

1) Foco: o sistema preconizado pela OIT tem seu foco nos trabalhadores (traba-
lho) enquanto o sistema OHSAS tem seu foco na organização (capital). Essa 
provavelmente é a maior diferença entre ambos os sistemas já que dela derivam 
as outras duas.

2) “Responsabilidade e prestação de contas” previstas nas diretrizes da OIT não 
são contempladas no sistema OHSAS.

3) “Competência e treinamento”: enquanto as diretrizes da OIT preconizam que 
“convém que se forneça treinamento, sem qualquer custo, a todos os participantes 
e que o mesmo seja realizado, se possível, durante o horário de trabalho” (CIC-
CO, 2008), o sistema OHSAS não possui requisitos explícitos nesse sentido. 

Diante das ferramentas já existentes, este trabalho pretende desenvolver uma pro-
posta metodológica para estruturar e avaliar ações de Segurança e Saúde no Trabalho em 
laboratórios de pesquisa com atividades de nanotecnologia, baseado nos elementos chaves 
do documento OIT SST/2001 (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2001) 
tendo em conta que seu foco é essencialmente os trabalhadores.

Metodologia
Para o desenvolvimento da proposta foram analisadas as principais característi-

cas de alguns sistemas de gestão (BARREIROS; RICHERS, 2005), ILO (2001) e OSHAS 
18.001 (ARAÚJO, 2008a, 2008b), sistemas de gestão nanoespecíficos como The NanoRisk 
Framework (ENVIRONMENTAL DEFENSE FUND, 2007) e Control Banding Nanotool 
(MARCHANT; SYLVESTER; ABBOTT, 2008) regulamentações de SST nanoespecíficas 
(quando disponíveis), bem como as normas já existentes para laboratórios com atividades em 
nanotecnologia como Massachusetts Institute of Technology, Texas A&M Engineering e US 
Stanford Linear Accelerator Center.

A proposta foi desenvolvida por meio da compilação dos documentos supramen-
cionados de maneira a ser mais abrangente e atender a todos e a cada um deles, sendo baseada 
no Princípio da Precaução, tomado em sua forma ativa.
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Resultados
A aplicação de procedimentos visando à segurança e saúde dos trabalhadores e à 

preservação do ambiente passa pela percepção dos riscos ainda que não se limite a ela (NA-
TIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH,2009).

Os elementos básicos da proposta são aqueles presentes nas diretrizes da OIT (IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2001), como descritos a seguir:

I) Política: necessidade de estabelecimento de uma política de SST para a organi-
zação, referendada pela direção, de maneira formal e escrita, que contemple a 
participação de todos os envolvidos.

II) Organização: os aspectos que dizem respeito à organização são a definição de 
responsabilidades e a obrigação por prestar contas sobre SST; a definição das 
competências e a necessidade de capacitação; a documentação do sistema e a 
instituição de um sistema de comunicação.

III) Planejamento e realização: esse item corresponde às ações pragmáticas para mi-
tigação de riscos relacionados à manipulação dos nanomateriais, destacando-se 
as medidas técnicas e organizacionais de controle de riscos; as orientações para 
a execução da rotulagem, limpeza, transporte e destinação/eliminação de resí-
duos envolvendo nanomateriais; a organização da vigilância médica em saúde 
daqueles com potencial exposição aos nanomateriais; a definição dos equipa-
mentos de proteção individual e as normas de ação para o enfrentamento de 
emergências ou situações de anormalidade. 

IV) Avaliação: os quatro aspectos que compõem esta etapa são a monitoração e a 
medição de desempenho com o consequente estabelecimento dos indicadores 
específicos; a investigação de incidentes e acidentes, degradações da saúde e 
ocorrência de doenças; a auditoria e a análise crítica por parte da administração.

V) Melhoria: as ações de melhoria contemplam as ações preventivas e corretivas 
visando à melhoria contínua.

A proposta incorpora um algoritmo de classificação dos riscos baseado no trabalho 
de Fronza et al. (2007). Esse algoritmo é composto por dois estágios: o primeiro se destina a 
avaliar o perigo potencial das nanopartículas. O segundo estágio objetiva determinar a pos-
sibilidade de exposição (contaminação) pelos nanomateriais. Em ambos os casos, para cada 
situação é atribuído um grau entre: +1 (agravante); 0 (neutro) e -1 (atenuante). Com os esses 
graus é possível enquadrar a situação ou processo em um dos três grupos de risco previstos 
pela metodologia (control banding approach, ou “enfoque de controle de bandas”). Para cada 
grupo de risco são previstas medidas de controle específicas.

Discussão e conclusão
Para as nanotecnologias, o princípio da precaução parece ser uma abordagem 

apropriada (HALLOCK et al., 2009). No entanto, é necessário dispor de um sistema prag-
mático de controle de riscos que incorpore esse princípio. Uma ferramenta de gestão de riscos 
provavelmente carecerá de outros aportes como sistemas de gestão de pessoas e de gestão do 
conhecimento (OSTIGUY et al., 2009).

Os riscos associados às nanopartículas dependem de várias características físicas 
(tamanho, forma, morfologia da superfície, área superficial, carga superficial, reologia, po-
rosidade, cristalinidade etc.) e químicas (composição, química de superfície, estequiometria, 



122

cinética de dissolução e solubilidade, hidrofilicidade e hidrofobicidade além da presença de 
impurezas (FRONZA et al., 2007). Do exposto, é possível concluir a importância da necessi-
dade de acreditar no risco e agir sobre a incerteza, tal qual o princípio da precaução preconiza. 
Embora a literatura selecionada para este artigo aponte indícios de riscos na manipulação de 
nanomateriais, apenas aproximadamente 10% dos pesquisadores que trabalham com nano-
materiais utilizam capuzes de proteção nanoespecífica (nano-enabled hoods), por exemplo. 
Além disso, um em quatro pesquisadores não usa qualquer tipo de proteção coletiva no labo-
ratório (BALAS et al., 2010).

Nesse contexto, perece ser acertada a afirmação de que a preocupação no trato dos 
nanomateriais é legítima e preocupante, tendo em conta que são os pesquisadores os primei-
ros a terem contato com as novas substâncias potencialmente perigosas.

As lacunas de conhecimento sobre os efeitos dos nanomateriais nas pessoas e no 
meio ambiente abrem possibilidades importantes em áreas tão díspares quanto às técnicas de 
engenharia e higiene ocupacional, alcançando inclusive questões éticas e de direito em rela-
ção, por exemplo, ao acesso à informação.
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Justificativa
No Brasil, durante o ano de 2011, a produção nacional de sal foi estimada em 6,1 

Mt, incluindo a produção de sal por evaporação solar e a vácuo, e a mineração do sal gema. 
Desse total, a produção de sal marinho contribuiu com 4,8 Mt (79%), sendo o Rio Grande 
do Norte responsável pela produção de 4,5 Mt (94%) (BRASIL, 2012).

Amplamente utilizado na indústria alimentícia, o sal também é matéria prima 
para a indústria química. A demanda interna de cloreto de sódio se divide entre indústria 
química (35%); consumo humano e animal, agricultura e alimentos (31%); e frigoríficos, 
curtumes, charqueadas, indústrias têxtil e farmacêutica, prospecção de petróleo e tratamento 
de água (34%). Como exemplos de suas inúmeras aplicações, pode-se citar a fabricação de 
cloro, soda cáustica, ácido clorídrico, vidro, alumínio, plásticos, têxteis, borracha, hidrogênio 
e celulose (Loc. cit.).

De 1982 a 1985, pesquisadores do Centro Regional de Pernambuco da Funda-
centro/MTE realizaram um levantamento de riscos profissionais na indústria de extração, 
beneficiamento e transporte de sal marinho, no qual abrangeram 56 salinas artesanais, 6 
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mecanizadas e 32 armazéns de beneficiamento localizados no Rio Grande do Norte e consta-
taram a precariedade com que era então tratado o ramo da indústria salineira, na tentativa de 
despertar a descoberta do caminho que buscasse a salubridade (HATEM et al., 1987).

Após 26 anos, pesquisadores do Centro Técnico Nacional da Fundacentro/MTE 
de São Paulo, em conjunto com alunos do curso de pós-graduação da mesma instituição, re-
alizaram uma revisão bibliográfica em bases de dados científicas na área de saúde e segurança 
do trabalhador e verificaram a escassez de referências nessa área.

Diante da falta de informação e dos riscos que envolvem os trabalhadores da in-
dústria salineira, tornou-se necessário verificar se ocorreram melhorias das condições de tra-
balho, principalmente com o advento e implantação de novas tecnologias e da mecanização 
de processos, e quais são os impactos dessas modificações na saúde e segurança dos trabalha-
dores na indústria da extração, beneficiamento e transporte de sal marinho. Como primeira 
etapa do estudo, foi realizado um reconhecimento do processo, das condições de trabalho e 
dos riscos a ele associados em uma salina de porte médio localizada na cidade de Areia Branca, 
no estado do Rio Grande do Norte.

Objetivos
Verificar as condições de saúde e segurança do trabalhador da indústria da extra-

ção, beneficiamento e transporte do sal marinho do estado do Rio Grande do Norte, visando 
prevenir acidentes e adoecimento entre os trabalhadores do setor.

Metodologia
A metodologia utilizada foi avaliação qualitativa das atuais condições de trabalho 

dos trabalhadores de salinas a partir da observação das atividades e dos ambientes de trabalho. A 
avaliação das condições de trabalho foi realizada in loco por observação e registros fotográficos.

Resultados
A produção do sal marinho divide-se basicamente em três fases, sendo elas reali-

zadas exatamente nesta ordem: a concentração da água do mar, a cristalização do cloreto de 
sódio e a colheita e lavagem (NORSAL, 2012).

A primeira fase compreende o bombeamento da água do mar para os evaporadores 
nos quais ficará exposta ao sol, e na medida em que a sua densidade aumenta, ela é transferida 
para outros evaporadores. Ao atingir determinada concentração de sal, a salmoura é transferi-
da para os cristalizadores para drenagem da água. Após, o sal é recolhido e transportado para 
o seu beneficiamento. Dentre as fases necessárias para o beneficiamento do sal, há a moagem 
ou refino e o ensacamento do sal para comercialização (SILVA, 2001).

Reconhecimento dos riscos
A concentração de água do mar, primeira etapa do processo, é realizada com pouca 

intervenção de trabalhadores, ficando esta limitada à operação (ligar/desligar) de uma bomba 
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responsável pela sucção da água proveniente dos canais que trazem a água do mar para o in-
terior das salinas (Figura 1). Esse trabalhador realiza também a verificação dos níveis de água 
nos tanques, momento em que se expõe ao calor e a radiação ultravioleta do Sol. Devido à sig-
nificativa concentração de sal na água e no ar ambiente, os equipamentos elétricos e metálicos 
são rapidamente deteriorados (Figura 2), expondo os trabalhadores ao risco de choques elétri-
cos e de acidentes causados por partes móveis de equipamentos inadequadamente protegidas.

Figura 1  Bomba de sucção
Fonte: Fotografia dos autores

Figura 2  Detalhe da deterioração por ferrugem
Fonte: Fotografia dos autores

Já na segunda fase, ocorre a colheita do sal de forma totalmente mecanizada, sendo 
o sal colhido por uma escavadeira hidráulica e inserido em um caminhão tipo caçamba, para 
posteriormente ser despejado em uma tremonha.

A operação de tais veículos, mesmo nos curtos trechos percorridos no interior da 
salina, expõe os trabalhadores aos agentes físicos ruído e vibração devido ao avançado estado 
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de deterioração dos veículos e ao terreno irregular da salina. Além disso, os trabalhadores 
também ficam expostos ao calor (pois os veículos não possuem ar condicionado) e ao ofus-
camento, pela elevada luminosidade que leva o trabalhador a improvisar barreiras (Figura 3).

Figura 3  Barreira improvisada para a luminosidade
Fonte: Fotografia dos autores

Após a desagregação do sal realizada pela tremonha, ele é inserido em um conjun-
to de transportadores contínuos por meio de correia, onde será lavado por aspersão e catado 
manualmente.

A catação manual de impurezas impede a alternância de postura do trabalhador, 
pois ele é obrigado a ficar sentado numa plataforma improvisada. Além do ritmo imposto 
pela esteira, que tem uma velocidade significativamente elevada, o catador também fica ex-
posto às radiações infravermelha (calor), ultravioleta e luz visível, refletidas no solo recoberto 
por sal (Figura 4).

Figura 4  O catador e seu posto de trabalho
Fonte: Fotografia dos autores
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Concomitantemente à lavagem do sal, vários trabalhadores permanecem com os 
transportadores contínuos, direcionando a água de lavagem para seu destino final e recolhen-
do o sal que cai dos destes (Figura 5). Para tanto, utilizam uma ferramenta similar a uma 
enxada canavieira. Tais atividades expõem os trabalhadores a um permanente contato direto 
com a água salgada oriunda da lavagem (Figura 6), calor, radiação ultravioleta, alta luminosi-
dade e esforço físico constante.

Figura 5  Diirecionamento da água e amontoamento do sal
Fonte: Fotografia dos autores

Figura 6  Contato contínuo com a água salgada
Fonte: Fotografia dos autores

Após a devida cura, o sal é transportado para o refino ou moagem, no qual é in-
serido em um moinho mecanizado para obtenção de cristais em uma menor granulometria. 
Além do ruído substancialmente incômodo do moinho, durante tal processo, a ruptura me-
cânica dos cristais de sal gera material particulado sólido (poeira) que permanece em suspen-
são no ar do ambiente laboral (HATEM et al., 1987).
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Conclusões
Após a análise detalhada do processo produtivo, das atividades desenvolvidas pelos 

trabalhadores e dos riscos aos quais esses estão expostos, pode-se concluir que os trabalhadores 
ainda continuam expostos aos riscos identificados pioneiramente por Ali (1988) e Hatem et 
al. (1987), e, apesar do advento de máquinas e equipamentos na produção, os trabalhadores 
do sal ainda estão sujeitos às condições de trabalho semelhantes às encontradas 26 anos atrás.
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Torres de telefonia celular: minimizando a 
exposição ocupacional a campos eletromagnéticos

Maria Cristina Aguiar Campos − Tecnologista da Fundacentro
cristina.campos@fundacentro.gov.br

Alexssandro Ramos da Cruz − Fundacentro/SP 
Mestrando do Curso de Pós-Graduação

Palavras-chave: Torres de telefonia. Exposição ocupacional. Campos eletromagnéticos.

Objetivos
Propor o uso de sinalização em torres de telefonia celular com o objetivo de alertar 

contra o perigo e minimizar a exposição aos campos eletromagnéticos emitidos pelas antenas 
fixas.

Introdução
Geralmente com altura superior a 20 metros, as torres de telefonia celular neces-

sitam de vários tipos de serviços, tanto para garantir o desempenho dos sistemas radiantes 
(como ajustes de cabos, testes de “vazamento”, alinhamento e troca de antenas) quanto para 
manter a integridade física dos componentes e de estruturas de suporte.

Para executar essas atividades, o técnico precisa se aproximar das antenas, que são 
mantidas em operação. Como geralmente as torres são compartilhadas por várias operadoras, 
durante a escalada (e descida), o técnico passa por todas as antenas instaladas ao longo da 
torre, expondo-se a campos eletromagnéticos (CEM) de múltiplas frequências.

Embora a exposição ocorra principalmente na parte traseira (“costas”) ou nas laterais 
das antenas, envolvendo, portanto, lóbulos traseiros e secundários de radiação, a intensidade 
dos campos pode ser significativa, como observado em trabalhos anteriores (CAMPOS, 2006; 
CAMPOS; SCHAFFER, 2009). É oportuno lembrar que, a intensidade dos CEM dependerá 
não apenas da distância, mas também de vários parâmetros técnicos das antenas, destacando-se: 
a) potência irradiada e b) “razão frente-costas”, relação entre a potência máxima irradiada nas 
direções frontal (lóbulo principal) e posterior (lóbulos traseiros) na direção da antena. 
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Não dispondo da instrumentação adequada, o técnico não tem como controlar 
sua exposição, portanto, a utilização de sinalização contendo informações relevantes – como 
a distância de máxima aproximação – contribuiria muito para minimizar os riscos à saúde. 
Há relatos de que em alguns países (VECCHIA et al., 1998), fabricantes colocam “rótulos” 
de alerta nas antenas. 

Finalizando, os CEM de radiofrequência (telefonia móvel) provocam o aqueci-
mento dos tecidos biológicos e são limitados para evitar danos à saúde. A Comissão Interna-
cional de Proteção Contra Radiações Não Ionizantes (ULCEK; CLEVELAND, 1997) esta-
beleceu limites para a exposição humana (ocupacional e público geral), que são referendados 
pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e adotados no Brasil pela Lei Federal 11934/09 
(BRASIL, 2009).

Fundamentos Teóricos
Os tipos de antena mais utilizados para transmissão/recepção de sinais em estações 

rádio-base de telefonia celular são as antenas omnidirecionais, e as antenas “setoriais (direti-
vas) do tipo painel”. 

Antenas Omnidirecionais
As antenas omnidirecionais são (aproximadamente) isotrópicas, isto é, irradiam 

energia igualmente em todas as direções, como ilustrado na Figura 1. O diagrama de radiação 
dessas antenas se aproxima do diagrama de um dipolo infinitesimal (ideal) à medida que se 
diminui o comprimento do dipolo.

Figura 1  Antena Omnidirecional (dipolo de meia onda: diagrama de radiação (3D)
Fonte: Catálogo Rhode & Schwartz (1999)

Antenas Setoriais “Tipo Painel”
As antenas setoriais “tipo painel” são diretivas (ou direcionais), ou seja, projetadas 

para irradiarem mais energia em determinadas direções. O diagrama de radiação dessas an-
tenas é caracterizado pelo lóbulo principal e por lóbulos secundários que compreendem os 
laterais (superiores e inferiores) e os traseiros, como ilustrado na Figura 2.
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Figura 2  Antena Setorial (Diretiva): diagramas de radiação vertical e horizontal
Fonte: Adaptado de ANDREW (Catálogo, 2004)

O diagrama de radiação, característico para cada antena, é a projeção do perfil dos 
campos nos planos vertical e horizontal (mostrados na Figura 2) e depende de vários parâ-
metros como: geometria do arranjo (vertical, horizontal ou misto), tamanho e quantidade de 
dipolos “empilhados” e, além disso, das distâncias de separação entre eles. Todos esses parâ-
metros são cuidadosamente calculados com o objetivo de atender às especificações de projeto. 
Como ilustrado na Figura 3, os dipolos, elementos ativos de uma antena, são fixados na parte 
interna e recobertos por placa (“radome”) de PVC.

Figura 3 Antena Setorial “Tipo Painel”: 
esquema interno e diagramas de radiação

Fonte: Catálogo de fabricante (Kathrein, 2012)

Estimativa da intensidade de campos de radiofrequência

Na região de campo distante (d>>l), onde l é o comprimento de onda da radiação, 
de uma antena setorial (tipo painel), a densidade de potência irradiada (sem perdas) na dire-
ção de maior ganho pode ser expressa em função da potência de alimentação da antena e da 
distância (ULCEK; CLEVELAND, 1997), por meio da expressão (1):
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2r4
GP

S
π

=
 (1)

Legenda: S = densidade de potência (W/m2); P = potência de entrada (W); G = ganho numérico relativo a uma 
antena isotrópica; r = distância ao centro da fonte de radiação.

O fator G é o ganho numérico (linear) da antena na direção de interesse relativa a 
uma antena isotrópica. Como o ganho é expresso em escala logarítmica, ou seja, em dBi (decibel 
isotrópico), é necessário realizar a conversão para obter o ganho linear por meio da relação: 

dBi/1010G =  (2)

Além disso, para uma onda-plana (região de campo distante) a densidade de po-
tência relaciona-se à intensidade dos campos elétrico (E) e magnético (H) pela expressão:

22
H377

377
E

S ==  (3)

Portanto, conhecendo os diagramas de radiação e a frequência, a potência irradia-
da, o ganho e a “razão frente/costas” e utilizando as expressões (1, 2 e 3), é possível determinar 
a “distância de conformidade” (ou “distância de máxima aproximação”), para a qual as inten-
sidades dos campos (elétrico e magnético) obedecem aos limites da ICNIRP. 

Aplicação em torres de telefonia
É importante observar que nos cálculos apresentados, utilizou-se a 

aproximação de onda-plana, válida apenas na região de campo distante (d>>l) 
da antena. Em cenários reais, a exposição pode ocorrer a distâncias menores, 
na chamada região de campo próximo, na qual a utilização das expressões an-
teriores “superestima” a exposição, o que pode ser interessante em termos de 
prevenção de riscos. Cabe observar que no campo próximo, o chamado “modelo 
cilíndrico” costuma trazer resultados mais realistas.

A proposta deste trabalho é de se utilizar os resultados das “distâncias de con-
formidade” calculadas em “rótulos ou placas” visíveis para o trabalhador e fixá-las na parte 
traseira das antenas. No entanto, os parâmetros técnicos das antenas, inclusive o ângulo de 
inclinação elétrico/mecânico, são conhecidos apenas pela operadora e o fabricante. Portanto, 
a realização dessa proposta depende da colaboração de ambos ou ainda, deveria ser realizada 
pela operadora, que dispõe dos parâmetros finais de operação.

Considerações finais e conclusão
Apresentou-se em linhas gerais o procedimento para cálculo da distância de con-

formidade de máxima aproximação de uma antena, propondo a utilização dessas informações 
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na parte traseira de rótulos ou placas. Esse procedimento, de baixo custo e de fácil introdução 
por parte das operadoras tornaria o trabalho em torres de telefonia celular menos perigoso, 
oferecendo ao trabalhador a possibilidade de controlar e minimizar sua exposição aos CEM 
emitidos.
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Trabalhos apresentados na forma de pôster
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Os acidentes de trabalho na atividade mineradora 
do estado de Minas Gerais no período 2000-2011: 

tendências e variações

Celso Amorim Salim − Analista em Ciência e Tecnologia da Fundacentro/MG
celso.salim@fundacentro.gov.br

Fabio Renato do Carmo − Estagiário da Fundacentro/MG
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Palavras-chave: Atividade mineradora. Acidentes de trabalho. Fontes de dados. Indicadores.

Objetivos
Analisar as tendências e os diferenciais por motivo e consequência dos acidentes de 

trabalho registrados no setor de mineração em Minas Gerais, estado que, além de responsável 
por mais de 40% da produção mineral no país, é o maior empregador do setor, com quase 
um terço dos empregos. Apresentar indicadores e discutir suas restrições para quanficações e 
caracterizações mais realistas de acidentes de trabalho. 

Métodos
Abordagem crítica das estatísticas sobre acidentes fatais e não fatais no local de tra-

balho segundo dois registros administrativos: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 
e Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho (AEAT). Identificação e mensuração dos aci-
dentes de trabalho, incluindo os seus impactos diferenciais quanto à incapacidade temporá-
ria, morte e invalidez, concessão de benefícios previdenciários, tempo de trabalho perdido, 
descrição do acidente, idade, sexo, grau de instrução e ocupação.

Resultados
De 2000 a 2011, os acidentes de trabalho no setor de mineração mantiveram-se 

num nível relativamente elevado; na verdade, subiram. Com exceção de 2001 e principal-
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mente em 2003, quando decresceram em termos absolutos, essa tendência manteve-se prati-
camente inalterada no período. No entanto, essa queda pode não refletir a maior terceirização 
e/ou um aumento nas relações de trabalho informais. Além disso, o acidente e as taxas de 
mortalidade ou taxas de letalidade ainda colocam o setor em uma posição desconfortável no 
ranking dos demais setores produtivos.

Considerando as consequências (assistência médica, incapacidade com menos de 
15 dias, incapacidade com mais de 15 dias, incapacidade permanente e óbito), mesmo que a 
incapacidade com menos de 15 dias apresente percentuais mais elevados em relação às outras 
consequências, em 2011 a assistência médica ultrapassa a incapacidade com menos de 15 
dias, mostrando uma mudança na direção e na proporção de acidentes de trabalho liquida-
dos. E a consequência óbito, aqui referida a números absolutos, segue com percentuais baixos 
e praticamente constantes em relação às outras consequências (Gráfico 1).

Gráfico 1  Acidentes de trabalho liquidados no setor extração mineral: 2000- 2011

Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT) 2000- 2011.

Todavia, destacando os números relativos, verifica-se que, para o conjunto das 
atividades produtivas do estado, a indústria extrativa ocupa a segunda posição, com índice de 
17,99, situado acima da indústria da construção, perdendo apenas para Transporte, Armaze-
nagem e Correio (Tabela 1).

Tabela 1  Minas Gerais: óbitos por acidentes por 100 mil trabalhadores segundo a CNAE 
– 2010 

Atividade Taxa

Transporte, armazenagem e correio 29,46

Extrativismo mineral 17,99

Indústria da construção 13,74

Adm. pública, Defesa e seguridade social 13,21

Eletricidade e gás 9,32

Geral 9,09
Fonte: MTE/RAIS; MPS/AEAT.

Em complemento, quando se analisa e compara um conjunto de indicadores (Ta-
bela 2), observa-se que, ao cabo do período 2006-2011 – à exceção do comportamento das 



141

taxas anuais específicas para doenças do trabalho, tradicionalmente muito subnotificadas –, 
elevaram-se as taxas de incidência de acidentes de trabalho total e a de incidência para incapa-
cidade temporária (para acidentes de trabalho típicos). Isso sem considerar as fortes oscilações 
nas taxas de mortalidade e de letalidade, quando ambas experimentaram um forte aumento 
ao final do período. Também se mantiveram elevadas as taxas anuais específicas para a faixa 
etária de trabalhadores entre as idades de 16 e 34 anos.

Tabela 2  Indicadores da extração mineral: Minas Gerais (2006 a 2011)

Ano Incidência IncDoença IncAcTrab IncIncap TxMortal TxLetal TxAc16a34

2006 - - - - - - -

2007 22,79 0,53 17,14 16,57 12,75 4,63 48,00

2008 27,97 1,37 20,56 19,68 26,53 17,92 44,68

2009 23,53 1,70 17,27 16,73 13,06 5,54 41,24

2010 24,23 0,89 18,14 16,24 11,41 3,92 46,59

2011 27,10 0,72 21,70 19,27 52,93 10,60 46,71

Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT) 2006-2011.
Nota:	 •	 Incidência	 =	 taxa	 de	 incidência	 de	 acidentes	 de	 trabalho	 (No de acidentes de trabalho registrados 

totais/No	médio	anual	de	vínculos)	*1.000.	•	Inc	doença	=	taxa	de	 incidência	específica	para	doenças	
do trabalho (No de acidentes de trabalho registrados totais/No	médio	anual	de	vínculos)	*1.000.	•	Inc	
acidente trabalho = taxa de incidência para acidentes de trabalho típico (No de acidentes de trabalho 
registrados totais/No	médio	 anual	 de	 vínculos)	 *1.000.	 •	 Inc	 incapacidade	 =	 taxa	 de	 incidência	 para	
incapacidade temporária (No de acidentes de trabalho registrados totais/No médio anual de vínculos) 
*1.000.	•	Taxa	mortalidade	=	taxa	de	mortalidade	(No de acidentes de trabalho liquidados com óbitos/
No	médio	anual	de	vínculos)	*100.000.	•	Taxa	letalidade	=	taxa	de	letalidade	(No de acidentes de trabalho 
liquidados com óbitos/No	de	acidentes	de	trabalho	liquidados	totais)	*1.000.	•	Taxa	acid	16a34	=	Taxa	
de acidente proporcional específica para a faixa etária de 16 a 34 anos (No de acidentes de trabalho 
registrados na faixa etária de 16 a 34 anos/No total de acidentes de trabalho registrados) *100.

Conclusões

Mesmo focando uma única atividade econômica em escala regional, quando se 
apresenta uma situação concreta historicamente delimitada há que se destacar a emergência 
de se aprofundar a discussão técnica acerca de possíveis alternativas para se superarem algu-
mas restrições dos dados oficiais hoje disseminados, incluindo a construção de indicadores 
desagregados em níveis diversos sobre a realidade acidentária, como municípios, classe de 
atividades, ocupações, natureza dos gravos, entre outros.

Sem dúvida, tais indicadores, segundo a metodologia do AEAT, com enfoque nas 
diferentes classes CNAE que compõem o setor de extração mineral, se desagregados, podem 
muito contribuir para ações preventivas mais eficazes em nível micro. Ademais, enquanto 
mensurações padronizadas, eles ainda possibilitam comparações mais amplas, incluindo o 
nível internacional. Todavia, ainda assim, há que se ponderar para a sua necessária leitura 
crítica, especialmente nos casos nos quais as variações relativas grandes de um ano para outro 
possam estar baseadas em bases demográficas, ocupacionais ou número de vínculos menores.
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A exploração do minério-urânio em Caetité: riscos 
à saúde e consequência para as gerações futuras

Ana Soraya Vilasboas Bomfim − Técnica da Fundacentro/BA
soraya.bonfim@fundacentro.gov.br

Palavras-chave: Exploração do urânio. Organização do trabalho. Coação. Saúde do trabalhador. 

Apresentação
A presente proposta de pesquisa é a continuidade dos esforços da Fundacentro, 

Associação Movimento Paulo Jackson - Ética, Justiça, Cidadania (ASMPJ), Comissão Pa-
roquial de Meio Ambiente (CPMA) e outros que, desde agosto de 2009, propuseram-se a 
buscar apoio das instituições das áreas de meio ambiente, medicina preventiva, segurança e 
saúde do trabalhador em Salvador. 

Pretendia-se um trabalho de cunho interinstitucional articulado e que aglutinasse 
as demais instituições públicas para uma investigação epidemiológica e socioambiental sobre 
os riscos de contaminação humana e ambiental por urâniof e outros elementos químicos asso-
ciados ao processo de trabalho da Unidade de Concentração de Urânio (URA) das Indústrias 
Nucleares do Brasil (INB)g, em Caetité, estabelecido na exploração desse minério, que tinha 
como princípio máximo o resgate de uma precaução, bem como o direito à saúde, à informa-
ção, à justiça ambiental e à vida.

Contudo, devido à restrição orçamentária e à falta de recursos humanos das insti-
tuições públicas envolvidas, não foi possível obter êxito nas propostas encaminhadas em 2009. 
Entretanto, a Fundacentro-CRBA recebeu oficialmente uma demanda, no mesmo ano, e foi 
elaborada uma pré-proposta para acumular forças com os movimentos que nos procuraram. 

f  O urânio é um elemento químico de número atômico 92, isto é, tem 92 prótons em seu núcleo. O urânio encon-
trado na natureza é uma mistura de três isótopos, sendo 99,28% de urânio 238, 0,71% de urânio U5 e 0,00057% 
de urânio 234. Só o urânio 235 ou U5 é físsil, sendo, aliás, o único elemento físsil encontrado na natureza, ponto de 
partida, portanto, para toda a indústria nuclear
g  Indústrias Nucleares do Brasil S. A. (INB) é uma sociedade por ações, de economia mista, constituída pelas Leis no 
5.740, de 1o de dezembro de 1971, no 6. 189, de 16 de dezembro de 1974, e pelo Decreto Lei – no 2.464, de 31 de 
agosto de 1988, tendo como acionista majoritária a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
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As organizações e movimentos sociais e populares que atuam em 
Caetité, no estado da Bahia, vêm diante da Fundação de Segurança 
e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO: […] a presença da 
equipe técnica dessa instituição, em reuniões com comunidades ur-
banas e rurais de Caetité, foi fundamental para esclarecer melhor as 
ações que a FUNDACENTRO desenvolve, com o fim de prevenir 
acidentes e doenças do trabalho. A ampliação do conhecimento so-
bre a missão da FUNDACENTRO fortaleceu nossa convicção de 
que estávamos no caminho certo quando buscamos o apoio dessa 
instituição. (DEMANDA SOCIAL, 2009).

Assim, nessa primeira fase considerada exploratória, a Fundacentro/BA, sabendo 
das suas restrições, constituiu como elemento básico a sobrevivência da resistência dos movi-
mentos sociais que foram: a mobilização permanente mantendo contatos e discussão com o 
grupo sobre a questão social local; a organização da força, aprofundando a reflexão por meio 
de reuniões com comunidades rurais e grupos urbanos; e, ainda, a realização do “Seminário 
sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente”, em 28 de julho de 2010, UNEB-Caetité-BA.

Em uma segunda fase, reestrutura-se o trabalho como pesquisa e, nesse momento, 
já se inclui a participação do Sindicato dos Mineradores de Brumado e Microrregião (Sind-
mine) com as demais entidades. 

Nesse caso, o estudo ora proposto tem como objetivo principal a análise da or-
ganização e da gestão do trabalho do complexo mínero-industrial/urânio, os impactos dessa 
realidade sobre a saúde dos trabalhadores envolvidos no processo produtivo, tendo como con-
texto as mudanças que ocorreram no município a partir da chegada da empresa, bem como 
entender os efeitos dessa exploração para as gerações futuras de Caetité-BA.

Justificativa
A demanda social, bem como a revisão bibliográfica nos mostram que, em 2000, 

a Indústrias Nucleares do Brasil entrou em atividade no município de Caetité (BA), sendo a 
única unidade de produção, no momento, de concentrado de urânio em nosso país – a sexta 
maior reserva em todo mundo (DEMANDA SOCIAL, 2009).

Hoje, a INB tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro e está presente nos estados 
da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. No caso do município de Caetité, 
está localizada a 45 km da sede no município e entre este e o município de Lagoa Real, situ-
ado na Serra Geral, sudoeste do estado. 

A cidade de Caetité, “Alto Sertão da Bahia”, distante 757 quilômetros da capital, 
Salvador, segundo dados do último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), tem uma população de 47.524 pessoas, sendo 23.422 homens e 24.102 
mulheres. A população urbana corresponde a 28.456 pessoas e a rural, 19.068, que estão dis-
tribuídas em uma área de 2.306,382 km², com uma altitude de 825 m. Uma região de clima 
ameno, semiárida, de caatinga, sendo esse bioma exclusivo do Brasil, localizado no nordeste 
brasileiro (IBGE, 2010).

A Unidade de Concentrado de Urânio em Caetité previa um prazo de dezesseis 
anos para a produção e a exploração do minério urânio. Atualmente, a única jazida explorada 
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no Brasil é a da Fazenda Cachoeira, na Anomalia 13h, com produção a priori de 300 tonela-
das/ano, em 2000 (NICÁCIO, 2010; IBAMA, 1998).

Na URA em Caetité, o minério é retirado da mina e, após pro-
cesso de extração é enviado para usina de beneficiamento, para a 
obtenção do concentrado de urânio, cuja composição química é o 
diuranato de amônia, que é um sal de cor amarela, conhecido como 
“yellowcake” ou concentrado de U3O8. As reservas de urânio estão 
estimadas em 100.000 toneladas de urânio, sem outros minerais de 
interesse associados. A capacidade de produção atual da unidade é 
de 400 toneladas/ano de concentrado de urânio. A URA de Caetité 
é a única em operação no país e foi implantada para prover o Pro-
grama Nuclear Brasileiro. O urânio extraído da região vai para o 
Canadá e é transformado em combustível para as Usinas Nucleares 
de Angra 1 e 2. (BAHIA, 2009). 

Contudo, a INB, em seu portal virtual, recentemente indicou que o histórico de 
produção da URA ficou, no ano de 2000, em 13.389 de concentrado de urânio (U3O8) acu-
mulado (Kg), uma situação paradoxal, pois a realidade não condiz com o proposto. Confor-
me o licenciamento do IBAMA, de 1998, a produção de concentrado de urânio em Caetité 
tem como objetivo abastecer as usinas de Angra I e Angra II. Essa discussão será mais bem 
entendida a posteriori.

Os fatos que nos levaram à fase exploratória do projeto já foram expostos, porém, 
o que definiu como imprescindível a realização da pesquisa para verificar a saúde dos traba-
lhadores foram as questões críticas que os expuseram a risco de acidentes, doenças e de vida, 
pelo processo de exploração de produção na URA/Caetité, tais como:

a) em 2000, durante os dois meses e meio de operação, ocorreu um rompimento 
das mantas de isolamento das piscinas liberando para o solo cerca de 67 Kg do 
concentrado de urânio; 

b) em 2004, a bacia de retenção de particulares da cava da mina transbordou 
sete vezes, liberando um líquido com concentração de urânio-238, tório 232 e 
rádio 226 para o solo; 

c) em 2008, ocorreu mais um trasbordamento de licor de urânio (DEMANDA 
SOCIAL, 2009).

Para além do que foi citado, durante os anos que se seguiram, a demanda e o acom-
panhamento da Fundacentro-CRBA junto dos movimentos sociais nos mostram eventos que se 
consideraram graves, sobretudo os agravos a partir do processo produtivoi, bem como as queixas 
dos trabalhadores por meio do sindicato sobre a insegurança nas instalações da URA; adoeci-
mentos de trabalhadores e constrangimentos de uma organização do trabalho de forte controle 
e sanções, resquícios da expressiva política de contexto autoritário do “Estado Empresário”.

São poucas as pesquisas encontradas que discutam as questões sociais sobre o im-
pacto da URA/Caetité/Bahia/Brasil, que tenham como objeto o estudo sobre a segurança e 
saúde do trabalhador advinda de um processo complexo daí a relevância desta pesquisa. 

h  De acordo com a notícia publicada no site da INB, em 25 de novembro de 2011, a CBPM, que havia identificado 
34 áreas com indícios, na região da mina, detectou 22 novos alvos
i  Ofício entregue dos Movimentos Sociais à Fundacentro-CRBA em 2009.
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Dos procedimentos metodológicos ao objeto em estudoj 
Trata-se de um estudo qualitativo circunscrito a uma população composta por 

trabalhadores e ex-trabalhadores orgânicos e terceirizados atuantes no processo produtivo 
da URA/INB Caetité-BA; e trabalhadores e ex-trabalhadores rurais que vivem e viveram no 
entorno da mina.

Na primeira fase, objetivamos recolher depoimentos desses trabalhadores por 
meio de entrevistas com um roteiro centrado em uma temática selecionada e o questionário 
de atos negativos (NAQ)k. A opção pela técnica de entrevistas para a obtenção de depoimen-
tos é feita com base no entendimento de que, por meio delas, poderemos captar o material 
necessário para a apreensão do real a partir do “saber fazer” dos trabalhadores. Para a popu-
lação rural, será feita uma reconstituição histórica do processo de expulsão dos que viviam 
no campo próximo à mina e dos que ainda ali vivem, por meio da história oral de forma a 
“conseguir depoimentos sobre a história cotidiana, contada por grupos oprimidos, que irão 
nortear as reflexões históricas. Em outras palavras, dar voz aos esquecidos pela história oficial” 
(CAMPOS, 2004, p. 46). 

O propósito de aplicarmos aos trabalhadores um questionário de atos negativos 
- que é um inventário de pesquisa desenvolvido para medir a exposição do trabalhador pe-
rante o clima organizacional da empresa - é avaliar a situação desse trabalhador ante à gestão 
organizacional da empresa; na última fase, realizaremos entrevistas com os representantes de 
movimentos sociais, sindicatos e sociedade civil.

Ressalta-se que a investigação qualitativa prioriza o olhar dos trabalhadores. Nessa 
fase, como dito, serão realizadas entrevistas, individuais e coletivas, com população de estudo, 
para as quais contaremos com roteiros preestabelecidos sobre questões referentes às atividades 
realizadas por cada indivíduo, contendo, também, um consentimento em participação da 
pesquisa e o sigilo da sua identidade. 

E, finalmente, será realizado o tratamento dos dados pela técnica da análise de 
conteúdo, quando recortaremos o conjunto das entrevistas por meio de uma síntese do que 
foi organizado em categorias e subcategorias projetadas sobre o conteúdo, tendo em conta a 
frequência dos temas extraídos do conjunto das narrativas considerados como dados segmen-
táveis e comparáveis (BARDIN, 1977). 

Em seguida, será realizada uma pesquisa documental, a partir de informações for-
necidas por instituições governamentais e não governamentais, com o intuito de obter dados 
secundários que nos permitam traçar um panorama do setor e da empresa em estudo. Esse 
período compreende, ainda, a fase de revisão bibliográfica e fundamentação teórica. O agru-
pamento das técnicas e documentos será a reflexão que conduzirá a pesquisa. 

Todos os requerimentos éticos relativos à pesquisa com seres humanos estão sendo 
considerados. 

j  Ressaltamos que durante o ano de 2011 estava previsto o início da pesquisa empírica, porém o orçamento restrito 
da Fundacentro só permitiu uma viagem a campo. Durante o ano de 2012 a situação de restrição orçamentária 
perdurou, mas permitiu um retorno a campo. No entanto, não foi possível coletar dados suficientes para garantir 
resultados para a qualidade da produção do conhecimento, assim o estudo continua em andamento.
k  “Trata-se de instrumento desenvolvido por Einarsen, Raknes, Matthiesen e Hellesøy, 1994, e Einarsen e Raknes, 
1997 (EINARSEN; HOEL, 2001; HOEL et al., 2001). O questionário foi traduzido e adaptado para a língua por-
tuguesa”. (GONGALVES; MACIEL, 2008, p. 128).
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Objetivo geral
Estudar o processo e a organização do trabalho executado no complexo mínero-

-industrial da URA/Caetité, visando avaliar os impactos para a saúde do trabalhador.

Objetivos específicos
•	 Analisar o processo de trabalho que ocorre na exploração do minério-urânio 

em Caetité, a partir da realidade apresentada pelos trabalhadores orgânico-
-efetivos e terceirizados que produzem a extração do urânio; 

•	 Realizar uma reconstituição histórica do processo de expulsão dos que viviam e 
vivem nas áreas rurais próximas à mina;

•	 Compreender a realidade dos que hoje trabalham no processo produtivo da 
URA e, ainda, dos que vivem em torno da mina;

•	 Identificar ações dos Movimentos Sociais e do sindicato e verificar como essas 
entidades atuam diante das questões sociais que surgem a partir da exploração 
do urânio em Caetité-BA; 

•	 Contribuir com uma produção científica visando à promoção das condições 
de um ambiente de trabalho digno e de um meio ambiente menos degradante; 

•	 Socializar a produção do conhecimento entre os trabalhadores, sindicatos, mo-
vimentos sociais, população local, regional e acadêmica. 

Hipóteses
•	 Os impactos da exploração de urânio nos levam a supor riscos à saúde dos 

trabalhadores e sofrimento mental envolvidos no processo produtivo, uma vez 
que não se tem uma transparência sobre a segurança, procedimentos e condutas 
na forma organizacional desse trabalho;

•	 O cercamento do estado aos trabalhadores que viviam do trabalho da terra para 
a sua sobrevivência e a dos seus retira o seu significado de vida, pois, ao serem 
expropriados e indenizados e saírem “rumo à cidade”, estes não têm meios para 
continuar o trabalho. Nesse sentido, o contexto de uma relação de coação, para 
a maioria, se configurou em rompimento de laços e provocou muito sofrimen-
to. Os trabalhadores que vivem hoje no entorno da URA, perante os “perigos” 
que representa a extração do urânio, também sofrem pela falta de iniciativa 
empresarial e do governo sobre segurança à saúde humana e ao meio ambiente; 

•	 O dito “progresso”, a partir da extração de urânio em Caetité, não apresentou 
melhorias ou ações que tenham contribuído, efetivamente, para a formação da 
conquista de cidadania, do agir coletivo e de direito social para a população 
rural e urbana, ou seja, que comportem mudanças de qualidade na vida social 
dos indivíduos. 

Resultados esperados
Apresentar um relatório dos impactos para a vida e para a saúde dos trabalhadores 

gerados a partir da exploração do minério-urânio em Caetité ou a análise das entrevistas pes-
soais e de documentos que geraram as informações sobre as questões de segurança e saúde, 
bem como as condições de demais situações reveladas pela população em estudo e apresentá-
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-las aos trabalhadores e à população local com uma discussão e conclusão. Fomentar a disse-
minação e a incorporação das medidas de prevenção no processo de gestão da INB e verificar 
sua efetividade; mais uma vez, buscar o compromisso da empresa para que reduza o risco 
relacionado à vida e ao sofrimento mental dos operadores/trabalhadores; por fim, fazer que 
os trabalhadores(as) sejam considerados(as), que tenham voz e sejam visíveis. 

A Fundacentro em sua prática institucional e de função social apresentará o rela-
tório final da pesquisa que será entregue às entidades parceiras de demandas, de apoio e para 
a própria INB e suas unidades, bem como será socializado em seminários para a população de 
Caetité, em congressos e pela publicação de artigos em periódicos. 
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Exposição ocupacional à poeira 
em carvoarias da Bahia

Albertinho Barreto de Carvalho − Fundacentro/BA
albertinho.carvalho@fundacentro.gov.br

Palavras Chave: Amostragem. Trabalhadores. Forneiro. Carvão vegetal.

Justificativa
O Brasil é o maior produtor de carvão vegetal do mundo (6,8 milhões t/ano) 

(FAO, 2012) e a sua produção é consumida predominantemente pelas indústrias de ferro-liga 
e de aço. As questões de desmatamento de florestas nativas, trabalho escravo e infantil têm 
trazido a atividade de carvoejamento para a mídia, mas o processo de produção do carvão – 
assim como as condições de trabalho daqueles que estão envolvidos nessa atividade – não são 
conhecidas entre os profissionais que lidam com a segurança e saúde do trabalhador. Embora 
represente a etapa inicial do ciclo de produção do ferro e aço, o processo produtivo do car-
vão vegetal é ainda bastante artesanal, exigindo, na maioria dos casos, que os trabalhadores 
se exponham a condições severas de esforço físico e contaminação do ar inalado, como por 
exemplo, durante o enchimento dos fornos com madeira e a retirada do carvão vegetal pro-
duzido (DE CARVALHO et al., 2008, 2013; DIAS et al., 2002; KATO et al. 2004, 2005). 
Além da exposição às substâncias químicas cancerígenas e irritantes, bem como ao material 
particulado emitidos na fumaça da queima da madeira, os trabalhadores carvoeiros que reali-
zam a retirada do carvão dos fornos (forneiros) se expõem a elevadas concentrações de poeira 
de carvão. Entretanto, não existem dados na literatura especializada, nacional e internacional, 
a respeito dos níveis de concentração de poeira no ar inalado por esses trabalhadores, dificul-
tando ainda mais a adoção de medidas de proteção e vigilância da saúde deles. Este trabalho 
compõe uma das etapas do projeto Avaliação de Agentes Carcinogênicos/Mutagênicos em 
Ambientes de Trabalho, da Fundacentro/CRBA. 

Objetivo
Este trabalho tem como objetivo avaliar as concentrações de poeira total (PT) e 

respirável (PR) de carvão vegetal na zona respiratória de trabalhadores forneiros durante a 
retirada manual do carvão vegetal de dentro dos fornos.
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Metodologia
As coletas de amostras da zona respiratória de trabalhadores foram realizadas em 

cinco carvoarias localizadas ao Norte de Salvador (BA) (até 200 km), que produzem carvão 
vegetal a partir da queima de eucalipto. As amostras foram coletadas utilizando bombas de 
amostragem pessoais, modelos PCXR e Air Check 2000, da SKC (SKC Inc., Pensilvânia, 
EUA), previamente calibradas. Ao final das coletas, as vazões das bombas foram medidas para 
avaliar o erro do volume coletado, sendo validadas aquelas amostras cujas vazões apresenta-
ram erros de, no máximo, 5% (PASTORELLO; PINTO, 2002; SANTOS et al., 2009). A 
calibração das bombas foi feita utilizando-se um calibrador de vazão digital, modelo UltraFlo, 
da SKC Inc. As amostras de PT foram coletadas a vazões em torno de 1 L min-1, utilizando 
filtros de membrana de PVC, com 37 mm de diâmetro e 5 µm de poro (NATIONAL INSTI-
TUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, 1994; SANTOS et al., 2009). 
As amostras de PR foram coletadas a vazões de 1,7 L min-1, utilizando ciclones de nylon de 
10 mm conectados a cassetes com filtros do mesmo tipo (NATIONAL INSTITUTE FOR 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, 1998; SANTOS et al., 2009). O dispositivo 
de coleta foi fixado na vestimenta do trabalhador, na lapela ou próximo a esta. Os tempos 
de coleta das amostras foram dimensionados em função da concentração aparente de poeira 
em suspensão, de modo a minimizar o risco de perda de amostras por sobrecarga dos filtros 
ou desprendimento das partículas. Quando necessário, foram realizadas coletas de amostras 
consecutivas de um mesmo trabalhador. As análises gravimétricas para a determinação da 
quantidade de poeira coletada (em mg) foram realizadas utilizando balanças analíticas Met-
tler (Mettler Instrumente AG, Zurique, Suíça) com sensibilidade de 0,01 mg (SANTOS; 
AMARAL, 2001). Resultados de amostras que apresentaram partículas soltas na superfície 
dos filtros foram reportados como concentrações mínimas presentes, para subsidiar o julga-
mento profissional.

Resultados e discussão
Foram coletadas 42 amostras de PT e 35 de PR. Várias amostras de PT com tem-

pos de coleta entre 13 e 70 minutos apresentaram partículas soltas na superfície dos filtros. 
Isso foi resultante das elevadas concentrações de poeira no ar e do extenuante trabalho de 
retirada do carvão de dentro dos fornos. Pelas mesmas razões citadas anteriormente, algumas 
amostras de PR com duração entre 47 e 114 minutos, também apresentaram sobrecarga e 
partículas soltas no filtro. Os resultados de concentrações de PT e PR variaram entre 0,57 e 
213 mg m-3 e 0,25 a 35,6 mg m-3, respectivamente. Não existem limites de exposição ocupa-
cional definidos para poeiras de carvão vegetal com os quais os resultados aqui apresentados 
possam ser comparados diretamente. O fato de o carvão possuir algum grau de afinidade 
e poder de adsorção para muitas das substâncias químicas geradas na combustão incom-
pleta da madeira indica que a poeira de carvão vegetal não deve ser classificada como um 
material particulado do tipo PNOS (partículas não especificadas de outra maneira) (AME-
RICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS, 2012) 
ou PNOR (partículas não regulamentadas de outra maneira) (OCCUPATIONAL SAFETY 
& HEALTH ADMINISTRATION, 2013). Contudo, pode-se assumir que concentrações 
medidas sendo superiores aos valores recomendados pela OSHA (Occupational Safety and 
Health Administration) para PNOR (15 mg m-3 para PT e 5 mg m-3 para PR), representam 
um risco ainda mais elevado para a saúde dos trabalhadores. Em 74% das amostras de PT e 
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63% das amostras de PR os resultados foram superiores ao PEL da OSHA para PNOR Total 
(15 mg m-3) e Respirável (5 mg m-3), respectivamente. Quando comparado ao valor recomen-
dado pela ACGIH para fração respirável de PNOS (3 mg m-3, 2012), 74% das amostras de 
PR apresentaram concentrações superiores a esse valor.

Conclusões
Esses resultados demonstram que os trabalhadores forneiros estão continuamente 

expostos a concentrações extremamente elevadas de poeira de carvão e que, em razão do 
grande e repetitivo esforço físico exigidos pela atividade, nenhum equipamento de proteção 
individual prevenirá danos à saúde desses trabalhadores. Somente mudanças tecnológicas no 
processo poderão atingir esse objetivo.
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Palavras-chave: Indústria frigorífica. Abate de boi. Trabalhadores ocupados. Agravos à saúde.

Justificativa
A concepção deste estudo baseia-se no peso significativo da participação da região 

Centro-Oeste na produção de carne bovina no Brasil. De natureza exploratória, este estudo  
retém as particularidades e os diferenciais dos acidentes de trabalho segundo suas modalida-
des e consequências, comparando-os com os resultados das indústrias frigoríficas de abate de 
gado do país.

Objetivos
Identificar e mensurar os aspectos gerais e diferenciais dos acidentes de trabalho no 

abate de gado no plano regional, considerando os trabalhadores aí ocupados.

Metodologia
A análise empírica, compreendendo os anos entre 2006 e 2011, suporta-se em da-

dos estatísticos dos Ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência Social, priorizando as 
tendências e as variações dos acidentes de trabalho nesse ramo de atividade, sob dois recortes 
espaciais: o país e três estados da região – ou seja, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Este estudo também incorpora um levantamento quantitativo de trabalhadores ocupados e a 
elaboração de alguns coeficientes de acidentes de trabalho.
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Resultados
A participação relativa dos trabalhadores regionais da indústria de abate de 

gado,em relação ao conjunto do país, com oscilações, decresce paulatinamente ao cabo do 
período entre 2006 e 2011, representando, nos dois últimos anos, cerca de 36%.

Tabela 1 − Brasil e Centro-Oeste: número de trabalhadores registrados na indústria frigorífica 
de abate de reses(2006 – 2011)

Ano Centro-Oeste % Brasil

2006 43.543 39,12% 111.308
2007 50.620 39,64% 127.687
2008 45.018 38,99% 115.458
2009 42.556 38,88% 109.450
2010 39.520 35,92% 110.032
2011 39.882 35,92% 111.044

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Mato Grosso é o estado onde há o maior contingente de empregados na indústria 
frigorífica de abate de reses. Em 2011, esse contingente de 18.942 trabalhadores representou 
47,50% do total da região e 17,06% em relação ao conjunto do país, superando inclusive o 
estado de São Paulo, que, em 2011, contava com o registro de 17.213 empregados no setor.

Por sua vez, os acidentes, em patamar elevado (mas em níveis diferenciados entre 
os estados), no geral oscilaram para baixo – exceto no Mato Grosso, cujo total de acidentes, 
em 2011, correspondeu a 56,56% do total regional (Tabela 2). Exemplarmente, no conjunto 
dos acidentes totais nesse estado, envolvendo todos os setores de atividade, sozinha, a indús-
tria frigorífica participou com 11,3% e 10,9%, respectivamente, em 2010 e 2011.

Tabela 2 − Centro-Oeste: número de acidentes do trabalho registrados na indústria de abate 
de reses (2006-2011)

Ano Mato Grosso % Mato Grosso 
do Sul % Goiás %

2006 1.293 43,99% 916 31,17% 730 24,84%
2007 2.246 46,86% 1.509 31,48% 1.038 21,66%
2008 2.083 45,53% 1.531 33,46% 961 21,01%
2009 1.674 46,79% 1.290 36,05% 614 17,16%
2010 1.524 51,47% 786 26,55% 651 21,99%
2011 1.459 55,56% 691 26,31% 476 18,13%

Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT) 2006-2011.

Também são analisados os impactos diferenciais dos acidentes na região, no rol 
dos acidentes liquidados por consequência, quando há que se destacarem as incapacidades 
permanentes e os casos fatais (Tabela 3). A partir de 2007, os acidentes de trabalho liquidados 
diminuíram de forma geral. Em contrapartida, em 2010, um número elevado de óbitos e, em 
2009, um número maior de incapacidade permanente.
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Tabela 3 − Centro-Oeste: acidentes do trabalho liquidados na indústria do abate de reses 
(2006-2011)

Consequência 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Centro-Oeste 3106 4922 4658 3689 3051 2673
Assistência Médica 278 728 736 720 777 787

Afastamento de menos de 15 dias 2012 2914 2644 1825 1302 1141
Afastamento de mais de 15 dias 797 1258 1245 1106 935 717

Incapacidade Permanente 14 14 27 33 27 22
Óbito 5 8 6 5 10 6

Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT) 2006-2011.

Pela comparação de coeficientes específicos de acidentes para a região e seus esta-
dos, é necessário destacar as elevadas taxas de mortalidade para Mato Grosso, seja em relação 
aos outros estados da região, seja em relação ao conjunto do país. Essas taxas correspondem 
ao número de acidentes de trabalho liquidados com óbitos sobre o número anual de vínculos 
multiplicados por 100 mil. Também são elevadas as taxas de incidência de acidentes e de 
incidência de doenças nesse estado.

A taxa de letalidade mede a gravidade do acidente. Indica o maior ou menor poder 
que tem o acidente de causar a morte do trabalhador acidentado. No Gráfico 1 percebe-se que 
a taxa de letalidade é maior no estado de Goiás, embora, no ano de 2011, tenha se reduzido 
bastante. Em contrapartida, a taxa de letalidade no estado de Mato Grosso do Sul subiu de 
forma expressiva. Mato Grosso e Brasil apresentam curvas semelhantes.

Gráfico 1 − Brasil e Centro-Oeste: Taxa de Letalidade (2007-2001)

Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT) 2007-2011.
Nota: Taxa letalidade = taxa de letalidade (No de acidentes de trabalho liquidados com óbitos/No de acidentes 

de trabalho liquidados totais)*1.000. 
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Conclusão
Malgrados os êxitos do desempenho econômico da indústria frigorífica, os agra-

vos à saúde de seus trabalhadores se mantêm em níveis elevados, expressos, sobretudo, em 
diferentes índices reportados às graves consequências dos acidentes de trabalho face às pecu-
liaridades dos ambientes e da organização do trabalho. Este estudo, embora panorâmico, já 
detecta aspectos diferenciados quanto a esses agravos, indicando particularidades capazes de 
subsidiar novos projetos de pesquisa, preferencialmente, voltados ao seu aprofundamento, 
não desconsiderando desagregações espaciais mais específicas.
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Os acidentes de trabalho fatais na indústria 
da construção civil em Minas Gerais

Celso Amorim Salim − Analista em Ciência e Tecnologia da Fundacentro/MG
celso.salim@fundacentro.gov.br

Fabio Renato do Carmo − Estagiário da Fundacentro/MG
fabio.carmo@fundacentro.gov.br

Juciane Bernardes Miranda Silva − Estagiária da Fundacentro/MG
juciane.silva@fundacentro.gov.br

Letícia Silva Nunes − Estagiária da Fundacentro/MG
leticia.nunes@fundacentro.gov.br

Palavras-chave: Mortes por acidentes de trabalho. Indústria da construção civil. Fontes de informação 
e de dados.

Justificativa
Considerando as várias fontes de dados e as tendências sobre casos fatais de aci-

dentes de trabalho na indústria da construção civil (ICC) brasileira, e tendo como referência 
o quadro situacional do estado de Minas Gerais, aqui são retidas duas particularidades: a 
avaliação crítica das informações dos registros oficiais de mortes no ambiente de trabalho e a 
discussão sobre alternativas para se alcançar uma melhor qualidade das informações. 

Objetivos
Analisar criticamente, segundo dados de diferentes fontes, os casos fatais de aci-

dentes de trabalho na ICC de Minas Gerais e buscar subsídios à guisa de contribuição para a 
construção de novos indicadores.

Metodologia
Análise comparativa das estatísticas e da variabilidade dos perfis de morte no tra-

balho na ICC no estado de Minas Gerais para a primeira década do século XXI, a partir dos 
dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), da Relação Anual de Informa-
ções Sociais (RAIS) e do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho (AEAT). Mensuração 
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dos acidentes de trabalho segundo as categorias e as consequências, além de sua contextuali-
zação em relação aos casos fatais dos demais setores de atividade.

Resultados
Recente estudo sobre os casos fatais de acidentes de trabalho, baseado na vincu-

lação das informações dos bancos de dados CAT e SIM, constatou, para o estado de Minas 
Gerais, no triênio 2006-2008, que 9,36% dos casos fatais com CAT reportavam-se a duas 
ocupações típicas da ICC: pedreiro e servente de obras (FUNDAÇÃO SEADE; FUNDA-
CENTRO, 2012).

De fato, por meio da RAIS e do AEAT, quando se analisam os óbitos por aciden-
tes para cada 100 mil empregados, em 2010, para o conjunto do estado, há um coeficiente 
geral de 9,09. Todavia, para a ICC, esse índice foi de 13,74, perdendo, portanto, apenas para 
Transporte, Armazenagem (29,46) e Extrativa Mineral (17,99).

No Gráfico 1 estão relacionadas as cinco atividades nas quais mais se registram 
casos fatais. Ainda que considerando apenas os números absolutos, apresenta-se um compa-
rativo dos acidentes de trabalho liquidados por óbito ao longo do período entre 2006 e 2011. 
Aí se verifica que a ICC, respondendo, cumulativamente, por 260 casos fatais (12,65%), 
manteve-se sozinha, isolada em segundo lugar no ranking.

Gráfico 1 − Atividades econômicas segundo a CNAE que apresentaram maiores frequências 
de acidentes do trabalho liquidados por óbito: Minas Gerais (2006 a 2011)

Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT) 2006-2011.
Nota: * Inclui as divisões: 41 construções de edifícios, 42 obras de infraestrutura, 43 serviços especializados para 

construção. 
Em um período mais longo (2000-2011), observa-se que, em sua evolução, os 

óbitos acidentários totais em Minas Gerais tiveram pouca variabilidade durante esse perío-
do, exceto para o ano de 2004, quando atingiu quase 22% a mais que o ano anterior. Já na 
construção civil verfica-se o contrário, posto que 2011 foi o ano de maior queda da evolução 
dos óbitos em contrapartida ao ano de 2002, quando ocorreu o maior crescimento (Gráfico 
2). Na realidade,o percentual de óbitos na construção civil em Minas Gerais, com oscilações, 
tendeu a diminuir ao longo dos anos, embora tenha havido pouca variabilidade entre o início 
e o final do período entre 2000 e 2011 – exceto nos anos 2001 e 2008, que foram os anos 
com menor e maior percentual de óbitos, respectivamente.
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Gráfico 2 − Evolução dos óbitos na construção civil em relação a Minas Gerais (2000-2011)

Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT) 2000-2011.

Todavia, se dramáticos e preocupantes, esses números devem ser analisados com 
mais cuidado, pois são números absolutos de um setor forte empregador no cenário nacional, 
com tendência de crescimento tanto no número de empregos como de vínculos empregatí-
cios, especialmente a partir do final da primeira década do século XXI.

Melhor seria considerar um conjunto de coeficientes, que, como tais, possibilitam 
comparações mais amplas e realistas. Neste particular, os índices encontrados indicam uma 
posição de melhoria relativa nos indicadores relacionados a acidentes de trabalho por 100 mil 
trabalhadores, no número de óbitos por 100 mil trabalhadores, no número de óbitos por 10 
mil acidentes registrados e, finalmente, na taxa de letalidade. Todas, enfim, decrescentes ao 
longo do período analisado, conforme se vê na Tabela 1.

Tabela 1 − Indicadores (2002-2011)

TxAc16a34 TxMortal TxLetal Incidência IncIncap IncAcTrab IncDoença

2002 51,96 45,84 24,44 22,34 20,05 19,58 0,49
2003 56,76 34,02 15,95 27,17 23,91 24,48 1,13
2004 53,97 26,40 9,50 29,90 21,48 25,65 1,44
2005 52,83 21,81 9,35 20,50 16,52 16,89 1,07
2006 52,47 21,99 16,55 24,52 21,12 20,18 0,52
2007 49,12 38,30 10,23 31,91 27,33 22,76 0,67
2008 50,51 18,32 7,65 30,70 25,49 20,37 1,00
2009 51,45 11,47 4,73 31,22 24,43 20,25 1,53

2010 50,38 12,25 5,19 22,56 19,46 15,31 0,39
2011 52,22 15,58 5,27 23,88 20,23 16,02 0,40

Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT) 2000-2011.
Nota:	 •	 Incidência	 =	Taxa	 de	 incidência	 de	 acidentes	 de	 trabalho	 (No de acidentes de trabalho registrados 

totais/No	médio	anual	de	vínculos)	*	1.000.	•	Inc	Doença	=	Taxa	de	incidência	específica	para	doenças	
do trabalho (No de acidentes de trabalho registrados totais/No	médio	anual	de	vínculos)	*1.000.	•	Inc	
Acidente trabalho = Taxa de incidência para acidentes de trabalho típico (No de acidentes de trabalho 
registrados totais/No	médio	 anual	de	 vínculos)	 *1.000.	 •	 Inc	 incapacidade	=	Taxa	de	 incidência	para	
incapacidade temporária (No de acidentes de trabalho registrados totais/No médio anual de vínculos) 
*1.000.	•	Taxa	mortalidade	=	Taxa	de	mortalidade	(No de acidentes de trabalho liquidados com óbitos/
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No	 médio	 anual	 de	 vínculos)	 *100.000.	 •	Taxa	 letalidade	 =	Taxa	 de	 letalidade	 (No de acidentes de 
trabalho liquidados com óbitos/No	de	acidentes	de	trabalho	liquidados	totais)	*1.000.	•	Taxa	Acid	16	
a 34 = Taxa de acidente proporcional especifica para a faixa etária de 16 a 34 anos (No de acidentes de 
trabalho registrados na faixa etária de 16 a 34 anos/No total de acidentes de trabalho registrados) *100.

Conclusões
Em razão dos custos sociais e econômicos elevados decorrentes dos acidentes de 

trabalho no Brasil, este estudo, com recorte setorial, procura fornecer uma compreensão espe-
cífica sobre casos fatais, além de alguns elementos técnicos à guisa de subsídios, como suporte 
à concepão de ações estratégicas preventivas voltadas à eliminação de casos fatais na ICC.

Mesmo priorizando a apresentação de taxas específicas e de indicadores agrega-
dos para o estado de Minas Gerais, vantagens relativas à construção de novos indicadores 
devem ser aventadas, especialmente em níveis mais desagregados e capazes de se reportarem, 
de forma sistemática e contínua, ao nível dos municípios brasileiros, sobretudo a partir das 
possibilidades advindas com a vinculação de diferentes bases de dados, na caracterização mais 
eficaz e realista do perfil de mortalidade nos locais de trabalho, considerando idade, sexo, 
escolaridade, ocupação, assim como as causas mais frequentes relacionadas a cada tipo de 
acidente fatal, que é a pior forma de violência contra os trabalhadores.

Além dos casos fatais, outros agravos poderiam ser contemplados. Exemplarmen-
te, a ICC apresenta uma grande variabilidade e diversidade de situações de trabalho no tempo 
e no espaço de acordo com a etapa da obra e as condições de trabalho, incluindo métodos e 
técnicas. Além dos acidentes de trabalho, são vários os fatores de riscos nos canteiros de obra 
com impactos na saúde dos trabalhadores, como os ergonômicos, os distúrbios osteomuscu-
lares relacionados ao trabalho etc., que aqui não foram considerados.
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Condições de trabalho, saúde e meio ambiente 
dos trabalhadores em empresas hortícolas 

na Chapada Diamantina

Heraldo Nelson Guimarães Santos 
Engenheiro agrônomo, segurança do trabalho e economista da Fundacentro-MTE

heraldo.santos@fundacentro.gov.br

Palavras-chave: Segurança no trabalho. Agronegócios. Riscos de acidente. Saúde do 
trabalhador. 

Justificativa
Empresas de agronegócios contribuem com 1/3 do PIB brasileiro, atingindo 

US$76,4 bilhões em exportação em 2011. Segundo o censo agropecuário do IBGE, em 1985 
o número de pessoas em estabelecimentos agropecuários era de 23.394.919, mas em 2006 
esse número decaiu para 16.567.544, devido ao incremento de mecanização no campo e 
continuidade do êxodo rural. Maximização de lucros, eficiência e eficácia são as ordens para 
o desenvolvimento das empresas novas, que esquecem o trabalhador, o meio ambiente e o 
relevante papel social (que pode e deve ser gerado pela empresa). A atuação dos órgãos fisca-
lizadores foram introduzidas, resultando em melhorias da sustentabilidade de produção em 
sintonia com o meio ambiente, segurança no trabalho e relação do trabalhador e empregador. 

Objetivos
Obter um inventário de fatores de riscos no processo em agronegócios de produ-

ção agrícola, estimar as prevalências de queixas referidas à saúde em trabalhadores, levantar 
e analisar as CAT (comunicação de acidentes de trabalho) emitidas pela empresa em estudo, 
analisar as relações entre cargas de trabalho e desgaste da saúde em trabalhadores em agrone-
gócios. Identificar riscos da natureza biológica, física e química. 

Métodos
Levantamento e análise por meio da aplicação de formulários do check-list rural 

desenvolvido pela Fundacentro, nas situações de condições de segurança de todos os locais 
de trabalho de duas empresas das três maiores da região. Verificação dos registros acidentários 
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internos da empresa agrícola em estudo nos últimos cinco anos. Análise do estado de saúde 
de 20 trabalhadores escolhidos ao acaso de cada empresa. O médico do SUS mediu pressão 
arterial, nível de glicemia, peso, identificou área de trabalho do trabalhador e auscultou, uti-
lizando o estetoscópio, o pulmão e coração. Análise dos dados climáticos durante um ano da 
empresa A, incluindo umidade relativa, velocidade do ar, temperatura máxima e mínima para 
verificação da sobrecarga térmica do trabalhador. 

Conclusões
Cestos utilizados na colheita precisam ser revistos com alças mais adequadas, ta-

manho e conforto ao corpo. Problema de ergonomia durante a colheita manual de tomate e 
mais agravante na batata. 

Fonte: fotos obtidas pelo autor.



163

Quase todos trabalhadores reclamavam de dores musculares nas pernas, braços e 
coluna. O agachamento no campo é feito sem dobrar o joelho, projetando-se quase todo o 
esforço na coluna do trabalhador. Diminuir a exposição diária do aplicador trabalhando no 
máximo 4h/dia, recomendação da (OMS). Conscientização continuada diária pelo técnico de 
segurança principalmente nos setores com maiores riscos. A sobrecarga térmica dos trabalhado-
res é praticamente inexistente depois da análise dos dados diários climáticos durante um ano. 

Indivíduo Idade Altura Peso (m) Pressão Arterial Glicose mg/dl Local de trabalho

1 29 1,75 67 120x80 91 irrigação

2 24 1,64 58,5 110x70 97 estufa

3 40 1,54 50,3 110x70 121 colheita

4 23 1,84 91 120x80 86 plantio/culturais

5 30 1,74 73,4 146x80 91 mecânico

6 33 1,69 83,4 120x90 83 colheita de batata

7 22 1,64 64 120x70 103 serviços gerais

8 26 1,58 66 90x66 83 serviços gerais

9 24 1,64 58,5 110x70 97 serviços gerais

10 44 1,69 59 180x100 109 aplic. Agrotóxicos

11 23 1,63 62,7 180x76 104 tratorista

12 25 1,59 52,4 90x60 111 colheita

13 39 1,53 91,5 140x80 94 motorista

14 42 1,70 74,5 110x60 100 serviços gerais

15 35 1,66 73,6 140x80 73 tratorista

16 23 1,59 53,5 96x60 113 colheita

17 - 1,63 -   99 tratorista

18 49 1,65 70   103 tratorista

19 26 1,70 70,5   79 encarregado campo

20 20 1,65 55   79 aplic. Agrotóxicos
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Por meio de avaliação médica da saúde dos trabalhadores com idades entre 23 e 35 
anos, verificou-se que a maioria apresentava de “regular” a “boa” saúde, dependendo da área de 
trabalho. A Cconstrução de tanques de decantação com filtros para resíduos e a reciclagem de 
embalagens dos pesticidas são projetos em andamento, que denotam preservação demorada do 
meio ambiente após vários anos de exploração agrícola. Utilização das brigadas de incêndio das 
empresas como fator de contribuição social das empresas para enfrentar as queimadas. 
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Trabalho e subjetividade dos marmoristas
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Palavras-chave: Subjetividade. Marmoristas. Trabalho. Adoecimento. 

Introdução 

Estudos realizados pela Fundacentro mostraram que os trabalhadores estão adoe-
cendo (BON 2006; CUNHA, 2006; SANTOS, 2005). Pesquisas demonstram que o tama-
nho da partícula inalável, torácica e respirável, é capaz de conduzir a formação de silicose, 
que é uma “doença incurável causada pelo acúmulo de poeira contendo sílica nos pulmões 
e a consequente reação dos tecidos pulmonares. Ela leva ao endurecimento dos pulmões, 
dificultando a respiração e podendo causar até a morte” (KULCSAR NETO, 1995, p. 17). 

A ação seguinte foi à criação do Grupo de Trabalho de Marmorarias (GT) em 
2004, com um intuito de integrar as ações de diversas instituições e propor medidas para 
reduzir a exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais. Os resultados foram: a) a pu-
blicação Marmoraria manual de referência: recomendações de segurança e saúde no trabalho 
(2008); b) o acordo firmado pela Portaria nº 43, de 11 de março de 2008, do Ministério do 
Trabalho e Emprego (Secretaria de Inspeção do Trabalho); c) o seminário Prevenção e controle 
da exposição aos agentes ambientais em marmorarias: da pesquisa à prática. 

Percebemos uma lacuna quanto a investigações que abordem as sutilezas dos sen-
timentos, das emoções; o sofrimento no trabalho, bem como o prazer ou mesmo o seu sig-
nificado em relação ao ritmo, processo, carga e condições do trabalho nos ambientes das 
marmorarias. 

Nosso objetivo foi compreender o universo do trabalhador de marmoraria, apre-
endendo sua subjetividade, organização do trabalho, seu sentir, pensar e agir. 



166

Metodologia
A abordagem deste estudo é qualitativa, do ponto de vista subjetivo do trabalha-

dor marmorista (ajudante, cortador, lustrador, acabador e colocador), envolvendo significa-
dos, emoções, pensamentos, medidas e qualidades que são por eles atribuídas. A coleta de da-
dos ocorreu em São Paulo, no ano de 2009 e consistiu em visitas às marmorarias, entrevistas 
individuais e em grupo realizadas no sindicato da categoria e na Fundacentro. Todas gravadas 
e após, transcritas. Realizamos uma análise temática das falas, buscando o agrupamento de 
temas e os significados atribuídos. 

Nosso estudo se apoiou em conceitos de Dejours e Boltanski, tendo em vista re-
fletir a vivência dos trabalhadores no seu dia a dia, suas noções de saúde, corpo e cuidados, a 
fim de compreender seu modo de estar perante o trabalho. 

Resultados
A marmoraria é constituída pelos setores de polimento ou lustração, corte ou ser-

ra, acabamento e montagem. Esse ramo de atividade é classificado como Indústria e Comér-
cio de Mármore e Granito, tendo como principais produtos as pias e bancadas para banheiros 
e cozinhas, tampos de mesas, rodapés, pisos, soleiras, lareiras etc. 

Essa atividade é considerada como “trabalho escravo” em função de diversos as-
pectos, pesado, arriscado, penoso, e de ter a mão de obra desvalorizada, segundo a concepção 
de Selligman-Silva (2011) que aponta a característica da desqualificação embutida na noção 
de trabalho escravo. 

Paradoxalmente, vislumbramos aspectos positivos da atividade, qual seja a possi-
bilidade de inventar e criar (pés de mesa, requadrações etc) e a solidariedade entre os colegas 
– ainda que expressa em situações de risco extremo, como o acidente de trabalho. 

O envolvimento, o desafio, a paixão pelo trabalho com a pedra leva-os a referirem-
-se a ela como se fossem pessoas. É esse envolvimento que lhes permite uma forma de alegria, 
de prazer. Assim, eles namoram a pedra. O trabalhador experiente sabe qual tipo de pedra é 
a mais adequada de acordo com a encomenda. Conhece seu cheiro, seu brilho e sua beleza. 

Na marmoraria identificamos as funções de lustrador, cortador, acabador, coloca-
dor e ajudante, sendo essa última a maneira mais comum de se começar nesse ramo de ativi-
dade. Essa função constitui-se de um trabalho desqualificado, um trabalhador sem experiên-
cia e sem conhecimento da atividade. De acordo com os relatos, a necessidade de trabalhar e 
o desejo de apreender facilitam ou dificultam a sua permanência na marmoraria. 

O lustrador tem como principal tarefa desengrossar a pedra, propiciando-lhe o 
brilho adequado (a força física é muito utilizada e seu corpo assume a função de uma extensão 
da lustradeira). Na sua interação com a lustradeira, os aspectos de leveza apresentam-se como 
uma dança e aspectos de rudeza, como uma luta, na qual vence o mais forte. O esforço físico 
é intenso; as mãos, calejadas; os dedos, tortos, deixando o trabalhador “meio lesado”.l 

l  Lesado neste sentido atribuído significa algo como tonto, abestalhado, fora do ar, desligado.
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O serrador tem uma função que deve ser realizada com muita calma e concentra-
ção, pois sua tarefa abrange muitos detalhes, como determinar as partes da peça e do todo em 
função do tipo de rocha, da cor, dos detalhes da lastra e do produto encomendado. 

O acabador é quem finaliza a peça a qual seguirá para o cliente. Nessas funções há 
uma rotina exaustiva, com ritmo intenso e, ao mesmo tempo, monotonia (por ter de fazer a 
mesma coisa durante toda a jornada de trabalho e todos os dias). Além disso, meticulosidade 
e inventividade são qualidades associadas a esses trabalhadores para a criação de estratégias, 
tendo como fim lidar com o ritmo e os riscos a que estão expostos. 

O colocador é o único que tem o contato com o público em função de sua ativi-
dade ser externa à marmoraria e de ser responsável pela colocação das encomendas. Esse con-
tato com o público leva-o a desenvolver uma flexibilidade acentuada para lidar com diversas 
situações. 

Alguns trabalhadores aprenderam tudo na prática, porque não tiveram estudo for-
mal. O conhecimento nem sempre é aquele aprendido na escola ou nos cursos, mas também 
o conhecimento adquirido por meio da experiência do dia a dia e da observação do trabalho 
do colega, incorrendo no risco de repetir erros, de apreender vícios e macetes realizados pelo 
colega mais antigo que nem sempre são os mais adequados e corretos do ponto de vista da 
segurança e da saúde do trabalhador. 

Todos esses trabalhadores desenvolvem sua atividade em pé, em movimento, com 
muito esforço físico no lidar com os instrumentos e o peso das pedras. Para eles, a saúde está 
relacionada ao conceito de harmonia, equilíbrio entre mente e corpo que não conseguem 
alcançar e também beirando a utopia, algo que está muito distante deles, inatingível. 

As queixas e/ou problemas de saúde que são relacionadas à atividade de trabalho 
em marmoraria são: amargando dor em todo o corpo e cansaço físico; problemas na coluna, 
hérnias e água no joelho; “picadas” na vista; perda de audição e silicose. 

A atenção ou cuidados relacionados à saúde são contraditórios: algumas ações se 
voltam para a procura de médicos e orientações de cirurgias, outras são paliativas, como a 
busca por massagens em fisioterapeutas, e outras rementem à busca por terapias ou recomen-
dações populares. 

O corpo para eles tem a função principal de trabalhar. O corpo é um instrumento 
de trabalho e não se pode ouvir suas queixas, pois ouvi-las implica em parar de trabalhar, 
implica em não manter o seu papel de provedor em sua casa, bem como de manter a sua 
dignidade enquanto ser humano, enquanto alguém que tem um trabalho. 

Muitos acidentes de trabalho em marmorarias ocorrem no deslocamento das cha-
pas, e são de alta gravidade devido ao peso excessivo que estas possuem, podendo causar o 
esmagamento de membros ou mesmo levar a óbito. 

Outros acidentes estão relacionados a equipamentos utilizados que estão suca-
teados, sem manutenção, como o “pau veio”, onde devem desenvolver suas atividades, sem 
nenhuma alternativa. 

A culpa sentida pelo trabalhador quando ocorrem os acidentes de trabalho repete 
os mecanismos de imputação da responsabilidade do que aconteceu ao acidentado, exime a 
empresa de responsabilidades tais como a organização e melhoria das condições de trabalho, 



168

inocenta a empresa liberando-a da aquisição de equipamentos novos ou com manutenção 
adequada, e de tantas outras obrigações (até de responsabilidade social). 

O desenvolvimento de macetes, gambiarras e “jeitos de fazer” muito utilizados 
nem sempre estão cercados de proteção e segurança para o trabalhador, aumentando o risco 
da ocorrência de acidentes. Trata-se de estratégias coletivas de defesa que não dão conta de 
manter a proteção diante de inúmeros descasos no ambiente de trabalho. 

A sílica é um problema grave e sério para essa categoria profissional. Conhecida 
como “o pó que mata”, está em todos os lugares e recônditos, todos estão expostos à poeira 
de sílica e podem desenvolver a silicose ou outros problemas, como rinite alérgica, tosses, 
pneumonias, dificuldades de respirar. Esses sintomas do problema e co-morbidades surgem 
e limitam a sua forma de estar no mundo, põem um sinal vermelho a sua vida profissional e 
pessoal, familiar. 

Percebemos que esses trabalhadores não sabiam como era possível identificar a 
doença da silicose, pois as dores sentidas (uma dor no peito ou um cansaço físico poderiam 
ser de um resfriado mal curado ou a dor dos esforços físicos devido ao tipo de trabalho, que 
é muito pesado) são muitas e talvez, confundam pelo fato de eles não saberem que esses sin-
tomas podem indicar os sinais de uma possível silicose. Os sintomas devem ser informados e 
explicados à classe dos trabalhadores, o que é estratégia de prevenção a essa doença. 

Além disso, o consumo de bebidas alcoólicas, preferencialmente pinga, abre uma 
discussão importante relacionada ao tipo de trabalho executado, a ingestão de bebidas nos 
horários de almoço e em outros horários e dentro da empresa. 

O trabalhador traz significados relacionados à bebida, como o de uma divisora do 
espaço e tempo do trabalho e da casa, favorecendo o desligamento do trabalho; de alívio para 
a dor e o cansaço, agindo como um relaxante muscular e anestésico em relação ao trabalho 
pesado dentro da marmoraria. A bebida usada como facilitadora da adaptação do trabalhador 
calouro com os veteranos, como um desinibidor, como uma forma de mostrar as regras dos 
trabalhadores da marmoraria e incluir quem está entrando. 

O consumo alcoólico no trabalho pode ser também uma forma de viabilizar o 
próprio trabalho, em decorrência de seus efeitos farmacológicos: calmante, euforizante, esti-
mulante, relaxante, indutor do sono, anestésico e antisséptico. 

Conclusões
Sugerimos a intensificação da fiscalização competente, verificando e aplicando as 

normas regulamentadoras disponíveis e adequadas, pois o ambiente de trabalho em marmo-
rarias ainda é muito precário, a ponto de não se ter água potável para beber ou comer em 
ambientes onde se nota a presença de ratos. 

Assim, questionamos sobre o trabalho como algo centralizador da vida do ser 
humano, capaz de formar e reconstruir sua identidade. Que identidade é essa que está sendo 
construída a partir de situações de menosprezo e de baixa autoestima? 

O jogo de cintura dessa população é o que lhe permite buscar meios, estratégias 
e mecanismos que garantam a sua sobrevivência, mantendo vivo o homem, ainda que pre-
cariamente. 
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A prevenção, a mudança da concepção de trabalho, a implantação de programas 
de saúde, e outras ações se fazem prementes, urgentes e fundamentais se se pretende fazer do 
trabalho um meio de vida e não de morte. 
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Resumo 
Este trabalho tem por objetivo comparar algumas propostas para gestão de riscos 

advindos da manipulação de nanomateriais presentes na literatura especializada. As propos-
tas em questão foram comparadas entre si no diz respeito as suas principais características, 
assim como em relação ao atendimento aos princípios para a supervisão das nanotecnologias. 
Destacam-se as referências ao princípio da precaução e às ferramentas do tipo control banding, 
ainda que não haja uma proposta de consenso. 

Introdução
A manipulação de nanomaterias apresenta enormes desafios para a gestão de ris-

cos. Se por um lado as nanotecnologias estão cada vez mais presentes em pesquisas e na 
produção de novos materiais, por outro lado faltam dados sobre quais são os impactos desses 
novos materiais sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente.

Nesse cenário de incertezas, uma série de esforços tem sido feita para mitigar as ad-
versidades e oferecer diretrizes para a gestão dos riscos à saúde associados aos nanomateriais. 
Na literatura são encontradas diversas abordagens de como realizar tais ações (ANDRADE; 
AMARAL, 2012; HÖCK J. et. al., 2012; OSTIGUY et. al., 2009;  PAIK; ZALK; SWUSTE, 
2008; entre outras). 

Brouwer (2012) indica que as dificuldades em trabalhar com os nanomateriais es-
tão relacionadas às métricas a serem utilizadas, tanto na caracterização do perigo quanto da 
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exposição. O trabalho de Brouwer (2012) baseou-se essencialmente em propostas que empre-
garam a metodologia de Control Banding (CB), que se constitui em uma abordagem derivada 
da iniciativa do UK Health and Safety Executive de 1999 intitulada Control of Substances 
Hazardous to Health (COSHH) Essentials Model. O CB é apresentado como uma alternativa 
plausível para o enfoque tradicional da higiene ocupacional. O uso do CB pode ser realizado 
onde sejam escassos os dados, tanto de perigo quanto de exposição. Ambos, perigo e exposição, 
poderão ser valorados de maneira qualitativa (e não necessariamente quantitativa), obtendo-se 
faixas (ou níveis de risco) que para cada uma das quais serão sugeridas ações de controle. Assim, 
este trabalho procura oferecer uma visão ampla e comparativa entre 17 propostas presentes na 
literatura que foram analisadas com base em suas principais características. 

Metodologia
Foram analisados 17 trabalhos cujo objetivo comum e genérico é a gestão dos 

riscos de Segurança e Saúde no Trabalho, decorrentes dos nanomateriais. Com base nas pro-
postas examinadas elaborou-se uma lista abrangente de estratégias e ações que as compõem. 
Essa lista serviu de base para a criação de um quadro comparativo entre os vários documentos, 
que indicam a presença ou ausência dessas ações e estratégias ou, em alguns casos, uma refe-
rência a estas feita de maneira genérica ou implícita. As estratégias e ações foram agrupadas 
segundo seu atendimento aos princípios para a supervisão das nanotecnologias apontados 
pela ICTA (2007).

Resultados
De acordo com a metodologia explicitada, o Quadro 1 apresenta um comparativo 

com as principais características das propostas e ferramentas analisadas.



173

Quadro 1 − Descritivo e comparativo entre as propostas analisadas
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Discussão e conclusões
O conjunto de 17 propostas analisadas não converge para uma abordagem de 

consenso, ainda que a base teórica de todas elas seja a mesma, como explicita o relatório da 
ANSES (2010). De maneira geral, todas fazem referência ao processo de identificação dos pe-
rigos, de avaliação da exposição, da definição dos riscos, passando à eliminação, substituição 
ou controle deles por meio de medidas técnicas ou organizacionais.

A solubilidade, labilidade e pulverulência, além da forma das nanopartículas, são 
fatores importantes mais do que a quantidade de material envolvido, indicando que, para 
nanomateriais, outras métricas deverão ser adotadas. Ainda que não haja consenso sobre quais 
métricas que devem ser utilizadas para caracterizar os riscos dos nanomateriais, a adoção do 
princípio da precaução e do enfoque de Control Banding se sobressai entre os documentos 
analisados. Se poderia acrescentar a estes aspectos, a necessidade de ampla participação de 
todos envolvidos na elaboração, implementação e execução das metodologias para controle 
de riscos envolvendo nanomateriais.

Muito ainda há que ser feito no sentido de obter um padrão para definir e carac-
terizar os riscos decorrentes da fabricação e uso de nanomateriais, desde estudos de nanoto-
xicologia até a discussão social dos impactos dessas novas tecnologias no tecido social e, em 
especial pelo foco deste artigo, o mundo do trabalho.

Em que pese o fato de questões relacionadas à saúde terem imensa importância, 
a falta de um acordo sobre como os nanomateriais deverão ser tratados causa efeitos em ou-
tros setores, como o direito, a ética e o comércio internacional. Nesse sentido, a inclusão de 
múltiplos atores (indústria, governo, seguradoras, comércio, academia, organizações de pa-
dronização, mídia, consumidores e público em geral) é apontada por muitos como essencial.

Há urgente necessidade de se obter esse consenso, não só pela segurança da saúde 
ocupacional, mas também pela segurança jurídica e econômica indispensáveis ao progresso e 
avanço tecnológicos.
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O Centro Estadual da Fundacentro no Pará (CEPA), inaugurado em 1994, de-
senvolve atividades educativas no campo da Segurança e Saúde do Trabalhador. Em 2005 as 
atividades educativas passaram a compor o Projeto de Educação Continuada em Segurança e 
Saúde do Trabalhador no estado do Pará. Este projeto objetiva contribuir com o processo de 
atualização profissional, bem como difundir informações sobre Segurança e Saúde do Traba-
lhador (SST) no estado do Pará. Atividades como palestras, cursos e seminários com temas 
voltados à Saúde e Segurança do Trabalhador são desenvolvidas sistematicamente e alcançam 
um público predominantemente composto por profissionais e estudantes de cursos técnicos 
de segurança do trabalho. Dentre as atividades educativas destacam-se as palestras técnicas 
sobre Segurança e Saúde do Trabalhador realizadas a cada semestre. No período entre 2002 a 
2012, o CEPA atendeu aproximadamente 12 mil pessoas somente nessa atividade.

Neste trabalho consideramos os dados relativos às palestras técnicas sobre SST ape-
nas no ano de 2012 para dar visibilidade ao processo de planejamento, ao perfil do público e 
dos palestrantes, aos assuntos trabalhados, assim como ao processo avaliativo. Considerando a 
publicação do Ministério da Educação (BRASIL. 2006 “é o planejamento geral que envolve o 
processo de reflexão e decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica 
da instituição […] é o planejamento que define os fins do trabalho pedagógico” (p. 42).

O público participante do Ciclo de Palestra é composto por estudantes de cursos 
técnicos, servidores públicos da área da educação, representantes de entidades sindicais e 
profissionais de modo geral. É importante destacar que as programações com maior carga 
horária são anunciadas no Ciclo de Palestra, o que permite o acesso aos cursos por pessoas 
que frequentam com regularidade as atividades de atualização profissional desenvolvidas nos 
projetos do Centro Estadual da Fundacentro no Pará. 
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Palestrantes

Nome Profissão

Maria Celeste Melo Técnica de Segurança do Trabalho e professora
David Mello Fisioterapeuta do Trabalho

Edna Lúcia Alves Rocha Engenheira de Segurança do Trabalho (SRTE/PA)
Érica Moraes Rebelo Nutricionista

Fábio de Lima Ribeiro Administrador e Técnico de Segurança do Trabalho
Laura Soares Martins Nogueira Psicóloga, tecnologista da Fundacentro/PA
Lourival Beltrão Martins Junior Físico médico
Milson Edmar da Silva Xavier Geólogo e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Murilo Ribeiro Cardoso Engenheiro de Produção e professor
Raimundo Gurjão Leite Técnico em Eletrotécnica e administrador

Roberto Socorro Pinto da Silva Engenheiro de Segurança do Trabalho
Valter José Vasconcelos Maradei Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho

Walder Rezende de Almeida Professor de Educação Física

Principais atividades educativas desenvolvidas no CEPA
Em 2012 foram realizadas 22 palestras técnicas sobre segurança e saúde do traba-

lhador, alcançando 1.617 pessoas com a frequência média de 71 participantes por palestra 
além de 5 cursos e 2 seminários. A seguir pode-se visualizar os temas trabalhados em palestras 
técnicas sobre Segurança e Saúde do Trabalhador com o total de participantes em cada pales-
tra por semestre. 

Fonte: Arquivo do Projeto Educação Continuada em Segurança e Saúde do Trabalhador no estado do Pará
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Fonte: Arquivo do Projeto Educação Continuada em Segurança e Saúde do Trabalhador no estado do Pará.

Nas atividades educativas desenvolvidas no CEPA, ressalta-se a importância do 
processo avaliativo, pois a sistematização constante dos formulários preenchidos pelos par-
ticipantes em cada palestra possibilita identificar demandas formativas que influenciam na 
dinâmica do projeto de educação em Saúde e Segurança do Trabalhador no contexto para-
ense, entre outros aspectos. É importante registrar que ao final de cada palestra, os partici-
pantes preenchem um formulário próprio de avaliação, apresentando sugestões de temas para 
outras atividades e, a partir de outro processo de sistematização, são identificados os temas 
mais solicitados para as próximas programações. Essa proposta tem sido de grande valia para 
o aprimoramento e continuidade das programações desenvolvidas no Centro Estadual da 
Fundacentro no Pará. Na tabela a seguir há alguns dos aspectos avaliados e os respectivos 
comentários dos participantes das palestras.

Item avaliado Comentário Tema da palestra

Atendimento 
de expectativas 
quanto ao 
conteúdo

“Sim, foi além das minhas expectativas com muita 
qualidade, clareza e um nível de conhecimento 
maravilhoso”. (Estudante do curso Técnico em Segurança 
do Trabalho, informação verbal).

Organização do 
trabalho e saúde 
do trabalhador.

“Sim, o palestrante explicou o tema de forma bem clara 
exemplificando bastante cada ponto da NR33”. (Estudante 
do curso Técnico em Segurança do Trabalho, informação 
verbal).

Norma 
Regulamentadora 
nº 33 (espaços 
confinados).

(...)



180

Item avaliado Comentário Tema da palestra

Contribuição 
para você

“Sim, essa palestra é um apoio que a Fundacentro oferece na 
nossa formação”. (Funcionário público, informação verbal).

Certificação de 
equipamentos de 
proteção contra 
queda.

“Com certeza, as informações recebidas serão de grande 
valia nas minhas atividades profissionais”. (Técnico de 
Segurança do Trabalho, informação verbal).

A manifestação 
do corpo diante 
do stress.

Comentário 
geral

“Com essa atitude da Fundacentro sempre vamos estar 
atualizados na nossa profissão”. (Técnico de Segurança do 
Trabalho, informação verbal).

Política Nacional 
de Segurança 
e Saúde no 
Trabalho.

Fonte: Arquivo do Projeto Educação Continuada em Segurança e saúde do Trabalhador no estado do Pará.

As atividades desenvolvidas na Fundacentro/PA têm um importante papel no 
processo de atualização de conhecimentos específicos da área, enquanto instituição pública 
vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego em Segurança e Saúde do Trabalhador com 
o desenvolvimento de atividades abertas ao público. Cabe destacar que a “formação contínua 
deve ser entendida como desenvolvimento profissional” (GARCÍA, 1999, p. 10). Assim, as 
atividades educativas são realizadas visando o aprofundamento de conceitos com exemplifi-
cações de situações relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores. Soma-se regularidade, 
ampliação de carga horária e aprofundamento de conceitos e práticas configurando um pro-
jeto de educação em Segurança e Saúde do Trabalhador no Estado do Pará.

A Fundacentro no Pará constitui referência para a atualização profissional em Se-
gurança e Saúde do Trabalhador. A regularidade na oferta de atividades educativas com a 
ampliação do público, configurando-se um projeto de Educação Continuada em Segurança 
e Saúde do Trabalhador no estado do Pará e ainda possibilitando a organização de elementos 
favoráveis à elaboração de pesquisas relacionadas à SST Estado do Pará. Os estudantes de cur-
sos técnicos de segurança do trabalho são os que registram frequência regular. Muitos iniciam 
a participação nas atividades educativas da Fundacentro enquanto estudantes e ao concluírem 
o curso técnico dão continuidade à participação nessas atividades. As palestras se constituem 
em um espaço de construção de conhecimentos em que profissionais e estudantes de cursos 
técnicos buscam a atualização profissional, sobre questões relacionadas à Segurança e Saúde 
dos Trabalhadores. Merece destaque a composição do quadro de palestrantes com formação 
em várias áreas de conhecimento, os quais em geral estão vinculados a instituições públicas e 
que são colaboradores da Fundacentro/PA ao trazerem resultados de seus estudos e linhas de 
pesquisas para a programação de palestras semestralmente, primando-se pela intersetorialida-
de e fortalecendo a articulação institucional.

Referências 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Avaliação e Planejamento: trabalhando com a 

educação de jovens e adultos. Brasília, DF: MEC, 2006. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja_caderno4.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2016.

GARCÍA, C. M. Estrutura conceptual da formação de professores. In: ______. Formação de 
professores: Para uma mudança educativa. Lisboa: Porto Editora, p. 18-71, 1999.

(...)
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O cotidiano jornalístico: organização do trabalho, 
práticas, prazer e sofrimento

Cristiane Oliveira Reimberg − Fundacentro/SP
cristiane.reimberg@fundacentro.gov.br

Palavras-chave: Organização do trabalho. Jornalismo. Psicodinâmica do trabalho. Saúde do jornalista. 

Introdução
A pesquisa de doutorado, “O cotidiano jornalístico: organização do trabalho, prá-

ticas, prazer e sofrimento”, foi iniciada em fevereiro de 2011, no Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Comunicação (PPGCOM), da Escola de Comunicações e Artes da Univer-
sidade de São Paulo (ECA/USP). Estudamos como se dá a relação de sofrimento e prazer 
no trabalho do jornalista, traçando o percurso da organização do trabalho no jornalismo e 
considerando a saúde no trabalho como um direito de cidadania.

Justificativa
Ao pensar o trabalho, problematizamos as condições organizacionais e as práticas 

jornalísticas. Por outro lado, na área da saúde do trabalho, muito se fala no crescimento de 
problemas ligados à saúde mental e ao assédio moral. Também se percebe que os índices de 
LER/DORT (Lesões por Esforço Repetitivo/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho) continuam significativos. 

Objetivos
Nesta pesquisa, pretendemos renovar o olhar sobre a comunicação ao trazer uma 

visão interdisciplinar para refletir sobre o trabalho do jornalista. O objetivo desta pesquisa 
é estudar como se dá a relação de sofrimento e prazer no trabalho do jornalista, partindo 
da perspectiva de que a saúde no trabalho é um direito de cidadania. Pretendemos observar 
como se dá a organização do trabalho no jornalismo e os impactos dessa organização à saúde 
do jornalista, especialmente pensando no desgaste mental, assédio moral e LER/DORT, e 
quando, nesse cenário, o trabalho é fonte de prazer.
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Metodologia
Traçamos um histórico da organização do trabalho no jornalismo a partir de estu-

dos de comunicação. Pesquisamos documentos, reportagens, legislação e a ação sindical. Reali-
zamos também uma pesquisa qualitativa a partir de entrevistas semiabertas com jornalistas de 
diferentes gerações. Formamos um grupo heterogêneo com profissionais de diferentes faixas 
etárias e que trabalham em diferentes veículos (jornais, revistas, internet, TV e rádio), mesmo 
freelancers, pois eles também estão submetidos à forma como o jornalismo está organizado.

Pretendemos trilhar um caminho de reconstrução das palavras e recuperação das 
vivências dos jornalistas no trabalho por meio dessa parte qualitativa da pesquisa. Queremos 
ouvir os relatos desses profissionais sobre a organização do trabalho, a percepção deles sobre 
a própria saúde, relações e práticas profissionais. Também fazemos perguntas sobre o uso das 
novas tecnologias, buscando delinear os impactos que elas tiveram sobre as práticas jornalís-
ticas e sobre o trabalho. As entrevistas são gravadas e transcritas na íntegra para a análise de 
conteúdo das falas, tendo os conceitos de psicodinâmica como referencial teórico. 

Resultados parciais
O trabalho está sendo estruturado em cinco capítulos: “A cidadania e o direito à 

saúde no trabalho do jornalista”; “A organização do trabalho jornalístico”; “O trabalho como 
fonte de prazer”; “O trabalho como fonte de sofrimento”; e “Os riscos do trabalho jornalístico”.

Nesta pesquisa, fizemos um levantamento sobre os direitos do jornalista. A Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT), que coloca como limite uma jornada de trabalho de 44 horas 
semanais ou de acordo com a convenção coletiva da categoria, aborda, na seção XI do Capítulo 
I: das disposições especiais sobre duração e condições do trabalho, os jornalistas profissionais e 
estabelece uma jornada de trabalho diária de cinco horas, que pode ser elevada a sete.

A questão também aparece em Convenção Coletiva. No caso do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais no estado de São Paulo, a convenção define cinco horas de trabalho 
e regulamenta a realização de apenas duas horas extras, o que daria uma jornada máxima 
de sete horas por dia ou 42 horas semanais. Essa Convenção também apresenta cláusulas 
ligadas à segurança e saúde do trabalhador: a 36, aborda o assédio moral e recomenda que as 
empresas façam campanha de conscientização contra essa prática; a 38 é sobre a estabilidade 
do acidentado do trabalho; a 46 traz orientação sobre prevenção de doenças relacionadas 
ao trabalho, cumprimento das Normas Regulamentadoras e a necessidade de ambientes de 
trabalho adequados quanto à iluminação, mobiliário, equipamentos e ruído; e a 50 abrange a 
emissão de Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) conforme a lei.  

Se por um lado existem instrumentos para um ambiente de trabalho mais saudável, 
como normas, lei e itens da Convenção Coletiva, por outro falta o cumprimento dos itens e uma 
organização do trabalho que realmente olhe para as necessidades do ser humano que executa a 
atividade. Muitas vezes não se vê o jornalista como trabalhador, e as condições ruins são aceitas 
como inerentes à profissão. Isso não impede que a organização do trabalho, ainda que natura-
lizada, tenha impacto na saúde do trabalhador. No caso do jornalismo, vemos como a pressão, 
as metas por matéria, a falta de autonomia e o ritmo de trabalho acelerado podem contribuir 
para a ocorrência de LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares 
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Relacionados ao Trabalho). Heloani (2003, p. 20) aponta que a partir da implantação de novas 
tecnologias nas redações, os jornalistas deparam cada vez mais com DORT. 

O tema também foi pauta de reportagem na Revista Imprensa, de outubro de 
2006, “Quando o jornalismo provoca DORT”. Na matéria, destaca-se a rotina exaustiva dos 
jornalistas e que muitos aprendem a conviver com a dor, chegando a omiti-la para não fica-
rem “marcados”. Um dos casos apresentados é de uma jornalista que teve tendinite, bursite e 
tendinose crônica. O texto mostra a relação entre LER/DORT e fatores psicossociais, como 
estresse, pressão e assédio moral, indo além da questão dos movimentos repetitivos.

Em ambientes permeados por humilhações constantes ocorre ainda o assédio mo-
ral. Esse constrangimento foi abordado pelo jornal Unidade, do Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais do estado de São Paulo, de maio de 2011. Na matéria, um dos entrevistados sofreu 
assédio moral e teve uma síndrome depressiva, seguida de problemas no intestino e próstata. 
Um processo movido pelo sindicato contra o empregador, a Federação Espírita de São Paulo, 
seria julgado em última instância. 

Dois pesquisadores têm sido fundamentais para nosso estudo. Heloani (2003) 
constatou que dos 44 jornalistas participantes da pesquisa, 34 tinham estresse (p. 77). Per-
cebeu ainda uma centralidade em que “o ‘mundo da vida’, a esfera particular… se confunde 
com a própria atividade profissional” (HELOANI, 2003, p. 52-53). Nas entrevistas qualita-
tivas, as declarações mostram como a qualidade de vida e a vida pessoal são suplantadas pelo 
trabalho. Não há tempo para a família nem para atividades de lazer. 

Ribeiro (2001) também constatou entre os jornalistas essa extensão do trabalho 
como própria vida. Além disso, mostrou como a tensão é usada para extrair produtividade. As 
falas de jornalistas ouvidos por Heloani (2003) e Ribeiro (2001) mostram situações de longas 
jornadas de trabalho, baixa-remuneração, falta de autonomia e pouco espaço para o exercício 
da criatividade e do aprendizado.

O sofrimento no trabalho acontece quando há o choque entre história individual, 
portadora de desejos, e organização do trabalho que os ignora (DEJOURS, 1992). No caso 
do jornalista, apontamos a existência do sofrimento quando ele vê a linha editorial ir contra 
os seus princípios, o que é um choque contra seus desejos enquanto sujeito. O sofrimento 
também ocorre na organização do trabalho fechada, que não dá espaço para o jornalista exer-
cer criatividade e autonomia e quando tem capacidade subempregada. 

Já o prazer no trabalho ocorre quando ele é favorável ao equilíbrio mental e à 
saúde do corpo; as exigências intelectuais, motoras ou psicossensoriais estão de acordo com 
as necessidades do trabalhador, e o conteúdo do trabalho é fonte de satisfação sublimatória 
(Dejours, 1992). No caso do jornalista, vemos a possibilidade de existência de um prazer 
proveniente do conteúdo significativo e simbólico do trabalho, tanto que a profissão assume 
uma áurea de missão. Por outro lado, esse conteúdo é apropriado pelo capital para naturalizar 
a exploração. O prazer no trabalho do jornalista também depende da autonomia, tanto para 
pautas como na escrita, o estímulo à criatividade, a criação de espaço de cooperação e solida-
riedade, e o reconhecimento do trabalho. Segundo Dejours,

O grande meio de transformar o sofrimento em prazer é o reconheci-
mento. Esse reconhecimento acontece a partir da gratidão em relação 
ao trabalho que foi feito. É o reconhecimento na forma de julgamen-
to da qualidade do trabalho. Essa qualidade está sempre relacionada a 
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certo modo de sofrimento no trabalho. Por exemplo, você não pode 
ser uma boa jornalista se você não sofrer com o que você faz, com 
relação aos prazos, à escrita, à autocensura, tudo isso faz parte. O 
prazer só pode vir no segundo momento, quando, por exemplo, há o 
reconhecimento sobre a qualidade do artigo publicado.m

Conclusões
É preciso que o jornalista se reconheça como trabalhador e sujeito de direitos. 

Também se devem reconhecer os limites de cada pessoa para que esse trabalho não seja fonte 
de adoecimento nem desestruture as outras esferas da vida da pessoa. Isso significa que o tra-
balho faz parte da vida, mas a vida não se reduz ao trabalho. O papel do sujeito jornalista deve 
ser reconhecido, não para extrair mais produtividade e subtrair ou controlar a subjetividade, 
mas sim para construir melhores condições de trabalho e se possibilitar um jornalismo em 
que o jornalista tenha autonomia para realizar o seu trabalho em um espaço que reconheça a 
informação também como um direito do cidadão.
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Justificativa
O relatório técnico As bases de dados sobre acidentes do trabalho no Brasil: prospecção 

dos dados da Previdência Social, suas vinculações internas e com a RAIS e o SIM, um dos produtos 
do Acordo de Cooperação Técnica Ipea-Fundacentro, finalizado em outubro de 2012, consti-
tui a referência central para este trabalho por consolidar um diagnóstico exaustivo a partir dos 
microdados de fontes fundamentais, incluindo vinculações entre elas e a produção de novos 
indicadores sobre acidentes de trabalho no país, compreendendo o período entre 2003 e 2008.

Objetivos
Avaliar problemas intrínsecos à vinculação de dados e suas possibilidades concretas 

na produção e na qualificação de novos indicadores no campo da SST, buscando, com isso, 
subsídios à harmonização das informações relacionadas aos agravos à saúde do trabalhador.

Metodologia
Caracteriza-se pelo enfoque quantitativo, com recorte longitudinal, no qual se 

trabalha com o mesmo leque de informações ano a ano para o período compreendido entre 
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os anos 2003 e 2008, por meio da prospecção inicial das informações das bases de dados CAT, 
Benefícios e Pensões por Morte, do Ministério da Previdência Social. Prospecção possível com 
a aplicação da tecnologia de extração de conhecimentos data mining, a qual apresenta grande 
potencial para identificar, mensurar e detectar relações nas informações de grandes bases de 
dados, cuja dificuldade é enorme quando se utilizam técnicas convencionais de análise. 

Com isso, uma leitura sistemática seguida de análise crítica do rol das variáveis 
que compõem e caracterizam as bases mencionadas. Contudo, por examinar um assunto 
pouco conhecido, com várias questões e poucas referências bibliográficas, este estudo iniciou-
-se como do tipo exploratório, evoluindo, no entanto, para o tipo descritivo, uma vez que se 
procurou especificar a natureza, as propriedades e as características das variáveis relativas aos 
registros dos agravos à saúde do trabalhador, bem como realizar um balanço das informações 
missing ou inexistentes para cada variável tomada individualmente. 

Nos moldes de uma pesquisa multicêntrica, as análises foram separadas e simulta-
neamente realizadas pelas equipes técnicas da Fundacentro e do Ipea e, posteriormente, pela 
conferição de dados, conjuntamente avaliadas, o que propiciou não apenas elevar o grau de 
confiabilidade dos resultados obtidos como também o aferimento da convergência dos mesmos. 

Ressalta-se que, na análise dirigida à indústria extrativa mineral para o Quadriláte-
ro Ferrífero de Minas Gerais, procurou-se ir além da análise descritiva, quando, na tentativa 
de explicação parcial e preliminar de eventos específicos, buscou-se avaliar possíveis relações 
entre algumas variáveis, sob uma perspectiva do tipo quantitativo correlacional.

O gerenciamento dos bancos de dados, as estimativas e o plano gráfico e tabular 
foram feitos por meio do software IBM SPSS Statistics versão 19, o SAS versão 9.2 e o SAS 
Enterprise Guide 4.2.

Enfim, este estudo envolveu três etapas distintas, concebidas na seguinte ordem: 
leitura e análise das bases de dados; vinculação delas; análise contextualizada para três ati-
vidades econômicas no estado de Minas Gerais, com desagregações espaciais heterogêneas, 
ou seja, o transporte de carga, compreendendo todo o território estadual; indústria extrativa 
mineral, na região do Quadrilátero Ferrífero; construção civil, nos municípios de Belo Hori-
zonte, Betim e Contagem.

A primeira etapa buscou uma referência para balizar as dificuldades e as possibili-
dades no processo de vinculação dos dados, por meio de análise sistemática da completude e 
das consistências das informações da CAT e dos benefícios da Previdência Social, buscando 
avaliar, principalmente, as informações mais importantes para a caracterização dos benefícios 
acidentários. Foram observadas as orientações técnicas dos gestores das bases, de forma a 
aprimorar entendimentos sobre o conteúdo das informações, particularmente quanto à recu-
peração de algumas inconsistências. 

Na sequência iniciaram-se as tratativas para a vinculação determinística das bases, 
incluindo, para isso, o reconhecimento de todos os eventos relacionados às atividades laborais 
de cada indivíduo constante nos registros. Reconhecimento esse possível por meio de um docu-
mento único – por exemplo, CPF, NIT ou número do benefício. Para cada registro individual 
e não repetido, somaram-se, na base de dados unificada, todas as informações relativas a um 
mesmo trabalhador existentes em mais de uma base de dados. Nesse sentido, o documento 
utilizado foi o NIT (Número de Identificação do Trabalhador), presente nos bancos da RAIS, 
da CAT e do SUB. Todos os três também registram o CNPJ do empregador. No entanto, como 
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demonstrado, algumas vinculações são possíveis entre as bases CAT e SUB apenas se utilizada 
a relação entre NB (Número do Benefício) e NCAT (Número da CAT). Assim, a referência 
documental utilizada não foi apenas o NIT, mas também o NB, o NCAT e o CNPJ.

Todavia, cabe observar que este trabalho foi realizado apenas para as condições 
delimitadas no estudo, ou seja, a vinculação só foi realizada para os trabalhadores de deter-
minado setor e de determinada localidade – no caso, enquanto alvo de testes – para, proxi-
mamente, se desenvolver um projeto piloto de sistema de informações, como aventado na 
proposta original deste estudo.

Resultados
Suportam-se na convergência das seguintes atividades: análise crítica das variáveis 

de cada base de dados; desenvolvimento de estratégias relativas às etapas de vinculação de 
dados, incluindo dificuldades e procedimentos, além da construção de um banco de dados 
vinculando informações de cinco fontes: Sistema CAT, Benefícios Acidentários, Pensões por 
Morte, RAIS e SIM.

As vinculações das bases previdenciárias (CAT, Benefícios e Pensões) buscaram 
elaborar uma base de dados que pudesse reproduzir de forma bem próxima os dados pu-
blicados pela Previdência Social no Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho (AEAT). 
Adicionalmente, passou-se a contar com uma base com informações sobre acidentes com 
CAT que geraram acidentes que não geraram benefícios, bem como acidentes com benefícios 
e sem CAT informada. 

Ao se parear a RAIS com o SUB e com a CAT, chegou-se a um percentual de 80% 
dos casos de acidentes localizados na RAIS (991,9 mil casos, entre 2003 e 2008). Para esses 
casos, foi possível, por exemplo, conhecer o porte dos estabelecimentos a partir da informação 
do número de empregados obtida a partir da RAIS. Nesse período, cerca de 40% dos aciden-
tes aconteceram em micro e pequenos estabelecimentos.

Os resultados, limitados ao período 2003-2008, se circunscrevem a duas estraté-
gias: a primeira, mais ampla e com alguns exemplos apresentados acima, abrange o conjunto 
do país como um todo. Sem reter as desagregações por região, setor de atividade econômica, 
ocupação etc., busca identificar e mensurar as variáveis constantes nas três bases da Previ-
dência Social e de suas consistências internas. A segunda, denominada “resultados setoriais”, 
abrange três atividades previamente selecionadas para servirem de exemplos de possibilidades 
da vinculação de dados, ou seja, os três estudos aplicados citados acima, realizados no estado 
de Minas Gerais.

Como principal produto dessa vinculação setorial, obteve-se um banco de dados 
cuja estrutura é potencialmente capaz de integrar informações de até cinco sistemas – i. é, 
RAIS-CAT-SUB-SIM. Produto esse que, pela sua natureza exploratória, está sujeito a novos 
testes e simulações e, por isso, a novos ajustes e à necessidade de sua atualização para além do 
ano de 2008. 

Essa vinculação permitiu perceber, por exemplo, um total de óbitos por acidentes 
de trabalho informados na RAIS inferior àquele informado na CAT, em todos os anos do 
período analisado.
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Por conseguinte, foram produzidas estatísticas e indicadores sobre acidentes de 
trabalho; a análise e a comparação do perfil de mortalidade; a análise da natureza dos bene-
fícios acidentários pagos; o levantamento do quadro situacional sobre a integridade física do 
trabalhador. Em resumo, um conjunto de resultados capazes, inclusive, de elencar subsídios à 
possível elaboração de um subprojeto para a implantação de piloto de um sistema integrado 
de informação que contenha todas as informações levantadas sobre uma determinada amostra 
de trabalhadores ou mesmo setor(es) de atividade, pela possibilidade de se consolidar, em 
uma única estrutura, um leque maior de informações sobre acidentes de trabalho a partir dos 
registros administrativos utilizados.

Conclusões
A organização de um sistema de informações sobre acidentes de trabalho no Brasil 

exige um conhecimento prévio dos sistemas disponíveis, seu formato, sua qualidade e suas 
limitações, bem como sobre como está organizado o mercado de trabalho, incluindo as suas 
relações com as estruturas econômicas e sociais do país. 

Fundamentais são as vantagens advindas do pareamento das bases de dados, cuja 
resultante principal é o alargamento do leque de informações e do número de variáveis capa-
zes de, ao cabo, enriquecer e aprofundar análises. Vale dizer, esse processo agrega conhecimen-
tos, como a trajetória de cada trabalhador no mercado formal de trabalho antes do acidente, 
a análise das remunerações contratuais associadas aos valores dos benefícios etc. E mais, essas 
bases podem ser vinculadas a outras, formando uma nova e mais qualificada base sobre aci-
dentes de trabalho. Mesmo assim, permaneceriam os limites que ainda lhe são intrínsecos, 
como grau de cobertura e subnotificação de casos. 

Cabe destacar que este estudo, de natureza exploratória, atrela-se à perspectiva de, 
proximamente, se priorizarem ações para o desenvolvimento de um novo paradigma desti-
nado à melhoria dos dados estatísticos e dos indicadores sobre acidentes e doenças do traba-
lho e eventos correlatos. Indicadores que resultem em estatísticas mais realistas e práticas ao 
público em geral e, em particular, de forma seletiva, ao planejamento, ao gerenciamento e à 
avaliação de atividades fins no campo da saúde e segurança no trabalho. 

Apesar dos avanços, a organização de um sistema sobre acidentes de trabalho re-
sultante da vinculação dos registros administrativos e dos sistemas de informação organizados 
por órgãos federais, particularmente aqueles organizados pelos Ministérios da Previdência 
Social, da Saúde e do Trabalho e Emprego, não seria uma tarefa trivial. Isso exigiria que os 
sistemas trabalhassem com linguagens próximas ou comuns, com conceitos compartilhados e 
com parâmetros de interoperabilidade, entre outros. 

Ainda que os sistemas do INSS/Ministério da Previdência Social consigam cap-
tar o maior quantitativo de acidentes de trabalho, a sua análise mostra haver problemas de 
preenchimento das informações que implicam dificuldades para a utilização de determinadas 
variáveis que poderiam ser consideradas importantes para análises relacionadas à saúde e se-
gurança no trabalho no Brasil. Particularmente, quando se busca integrar essas informações 
pela vinculação de variáveis chaves.

Portanto, uma demonstração da exequibilidade de se agregar valor à informação de 
um único evento, como, principalmente, a possibilidade de se construir um novo cenário para 
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as informações em SST, hoje ainda não está disponível. Embora não seja trivial a construção 
de um sistema integrado de informações considerando a vinculação de dados de diferentes 
registros e sistemas de informações setoriais, os problemas técnicos não seriam óbices diante da 
necessidade maior de uma decisão política e de criação de um marco regulatório a fim.

Referências 
BARTOLOMEU. T. A. Modelo de investigação de acidentes de trabalho baseado 

na tecnologia de extração de conhecimento. 2002. Tese (Doutorado 
em Engenharia de produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2002.

CHAGAS, A. M. R; SALIM, C. A.; SERVO, L. M. S. (Orgs.). Saúde e segurança 
no trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informação e 
indicadores. Brasília: Ipea, 2011.

FUNDAÇÃO SEADE; FUNDACENTRO. Vinculação de banco de dados de acidentes 
do trabalho fatais dos estados de São Paulo e Minas Gerais 2006-2009. São 
Paulo: Fundação Seade, 2012. Relatório Técnico.

FUNDACENTRO; IPEA. As bases de dados sobre acidentes do trabalho no Brasil: 
prospecção dos dados da Previdência Social, suas vinculações internas e com a 
RAIS e o SIM. Belo Horizonte: PRODIAG, 2012. Relatório técnico.

WALDVOGEL, B. C. Acidentes do trabalho: os casos fatais: a questão da identificação 
e mensuração. 1999. Tese (Doutorado) – Faculdade de Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. In: SALIM, C. A; MOTTI, M. 
I. F; YUKI, M. I. G. (Orgs.). Coleção PRODATestudos e análises. Belo 
Horizonte: Segrac, 2002. v. 1, n. 1. 192 p.





191
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Introdução
O desenvolvimento de metodologias pragmáticas para avaliação dos riscos quí-

micos vem ganhando atenção dos profissionais de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) ao 
longo das últimas décadas. Dentre elas, destaca-se a ferramenta conhecida como Internatio-
nal Chemical Control Toolkit (ICCT), resultante da colaboração entre a OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), a IOHA (International Occupational Hygiene Association) e o 
HSE (Health and Safety Executive). Desenvolvida e validada com base em estudos de higiene 
ocupacional, baseia-se no conceito de categorização de riscos e medidas de controle em faixas, 
conhecido como control banding. 

No Brasil, manuais baseados no ICCT foram publicados pela Fundacentro com 
os títulos “Avaliação Qualitativa de Riscos Químicos: orientações básicas para o controle da 
exposição a produtos químicos”; “Avaliação Qualitativa de Riscos Químicos: orientações bá-
sicas para o controle da exposição a produtos químicos em gráficas” e “Avaliação Qualitativa 
de Riscos Químicos: orientações básicas a produtos químicos em fundições”.

O ICCT utiliza informações relativas às propriedades perigosas inerentes aos 
agentes químicos (identificação do perigo) e ao perfil da exposição (volatilidade de líquidos; 
nível de empoeiramento de sólidos e quantidades utilizadas) para fazer a gradação do risco e 
propor medidas de controle, sem a necessidade de medições quantitativas complexas e com 
alto custo, especialmente em casos mais óbvios de exposição aos agentes químicos. 

A identificação do perigo é feita a partir da classificação do agente químico de 
acordo com as frases de risco (frases R), descritas no anexo III da Diretiva 67/548/CEE, 
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consolidada e republicada na Diretiva 2001/59/CE. As frases R descrevem a natureza dos 
perigos específicos de um produto químico (simples ou mistura), indicando os efeitos à saúde 
por causa de exposição única ou repetida, sua intensidade e as diferentes vias de exposição. 
Essas frases são representadas por uma série de números precedida pela letra R, sendo que 
os números podem ser separados por um hífen (-) –  quando se trata de indicações distintas, 
referentes a riscos específicos – ou separados por um traço oblíquo (/) – quando se trata de 
indicação combinada, reunindo numa só frase a menção aos riscos específicos.

Justificativa
A adoção das frases R para classificar o perigo é um dos grandes diferenciais dessa 

abordagem e a sua correta associação aos produtos químicos é imprescindível para o sucesso 
do processo de avaliação. Ao mesmo tempo, pode ser um obstáculo, pois a informação sobre 
os perigos de uma substância expressa por frases R só é fornecida por quem adota o sistema 
de classificação, embalagem e rotulagem da Comunidade Europeia. Tal obstáculo começou a 
ser suplantado com a introdução do GHS (Globally Harmonized System).

O GHS é um sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de 
produtos químicos. Conceitua os perigos e estabelece a classificação e comunicação da infor-
mação sobre eles em rótulos e fichas de segurança (FISPQ), por meio de palavras de advertên-
cia, frases de perigo (frases H, de “hazard”), frases de precaução e pictogramas padronizados. 
Com a introdução do GHS, os perigos inerentes ao agente químico poderão ser obtidos de 
uma única fonte mundialmente padronizada. Assim, a ausência ou discrepância de informa-
ções entre diferentes sistemas de classificação deixarão de ser um obstáculo.

Desse modo, as informações necessárias para a aplicação da ferramenta ICCT po-
derão ser obtidas sem que haja divergências entre diferentes classificações de perigo. Isso, por 
sua vez, permite que os profissionais envolvidos na avaliação de riscos encontrem medidas de 
controle de maneira mais homogênea e independente das disparidades entre sistemas locais 
de comunicação de perigo.

Objetivos
Dada a importância do reconhecimento do perigo no processo de avaliação pro-

posto pelo ICCT, este trabalho tem por objetivo investigar se os profissionais da área de SST 
envolvidos na avaliação dos riscos químicos identificam corretamente os perigos associados 
aos agentes químicos de uso comum nos ambientes de trabalho, de acordo com o preconiza-
do pelo GHS e pela ferramenta ICCT.

Metodologia
Este estudo teve como público-alvo participantes de cursos de curta duração (car-

ga horária de 40 horas) sobre avaliação qualitativa de riscos químicos utilizando o ICCT.

Como atividade inicial do curso, os alunos receberam uma tabela composta por 
três colunas, contendo uma lista de doze produtos químicos, nove pictogramas de perigo e 
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doze blocos de frases R. Essa tabela foi adaptada da atividade de mesma finalidade proposta 
no manual Working with dangerous products, produzido pela Comissão da União Europeian. 

O exercício consistiu em associar corretamente cada produto químico com um ou 
mais pictogramas e com um bloco de frases R. Os questionários foram respondidos logo após o 
recebimento, de modo que não houve tempo para discussões ou busca em fontes bibliográficas.

Resultados
Todos os 22 profissionais avaliados possuíam curso superior completo, sendo a 

maior parte das formações em engenharia (40,9%) e direito (36,4%). Desse total, 63,6% 
tinham curso de especialização. Adicionalmente, 59,1% afirmaram já ter participado de al-
gum curso relacionado à avaliação qualitativa de riscos químicos e 27,3% responderam que 
fizeram cursos sobre classificação e rotulagem de produtos químicos (Gráfico 1). 

Gráfico 1 − Participação dos profissionais em algum curso relacionado aos temas abordados 
no curso sobre avaliação qualitativa de riscos químicos utilizando o ICCT

Entretanto, não houve respostas corretas em relação aos pictogramas em 7 dos 
12 agentes químicos avaliados (Gráfico 2). O acerto foi de 50% para hidróxido de sódio; 
40,9% para ácido sulfúrico; 9,1% para acetona e 4,6% cada para cianeto de sódio e cloreto 
de mercúrio (II). Em relação às frases R (Gráfico 3), não houve acerto para o peróxido de hi-
drogênio e os acertos foram inferiores a 50% para tolueno (27,3%), cloreto de mercúrio (II) 
(18,2%), cianeto de sódio (40,9%), hidróxido de sódio (31,8%), acetona (4,6%), cloreto de 
mercúrio (I) (4,6%), solução de glutaraldeído (4,6%), nitrato de amônio (13,6%) e acetileno 
(31,8%). Os índices de acerto para benzeno e ácido sulfúrico foram de 81,82% e 59,09%, 
respectivamente.

n  Disponível em: <http://bookshop.europa.eu/en/working-with-dangerous-products-pbCENG92001/>. Acesso 
em: 09 maio 2016
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Gráfico 2 − Índices de erro, acerto e não respondidas (NR) referentes aos 
pictogramas dos 12 agentes químicos avaliados

Gráfico 3 − Índices de erro, acerto e não respondidas (NR) referentes às frases R dos 12 
agentes químicos avaliados 

Conclusão
A proposta do ICCT é associar medidas de controle a faixas de risco determinadas 

por um processo de avaliação que, dentre outras informações, utiliza-se de elementos de co-
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municação de perigos existentes em rótulos e FISPQ. A identificação do perigo é o primeiro 
passo para se chegar às medidas de controle adequadas para reduzir a exposição aos agentes 
químicos. Se o perigo não é identificado adequadamente, ou o consenso sobre o que é peri-
goso não está claramente definido, a avaliação de risco certamente falhará.

Os resultados preliminares obtidos sugerem que apesar der atuarem na área e te-
rem declarado formação adequada à atuação, poucos profissionais demonstraram familiari-
dade com os elementos de comunicação de perigos propostos pela CE, e mais atualmente, 
pelo GHS.

Ações de capacitação na área de avaliação de riscos químicos devem considerar em 
seu conteúdo programático, módulos para discussão crítica e aspectos práticos de busca, se-
leção e utilização dos elementos de comunicação de perigos, dentro do processo de avaliação 
qualitativa de riscos químicos.
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Condições de trabalho nos frigoríficos 
em Santa Catarina, Brasil
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Palavras-chave: Frigoríficos. Organização do trabalho. Ergonomia.

Objetivo específico 
Realizar diagnóstico das condições de trabalho nos frigoríficos de aves e suínos no 

estado de Santa Catarina, propor e validar medidas de controle que eliminem, reduzam ou 
neutralizem os riscos laborais.

Realizar seminários sobre o trabalho nos frigoríficos visando difundir os conheci-
mentos, estimular o debate entre os vários atores sociais envolvidos, produzir material técni-
co/científico sobre o trabalho em frigoríficos, tais como artigos, livros e vídeos.

Justificativa 
A produção de carne de frango segundo a Ubabef chegou a 13,058 milhões de to-

neladas em 2011, com um crescimento de 6,8% em relação a 2010. Com esse desempenho o 
Brasil se aproxima da China (hoje o segundo maior produtor mundial, cuja produção de 2011 
teria somado 13,2 milhões de toneladas), que está abaixo apenas dos Estados Unidos, com 
16,757 milhões de toneladas, conforme projeções do Departamento de Agricultura dos EUA.

No Brasil, a região sul foi responsável por 61,53% dos abate de frango em 2011. 
O estado do Paraná ocupa a 1ª posição com 28,36%, seguido por Santa Catarina, com 
17,98% e pelo Rio Grande do Sul, com 15,19%. 

No abate de suínos, em 2011, a região sul ficou com 63,88%. O estado de San-
ta Catarina foi responsável por 25,99%, o Rio Grande do Sul por 20,60% e o Paraná por 
17,28%, conforme dados ABIPECS. 

A indústria de processamento de carnes destaca-se a nível nacional como grande 
empregadora de mão de obra e pela importância econômica que representa para o país. Com 
um total aproximado de 3000 estabelecimentos industriais, o setor emprega mais de 800 
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mil trabalhadores e movimenta cerca de R$ 150 milhões em sua cadeia produtiva. O estado 
de Santa Catarina, segundo dados da FIESC, destaca-se no cenário nacional como maior 
produtor de suínos e o segundo maior produtor de frango. Em 2010 a produção de carnes 
empregou 55 mil trabalhadores e foi responsável no ano de 2011 por mais de trinta das ex-
portações catarinenses.

Apesar de sua representatividade, o setor destaca-se negativamente pelas condições 
de trabalho. Segundo dados do Anuário de Acidentes de Trabalho da Previdência Social de 
2010, no setor privado, o processamento de carnes é a segunda atividade econômica com 
maior numero de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Em Santa Catarina, trata-
-se da atividade econômica campeã em acidentes, com 2.820 registros, no processamento de 
aves, suínos e bovinos (CNAEs 1011, 1012 e 1013). Considerando que estudos apontam 
subnotificação de até 90% das doenças ocupacionais, esse número certamente atingirá valores 
ainda mais impactantes.

As condições laborais que os trabalhadores estão submetidos têm gerado, em muitas 
empresas, desconforto físico e mental e, consequentemente, o aumento das diversas doenças 
ocupacionais, que atualmente estão também relacionadas à crescente modernização do setor. 

As empresas frigoríficas, de um modo geral, apresentam uma forma de organiza-
ção de trabalho monótona caracterizado pela acumulação de operações repetitivas, desinteres-
santes e pela limitação dos contatos humanos, sendo o ritmo imposto pela máquina e grande 
pressão para se produzir mais rápido. 

O trabalho monótono, a falta de motivação e outros agentes agressivos ligados ao 
ambiente como alto nível de ruído e trabalho permanente em ambientes artificialmente res-
friados com temperaturas variando entre 9ºC e 12ºC (principalmente em trabalhos em linha) 
levam a reações de depressão, insatisfação e perturbações psicossomáticas. 

Os postos de trabalhos são caracterizados por inúmeros problemas ergonômicos 
como, por exemplo, posturas inadequadas dos membros superiores, do tronco e da cabeça e 
trabalho estático dos membros superiores e inferiores. As consequências impróprias de tra-
balho na indústria de processamento de carnes, com os consequentes distúrbios biopsicos-
sociais, afetam anualmente milhares de trabalhadores. Além dos agravos aos trabalhadores, 
também são afetadas as empresas com a redução da produtividade e o governo por conta 
dos gastos da Previdência Social e de todo encadeamento econômico e social decorrente dos 
acidentes de trabalho. 

As consequências decorrentes do aumento do número de casos de lesões por es-
forços repetitivos nos membros superiores (LER.), atualmente denominadas distúrbios oste-
omusculares relacionados ao trabalho (DORT), têm sido origem de muitas das preocupações 
de organizações empresariais, além de trazerem sofrimento psicofisiológico aos trabalhadores. 

Em julho de 2012 a presidência da Fundacentro determinou aos Centros Estadu-
ais do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que realizassem um projeto de pesquisa 
em empresas Frigoríficas da região sul.

O Ministério Público do Trabalho da 12ª Região, a Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego/SC e a Universidade Federal de Santa Catarina vêm atuando há vários 
anos em pesquisas e ações para melhorar as condições de trabalho nos frigoríficos de Santa 
Catarina. A Fundacentro/SC, conhecedora desse trabalho, propôs parceria com essas institui-
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ções de modo a desenvolverem, em conjunto, um projeto abrangente, que vise melhorar as 
condições nos ambientes laborais dos frigoríficos da região sul.

Para iniciar a execução dos trabalhos houve a criação de um Grupo Gestor com os 
integrantes das referidas instituições, sendo definidas as ações iniciais.

Metodologia 
Realizar os trabalhos somente nos frigoríficos de aves e suínos, pois são os que 

apresentam a maior representatividade no estado de Santa Catarina. Estabelecer o grau de 
risco biomecânico por movimentos repetitivos nas atividades desenvolvidas nas salas de cor-
tes em frigoríficos a partir da metodologia OCRA, e mensurar e avaliar algumas variáveis 
ambientais (frio, CO2 e ruído) às quais os trabalhadores estão expostos. Realizar eventos de 
difusão de conhecimentos em SST.

Abrangência 
Santa Catarina e eventualmente outros estados.

Resultado esperado 
Compreensão, por meio de pesquisas, das formas de trabalho que são impró-

prias aos trabalhadores, proposição de medidas que adequem os trabalhos as características 
biopsicossocial do ser humano, divulgação do resultado das pesquisas por meio de material 
didático, produção de artigos e eventos em SST.

Conclusão 
A Norma Regulamentadora nº 36 e a mudança das condições de trabalho e suas 

adequações na indústria da carne de frango no estado de Santa Catarina serão imprescindíveis 
para que haja uma melhoria no setor.
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Resumo
Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, em 2010, Santa Catarina (SC) foi 

o estado que mais produziu pescado extraído do mar, com 124.977 t, representando 23% da 
produção nacional, com um contingente de 31.328 pescadores registrados. Esses trabalha-
dores, principalmente o pescador artesanal, são submetidos a vários riscos nos ambientes de 
trabalho. No universo de procedimentos envolvidos nessa atividade, estima-se que uma parte 
considerável dos acidentes ocorra por desconhecimentos de padrões, técnicas e procedimen-
tos internacionalmente adotados. Diante dessa demanda, desde 2001 o Fundacentro/SC vem 
ministrando cursos de Segurança e Saúde do Trabalhador (SST) voltados aos pescadores arte-
sanais, dentro do escopo de atividades do Programa Nacional AcquaForum. O objetivo desse 
trabalho é apresentar um breve histórico dessa atividade, fazendo uma avaliação qualitativa 
do desenvolvimento desses cursos. Essa avaliação tomou como base os arquivos e experiências 
pessoais dos envolvidos nesse processo. Embora não existam dados quantificando as melho-
rias ocorridas nas condições de trabalho, devido às marcantes deficiências de organização 
dessa classe trabalhadora, estima-se que a difusão de informações sobre SST, com colônias 
de pescadores, favoreceu um aumento da massa crítica com respeito aos procedimentos de 
prevenção e controle de riscos. Além disso, por serem esses cursos realizados em parceria com 
outras instituições, essas ações também contribuíram para viabilizar acesso a documentações, 
serviços sociais e direitos trabalhistas. Considera-se também que essas informações sejam con-
tinuamente disseminadas nas comunidades pesqueiras por meio dos agentes multiplicadores 
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formados nos cursos. A execução desses cursos de SST é, sem dúvida alguma, uma experi-
ência de sucesso da Fundacentro. Entretanto, além da continuidade dessas ações, torna-se 
fundamental que em Santa Catarina e nos demais estados do Brasil se tenha um contingente 
muito maior de técnicos, tecnologistas e pesquisadores atentos às inúmeras dificuldades que 
esses trabalhadores são diariamente submetidos, pesquisando, desenvolvendo técnicas e apri-
morando normas e leis com o intuito de minimizar os riscos dessas atividades.

Introdução
Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura (BRASIL, 2013), o estado de Santa 

Catarina (SC) foi em 2010 o maior produtor de pescado extraído do mar. A produção é de 
aproximadamente 124.977 t, o que representa 23% de toda a produção nacional. No estado 
há 31.328 pescadores registrados, mas estima-se que um contingente de trabalhadores ainda 
maior atue principalmente na pesca artesanal. 

O pescador artesanal é submetido diariamente a vários riscos nos ambientes de 
trabalho. Seguramente é uma atividade muito complexa com numerosas variações de proce-
dimentos e ações de rotina que culminam igualmente em numerosas situações de risco tanto 
à saúde como à segurança desses trabalhadores. No universo de procedimentos envolvidos na 
pesca artesanal, estima-se que uma parte considerável dos acidentes ocorra por desconheci-
mentos de padrões, técnicas e procedimentos que são, na maioria dos casos, internacional-
mente adotados. Diante dessa demanda, desde 2001 a Fundacentro/SC vem ministrando 
cursos de Segurança e Saúde do Trabalhador (SST) voltados aos pescadores artesanais, dentro 
do escopo de atividades do Programa Nacional AcquaForum. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um breve histórico e as principais carac-
terísticas dessa ação educativa, fazendo uma avaliação qualitativa do desenvolvimento desses 
cursos. Além dessa parte introdutória, apresenta-se neste trabalho a metodologia adotada, a 
história e características dos cursos ministrados nos últimos 13 anos, o conteúdo programáti-
co básico e, por fim, as considerações finais.

Metodologia
A descrição do histórico e características dos cursos de SST realizados ao longo 

dos últimos 13 anos foi baseada em registros de listas de presença, fotos, apostilas, CDs e 
formulários do Sistema de Gestão de Projetos e Atividades (SGPA) da Fundacentro (SGPA, 
2013). Todas essas fontes não são padronizadas ao longo de todo o período, sendo que muitas 
informações foram completadas a partir dos relatos dos técnicos do Centro Estadual de Santa 
Catarina (CESC) envolvidos nessa atividade.

Histórico e características dos cursos de SST em Santa Catarina
Os cursos de SST voltados aos pescadores artesanais, ministrados até os dias de 

hoje, tiveram início em 2001 e a frequência intensificada a partir de 2005. Os conhecimentos 
sobre técnicas e procedimentos que minimizam as ocorrências de acidentes e doenças são 
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construídos não somente para o pescador artesanal, que efetivamente executa a atividade de 
captura do peixe, mas também para os demais membros da família (Figura 1). Os cônjuges e 
filhos dos pescadores também são estimulados a participarem desses cursos, visto que muitas 
vezes participam direta ou indiretamente das atividades posteriores à captura do peixe, tais 
como transporte, manuseio e condicionamento do pescado.

Figura 1 − Pescadores e familiares participando de curso de SST em Passo de Torres, litoral 
sul de Santa Catarina

A grande maioria dos cursos tem sido ministrada no litoral de Santa Catarina, sen-
do o público-alvo os pescadores artesanais de pesca marinha. Entretanto, alguns cursos foram 
ministrados no interior do estado, focando pescadores de peixes de água doce. Os locais até 
então contemplados com os cursos foram Itapoá, São Francisco do Sul, Barra do Sul, Arma-
ção do Itapocoroí, Navegantes, Balneário Camboriú, Porto Belo, Florianópolis, Garopaba, 
Laguna, Araranguá, Imaruí, Passo de Torres, Itapema, Balneário Gaivota, Balneário Arroio 
do Silva, Garuva, Araquarí, Joinville e Concórdia, todos os municípios localizados no estado 
de Santa Catarina. Em alguns desses municípios, ao longo desses 13 anos, foram ministrados 
mais de um curso na mesma entidade (geralmente colônia de Pescadores) ou em entidades 
diferentes. Laguna e São Francisco do Sul, por exemplo, são dois municípios que solicitaram 
os cursos de SST mais de uma vez, nas colônias de pescadores e nas chamadas “Casa Familiar 
do Mar”, que formam filhos de pescadores para exercerem a atividade da pesca por meio do 
método pedagogia da alternância. Nessas escolas de pescadores os cursos são ministrados du-
rante o dia, porém na maioria dos demais locais (colônias, prefeituras, igrejas, clubes etc.) os 
cursos são ministrados no período noturno em quatro dias da semana.

Nem todos os cursos foram completamente documentados, com registro de lista 
de presença, por exemplo. Entretanto, estima-se que cerca de 100 trabalhadores por ano te-
nham participado desses cursos. Nos registros do SGPA (SGPA, 2013) constam que em 2005 
foram 118 trabalhadores, em 2008 foram 169 trabalhadores, em 2009 foram 67 trabalhado-
res, em 2010 foram 251 trabalhadores, em 2011 foram 111 trabalhadores e em 2012 foram 
164 trabalhadores atingidos. O fato da maioria desses cursos serem ministrados na Colônia 
de Pescadores, local em que esses trabalhadores transitam quase que diariamente, faz que mes-
mo os pescadores que não realizaram os cursos tenham posteriormente assimilado alguns co-
nhecimentos importantes a respeito de SST por meio de conversas com colegas de profissão. 
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O principal objetivo desses cursos tem sido a construção interdisciplinar de co-
nhecimentos sobre o meio ambiente, relações e condições de trabalho específicos da pesca 
artesanal voltados à introdução de soluções para melhoria das relações e condições de trabalho 
e, também, acesso aos direitos de cidadania. Com respeito a esse último, os cursos de SST 
são, em geral, complementados por aulas ou palestras proferidas por profissionais de outras 
entidades ou instituições, tais como Federação dos Pescadores de SC (Fepesc), Polícia Militar 
Ambiental, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Iba-
ma), Banco do Brasil, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Capitania dos Portos 
e Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). A parceria do Fundacentro/CESC com essas ins-
tituições gerou ainda publicações (cartilhas) com informações úteis aos pescadores. As duas 
cartilhas já publicadas são Os perigos do tempo para o pescador: como se proteger (MOREIRA et 
al., 2006) e Ensino profissional marítimo (MOREIRA et al., 2006).

Também por meio de parceria com outras instituições e com intuito de difundir 
informações sobre SST e processos de acessibilidade aos direitos de cidadania foram realiza-
dos, entre 2010 e 2011, três eventos chamados Ônibus da Cidadania. Trata-se de uma ação 
descentralizada da Delegacia Regional do Trabalho de Santa Catarina (DRT/SC) em parceria 
com outras instituições, incluindo a Fundacentro, com o objetivo de proporcionar aos cida-
dãos, em especial aos pescadores, acesso aos seus direitos.

Conteúdo programático do curso de SST
Geralmente o curso de SST é referenciado por Noções básicas em segurança e saúde 

do trabalho na pesca artesanal. O conteúdo programático básico é o seguinte: histórico de 
segurança do trabalho; o papel da Fundacentro; legislação de segurança do trabalho na pesca; 
noções de SST; equipamento de proteção individual (EPI); máquinas e equipamentos; tra-
balho a céu aberto; riscos ambientais na pesca; ruído; condições de tempo e mar e proteção 
contra incêndio.

Nas aulas do curso são apresentados vídeos mostrando diversos assuntos relaciona-
dos à segurança do trabalho, geralmente ilustrando problemas práticos experimentados pelos 
pescadores artesanais. Além disso, como mencionado antes, aulas ou palestras adicionais são 
proferidas para instruir a acessibilidade aos direitos de cidadania.

Considerações finais
Os registros desses 13 anos de cursos de SST não estão padronizados e, além 

disso, não há dados quantificando as melhorias ocorridas nas condições de trabalho desses 
trabalhadores principalmente pelo fato dessa classe trabalhadora ser altamente deficiente em 
termos de organização. Apesar disso, estima-se que a difusão de informações sobre SST, com 
as colônias de pescadores e outras entidades, favoreceu um aumento da massa crítica com 
respeito aos procedimentos de prevenção e controle de riscos. Considera-se também que o 
conhecimento construído nesses cursos sejam continuamente disseminados nas comunidades 
pesqueiras por meio dos agentes multiplicadores formados nos cursos.

Por serem esses cursos realizados em parceria com outras instituições, essas ações 
educativas também contribuíram para viabilizar acesso a documentações, serviços sociais e 
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direitos trabalhistas. Além disso, as parcerias com outras instituições também viabilizaram a 
publicação de cartilhas específicas e a realização de eventos (Ônibus da Cidadania) para acesso 
aos direitos de cidadão. 

A execução desses cursos de SST é, sem dúvida alguma, uma experiência de su-
cesso da Fundacentro. Entretanto, além da continuidade dessas ações, torna-se fundamental 
que em Santa Catarina e demais estados do Brasil se tenha um contingente muito maior de 
técnicos, tecnologistas e pesquisadores atentos às inúmeras dificuldades a que esses trabalha-
dores são diariamente submetidos. Ressalta-se com muita ênfase a necessidade da realização 
de pesquisas, do desenvolvendo de técnicas e aprimorando das normas e leis com o intuito de 
minimizar os riscos nas atividades da pesca artesanal.
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Unidades de triagem de resíduos sólidos recicláveis:
 o que temos a ver com isso?

Maria Muccillo − Fundacentro/RS/MTE
maria.muccillo@fundacentro.gov.br

Palavras-chave: Educação. Catadores. Políticas. SST. 

Resumo
A partir da combinação de pressupostos entre Fenomenologia Educacional e o 

Humanismo, buscou-se conhecer as experiências e consciência dos catadores para nossa tra-
jetória na complexa construção de planejar e desenvolver futuras ações educativas que for-
taleçam o protagonismo desses profissionais, em suas propostas de mudanças e, ao mesmo 
tempo, estejam alinhadas à filosofia, aos valores e às ideologias defendidas por suas bandeiras, 
para um aprendizado social, no qual a interpretação é base do processo ativo, questionador 
de sistemas para todos os atores direta e indiretamente envolvidos pelas interfaces subjacentes 
a reciclagem de resíduos sólidos. A revisão bibliográfica, observação empírica, diálogo aberto 
informal e os registros foram as ferramentas utilizadas para acessar o código das percepções, 
pensamentos, história de vida e suas memórias, nessa atividade indispensável à sociedade. Ao 
identificar e estabelecer padrões positivos harmônicos entre a aplicação de duas políticas pú-
blicas vigentes, afloraram novos conhecimentos e aprendizados sobre um mundo à margem, 
marcado pelos paradoxos e borrado por paradigmas. A possibilidade de ver o que o outro tem 
dentro de si e abrir diálogos permitiu estabelecer conexões e comunicação entre extremos na 
roda das discussões e audiências públicas com catadores e poderes do legislativo e executivo. 
Com a apresentação de palestras emergindo evidências de que “a dignidade e o valor de to-
dos os seres” poderá ser preservada pela SST, um Encontro Estadual com a presença de 400 
catadores, autoridades públicas e privadas e a elaboração do Relatório Final da Comissão de 
Saúde e Meio Ambiente do Rio Grande do Sul responderam ao questionamento do projeto.

Introdução
A catação, triagem, armazenamento, comercialização e o descarte de resíduos só-

lidos formam uma cadeia de elementos cujos protagonistas principais são os catadores. Seus 
valores, ideologias defendidas por suas bandeiras carecem de informações e garantias de direi-
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tos relacionados à Segurança e Saúde no Trabalho. Tendo na via do momento ímpar, no qual 
os estados brasileiros precisam apresentar projetos ao governo federal para ações ditadas pela 
Política Nacional de Resíduos Sólidos em busca de recursos financeiros para cumpri-la, eram 
necessários que fossem incluídos nesses projetos os indicativos que salvaguardam a saúde des-
ses trabalhadores, numa iniciativa de harmonizar e convergir essa política com as diretrizes da 
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. 

Metodologia
A partir da combinação de pressupostos entre os eixos da Fenomenologia Educa-

cional e o Humanismo, o estudo procurou conhecer as tarefas, os ambientes de trabalho em 
Unidades de Triagem no R.G. do Sul, as experiências, vivências, significados e significantes 
na complexa construção da percepção dos catadores para um aprendizado social, no qual a 
interpretação passa a ser base do processo ativo e questionador de sistemas e suas interfaces. 
Revisão bibliográfica, observação empírica in loco, diálogo aberto informal e registros foto-
gráficos pelas lentes do espectro da sensibilização dos sentimentos, audiências públicas com 
representantes da categoria, poderes legislativos de municípios e estadual constituíram-se em 
ferramentas usadas para acessar as fontes do código das percepções, pensamentos, histórias de 
vida, suas memórias, imaginação, emoção e volição em lutar pelo respeito à profissão e sen-
sibilizar as Prefeituras e Vereanças sobre suas responsabilidades diante da criação e aprovação 
dos futuros projetos que, além de técnicos, precisam vir ao encontro das Políticas Públicas e 
o trabalho decente.

Debates e conclusões
Ao identificar e estabelecer os padrões positivos e harmônicos entre a aplicação 

conjunta das duas políticas nacionais vigentes encontrou-se novos conhecimentos e apren-
dizados sobre um mundo à margem, marcado pelos paradoxos e borrados de paradigmas. A 
possibilidade de ver “o quê o outro tem dentro de si” e “abrir o diálogo para a compreensão do 
fenômeno” permitiu estabelecer conexões e comunicação entre o totalitarismo pragmático e a 
apatia defensiva da sociedade. A trajetória dos estudos possibilitou emergir e evidenciar que a 
dignidade e o valor de todos os seres humanos poderão ser preservados pela SST. Nesse caso 
específico, o Relatório Final da Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Rio Grande do Sul 
respondeu em suas recomendações técnicas a pergunta-chave que desencadeou os estudos. A 
partir desse final lança-se outro desafio à sociedade, em forma de convite: amplie seu olhar e 
transforme sua consciência, afinal, como diz o literato José Saramago “somos a memória que 
temos e a responsabilidade do que assumimos”.
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Campos eletromagnéticos: 
classificação da IARC e literatura recente

Maria Cristina Aguiar Campos − Fundacentro/SP 
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Palavras-chave: Campos eletromagnéticos. Danos à saúde. Classificação da IARC. 

Objetivo
Apresentar o atual cenário científico sobre a questão das chamadas exposições crô-

nicas a campos eletromagnéticos (CEM) e possíveis danos à saúde em longo prazo.

Introdução
A possível ocorrência (no longo prazo) de danos à saúde causados por exposições 

crônicas a CEM de baixa intensidade continua sendo questão polêmica e sem resposta defini-
tiva. A maior preocupação da comunidade científica e de entidades governamentais de saúde 
pública diz respeito à incidência de doenças graves, como o câncer. Estudos epidemiológicos 
recentes evidenciaram associação, ainda considerada fraca, entre a exposição humana a CEM 
emitidos por telefones celulares e o desenvolvimento de alguns tipos de tumores cerebrais. 
Portanto, em 2011, a IARC (Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer) classificou os 
CEM de radiofrequência (3 kHz a 300 GHz) como “possivelmente carcinogênicos” para hu-
manos, Grupo 2B. Por outro lado, os CEM de baixa frequência (até 3 kHz) já haviam recebi-
do a mesma classificação em 2002, com base em evidencias de associação entre a proximidade 
de linhas de transmissão e casos de leucemia em crianças. Por se tratar de tema de grande 
importância e ainda associado à incerteza científica, continua sendo intensamente pesquisa-
do. Apresentam-se neste trabalho as principais conclusões de pesquisas recentes sobre o tema.

Metodologia
Realizou-se busca abrangente na literatura científica focalizando, principalmente, 

a exposição ocupacional a campos eletromagnéticos e efeitos adversos à saúde. Foram pesqui-
sadas revistas científicas especializadas na área e, além disso, consultados relatórios e pareceres 
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técnicos emitidos por grupos de especialistas selecionados por vários organismos internacio-
nais, dentre os quais destaca-se a IARC, associada à OMS (Organização Mundial da Saúde). 

Resultados e conclusões
Os estudos realizados ainda não são suficientes para responder satisfatoriamente 

à questão do surgimento ou não de doenças graves em decorrência de exposições crônicas a 
campos eletromagnéticos. Portanto, a resposta definitiva a essa questão continua sendo um 
desafio para a área de saúde ocupacional e pública, como também para SST.
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Avaliação da exposição ocupacional a campos 
eletromagnéticos com monitor pessoal

Maria Cristina Aguiar Campos − Fundacentro/SP
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Palavras-chave: Exposição ocupacional. Campos eletromagnéticos. Monitor pessoal.

Introdução
A realização de medições de intensidade de campo (E/H), utilizando monitores 

do tipo “banda-larga” (sondas isotrópicas) ou “seletivos em frequência” (analisadores de es-
pectro), constitui ferramenta importante para o controle da exposição ocupacional a campos 
eletromagnéticos (CEM). No entanto, esse procedimento pode ser de difícil execução tanto 
por motivos inerentes à própria técnica (que requer capacitação específica, além de impedir a 
realização simultânea de outras atividades) quanto por motivos de ordem prática, pois o custo 
para aquisição/importação desses equipamentos é muito elevado. 

Uma possível solução para esse problema seriam os chamados “monitores pessoais” 
de CEM, de custo bem mais baixo, ainda que dependentes de importação. Em comparação 
com os monitores do tipo “banda-larga” e “seletivos em frequência”, os monitores pessoais 
são muito menores, compactos, mais leves e de fácil operação. Sua desvantagem é a incerteza 
associada às medições não apenas de origem instrumental, mas também devido à tendência 
de se subestimar a exposição. 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o desempenho e funcionali-
dade de um monitor pessoal desenvolvido na Alemanha e adquirido pela Fundacentro. Para 
essa avaliação foram escolhidos dois tipos de local de trabalho: (1) instalação com antenas de 
telefonia celular, portanto na presença de fontes intencionais; (2) fábrica de fornos de micro-
ondas de grande porte, envolvendo fontes não intencionais e vazamentos de CEM. 

Instrumentação e métodos
Utilizou-se neste trabalho o monitor pessoal RadMan-XT (Narda), com sensores 

isotrópicos sensíveis a campos elétricos (1 MHz a 40 GHz) e magnéticos (27 MHz a 1 GHz). 
A resposta em frequência é “formatada” (shaped), ou seja, a sensibilidade dos sensores varia 
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com a frequência do campo de modo a se ajustar à curva de limites de exposição (o modelo 
disponível na Fundacentro utiliza os limites ocupacionais da ICNIRP). Dotado de alarme 
audível e ajustável, o RadMan XT tem mostradores tipo LED que indicam o nível de ex-
posição como porcentagem do limite de exposição. Além disso, dispõe de memória interna 
permitindo monitorações contínuas e cabo de conexão de fibra óptica para transferência de 
dados e realização de medidas on-line, por meio de programa específico (aquisição e análise). 
É importante observar que o RadMan XT registra a data e a hora de cada ponto medido.

Como mostrado na Figura 2, o monitor é dotado de “tampa amarela” (em material 
absorvedor de microondas) com clipe, permitindo fixação à vestimenta do trabalhador. Na 
Figura 1, o RadMan XT foi fixado ao bolso da calça do técnico e por esse motivo não pode 
ser visualizado.

Figura 1 − Antenas em topo de edifício comercial (RadMan XT – não visualizado)

Figura 2 Forno industrial (RadMan XT fixo no bolso do avental) 

Resultados
O Gráfico 1 mostra o perfil temporal da exposição registrado durante o desloca-

mento do trabalhador ao redor de antenas de telefonia instaladas no topo de edifício. Ao se 
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aproximar de uma antena tipo painel e de um disco de microondas (rádio-enlace), os níveis 
de exposição aumentaram até exceder o limite de exposição (durante alguns segundos). Ob-
serva-se também que a exposição diminuiu rapidamente com o afastamento da fonte (depois 
das 11:39:50h, eixo das abscissas).

Gráfico 1 − Perfil temporal dos níveis de exposição registrados próximo às antenas de telefonia

Hora (hh:mm:ss)

O Gráfico 2 mostra o perfil temporal da exposição próximo à abertura (para en-
trada de material) de um forno de microondas de grande porte (potência P=30 kW). Pode-se 
observar o monítor pessoal fixado ao bolso do avental do trabalhador

Gráfico 2 − Perfil temporal dos níveis de exposição registrados próximo ao forno de grande 
porte

Hora (hh:mm:ss)
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Considerações Finais e Conclusões
Os resultados obtidos mostram que o monitor pessoal RadMan XT pode ser mui-

to útil no controle da exposição ocupacional a campos eletromagnéticos em cenários reais. 
O dispositivo de alarme sonoro e os indicadores de nível de exposição (tipo LED) são de 
fundamental importância para o controle da exposição. No entanto, é necessário lembrar 
a tendência a se subestimar a exposição quando utilizado próximo ao corpo. Finalmente, 
esse monitor pessoal dispõe de outra função de grande utilidade: pode ser utilizado como 
“monitor de área” ao se entrar em local com fontes desconhecidas, bastando para isso retirar 
a “tampa amarela” (sobre os sensores) e posicioná-la na outra extremidade do instrumento. 
Com os sensores descobertos e, mantendo o instrumento afastado do corpo, é possível mape-
ar a intensidade dos campos presentes em relação aos limites ocupacionais.
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A biblioteca da Fundacentro e o serviço 
de comutação bibliográfica do IBICT: 

informação e conhecimento em 
Segurança e Saúde no Trabalho

Sergio Roberto Cosmano − Fundacentro/SDB
sergio.cosmano@fundacentro.gov.br

Palavras-chave: Biblioteca. Informação. Segurança e Saúde no Trabalho. Conhecimento.

Introdução
A biblioteca Dr. Eduardo Gabriel Saad da Fundacentro foi criada com a finalidade 

de atender às necessidades de informação dos pesquisadores, técnicos e interessados na área 
de Segurança e Saúde no Trabalho. O objetivo da biblioteca é atender de forma eficiente e 
eficaz os seus usuários internos e externos, facilitando o acesso à informação. Nesse sentido, 
disponibiliza a produção técnico-científica, tanto em formato impresso quanto eletrônico, 
sobre as informações em Segurança e Saúde no Trabalho (SST). O acervo da biblioteca da 
Fundacentro é constituido de dissertações, monografias, folhetos, normas, data sheets, obras 
de referência, publicações seriadas, relatórios técnicos, base de dados em CD-ROM, DVDs, 
CD-ROM de eventos, periódicos, documentos eletrônicos na íntegra do CIS/OIT e micro-
fichas. No entanto, entre outros meios, estão os produtos e serviços realizados na biblioteca 
para a busca informações para seus usuários, um dos serviços nessa busca informacional é 
realizada em convênio firmado com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tec-
nologia (IBICT), por meio do serviço de comutação bibliográfica (Comut), em apoio às 
solicitações de documentos para os pesquisadores, técnicos e alunos da pós-graduação para o 
desenvolvimento de suas pesquisas e na geração de novos conhecimentos em SST.

Justificativa 
O serviço de Comut, criado pelo IBICT, permite a obtenção de cópias de do-

cumentos técnico-científicos, disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras e 
em Centros de Informação Internacionais. Entre os documentos, encontram-se: periódicos 
técnicos-científicos, teses, dissertações, anais de congresso nacionais e internacionais, relató-
rios técnicos e parte de documentos (capítulos de livros), desde que sejam autorizados pelos 
detentores de direitos autorais.
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Apoiar as solicitações realizadas em relação as informações em SST, considera-se 
como fator principal da biblioteca da Fundacentro, com o objetivo de cumprir a missão da 
Instituição que é fomentar a: produção e difusão de conhecimentos que contribuam para a 
promoção da segurança e saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, visando ao desenvolvi-
mento sustentável, com crescimento econômico, equidade social e proteção do meio ambiente.

Nesse sentido, tais informações em SST são requisitadas ao Comut pela biblioteca 
da Fundacentro a mais de uma década, visando contribuir com a demanda dos profissionais, 
com a localização documentos que estejam em outras bibliotecas e Centros de Informação 
(mesmo no exterior). O pedido realizado pelo IBICT de forma on-line possibilita a aquisição 
de documentos impressos ou eletrônicos, contribuindo com a expansão e desenvolvimento 
do conhecimento técnico-cientifico em SST dos pesquisadores e alunos da pós-graduação.

Objetivo 
A proposta deste estudo foi analisar a demanda das solicitações de documentos na 

área de SST. 

Metodologia 
O levantamento foi realizado no site do IBICT e por meio de relatório de solici-

tação de pedidos gerado pelo Comut foram obtidos os dados quantitativos dos documentos 
solicitados no período de 2011 a maio de 2013. Foram observadas as solicitações realizadas 
por profissionais (tecnologistas, pesquisadores, bem como os alunos da pós-graduação) da 
Fundacentro que pertencem ao CTN e Regionais. 

Resultados 
Foram solicitados 483 documentos para os pesquisadores e alunos da pós-gradua-

ção da Fundacentro no período de 2011 a maio de 2013. Com o levantamento foram obtidos 
documentos técnico-científicos na área de SST: teses, artigos e capítulos de livros. No ano de 
2011 foram pedidos 291 documentos; em 2012, 129; até maio de 2013, 63. Os resultados 
mostraram que em 2011 foram solicitadas 28 teses (0,096%), 235 artigos (0,80%) e 28 
(0,096%) capítulos de livros; em 2012, 8 (0,038%) teses, 116 (0,89%) artigos e 5 (0,038%) 
capítulos de livros; até maio de 2013, 1 (0,015%) tese e 62 (0,98%) artigos de periódicos. Os 
gráficos a seguir mostram a porcentagem dos documentos solicitados.

Gráfico 1 − Documentos solicitados em 2013
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Gráfico 2 − Documentos solicitados em 2012

Gráfico 3 − Documentos solicitados em 2011

Conclusão 
A biblioteca da Fundacentro, por meio do Comut, tem contribuído para a re-

alização de estudos, projetos e atividades dos seus pesquisadores, técnicos e aos alunos da 
pós-gradução, na geração de novos conhecimentos em SST e para que ambos elaborem suas 
pesquisas. Fica evidente, que a biblioteca da Fundacentro vem atuando na questão dos supor-
tes informacionais e na contribuição ao atendimento da demanda solicitada, o que certifica a 
partir da diversidade e quantidade de material registrado, por meio de resultados apontados 
anteriormente nos gráficos, a porcentagem dos documentos solicitados. Essa pesquisa pos-
sibilitou verificar como a biblioteca da Fundacentro vem contribuindo em suprir as necessi-
dades informacionais dos seus pesquisadores, tecnologistas e aos alunos da pós-graduação na 
busca de informações para a geração de novos conhecimentos.
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O trabalho do enfermeiro de pronto-socorro

Tereza Luiza Ferreira dos Santos − Tecnologista da Fundacentro/SP 
ferreira@fundacentro.gov.br

Palavras-chave: Enfermeiro. Pronto-socorro. Trabalho. Saúde. 

Introdução
Segundo a Revista do SEESPo, os profissionais de enfermagem representam 49% 

da mão de obra da saúde no país. No Brasil existem 104.484 enfermeiros, sendo que na 
Região Sudeste encontra-se a grande concentração de 56.610, seguida pelas regiões Nordeste 
(20.609), Sul (16.343), Norte (5.564) e Centro Oeste (5.358), segundo a RAIS, (2005). 

São inexistentes as informações ou estatísticas de quais setores estão lotados por 
trabalhadores: hospitais e unidades, laboratórios de análise etc. Entendendo que os enfermei-
ros lidam com questões fundamentais para o ser humano, é fundamental ter sua atividade 
contemplada nos estudos e pesquisas. 

Os estudos realizados nessa categoria profissional sobre esses trabalhadores da 
saúde em unidades de pronto-socorro são escassos. No levantamento bibliográfico para esta 
análise foram identificados apenas Dias (2002), Costa (2005) e Cezar (2005), sendo, pois 
justificável a realização dessa pesquisa. 

Objetivos
O objetivo da pesquisa foi conhecer a multiplicidade de situações, as condições e 

a forma de organizar a sua atividade, buscando também identificar o significado do trabalho 
do enfermeiro em unidades de pronto-socorro na cidade de São Paulo. 

o  Conexão SEESP, 2(10): 6-7, jun/jul 2007.
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Metodologia
Utilizamos uma abordagem metodológica qualitativa com a utilização das seguin-

tes técnicas para a coleta de dados, que ocorreu em 2009 e 2010: levantamento documentalp, 
observação participante, entrevistas individuais e em grupo com enfermeiros e com a direto-
ria do sindicato. As observações dos participantes ocorreram em uma unidade básica de saúde 
(diurno), um hospital infantil privado (noturno) e um hospital público grande (diurno). Hou-
ve a participação da técnica nas posses de diretoria e datas comemorativas dos enfermeiros. 

As entrevistas foram realizadas com dirigentes sindicais com data, horário e local 
pré definidos; três encontros com a diretoria do sindicato. Outros sete encontros foram re-
alizados nas dependências da Fundacentro em sala de aula, em dias e horários previamente 
agendados com o grupo e seu objetivo foi conhecer a atividade dos enfermeiros a partir de sua 
própria fala. Os encontros iniciaram-se em setembro de 2009 com cinco enfermeiros. Para 
a formação do grupo foi utilizada a listagem do Sindicato da categoria, e o convite feito por 
e-mail. No total, as entrevistas contaram com 17 enfermeiros (16 do sexo feminino e apenas 
1 do sexo masculino), foram gravadas em fitas k-7 e depois transcritas e analisadas, agrupando 
os diversos temas que surgiram em categorias a partir de suas falas e das observações realiza-
das. Por fim, as entrevistas foram relacionadas. 

Resultados
A análise dos dados revelou três unidades temáticas, configurando os resultados da 

pesquisa: atividade, saúde, e perseguição e exclusão (o assédio moral). 

Atividade 
O pronto-socorro não apresenta uma estrutura física adequada, além de uma au-

sência de espaços para realização de procedimentos. Junte-se a isso o fato de que a população 
não sabe a qual serviço recorrer, acumulando uma grande demanda no PS. Há a ausência de 
profissionais, de material necessário e tecnologias sucateadas. 

Os enfermeiros entendem que deve haver um perfil a ser seguido para a admissão 
de um profissional no pronto-socorro, embora a capacitação, adequação, adaptação e o seu 
saber sejam construídos no dia a dia. A literatura específica indica que para ser enfermeiro 
de pronto-socorro deve haver habilidades técnicas e pessoais, capacidade de liderança e de 
tomadas de decisões rápidas. 

Há uma queixa geral acerca das inúmeras tarefas e responsabilidades reais reali-
zadas pelo enfermeiro, o que o leva a um distanciamento das suas atividades relacionadas à 
assistência do paciente. 

Estudos apontam que o “fazer de tudo” é uma forma de enfrentamento “da dor, 
do sofrimento de ter de lidar com a morte, com a impotência diante dela e com toda a tensão 
característica deste ambiente de trabalho” (SANTOS, 2012). 

O espaço físico do enfermeiro ou é pequeno demais ou não existe, levando a 
sentimentos de humilhação, baixa autoestima. Além disso, é muito comum eles serem con-
fundidos com os auxiliares e técnicos de enfermagem, devido ao fato de que com estes eles 

p  Convenções Coletivas do SEESP do período de 2004 a 2010; matérias de jornais, fotografias.
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dividem seu local de descanso, o posto de enfermagem e os locais de refeição (sem condições 
higiênicas e de conforto satisfatórias). 

A questão dos riscos biológicos necessita de muita atenção, bem como a produção 
e descarte de resíduos de serviços de saúde. A falta de informação e o não saber como lidar 
leva a posturas tais como, “todos que trabalham no PS estão sujeitos à contaminação por 
agentes biológicos e todo o lixo deveria ser incinerado” (informação oral)q. Há ainda carência 
dos recursos, como da caixa para descarte de perfuro cortante e a falta de orientação por parte 
da administração do hospital. 

O uniforme nem sempre é fornecido pelo hospital ou pronto-socorro. Assim, te-
mos uma variedade de vestimentas que nem sempre são as mais adequadas (salto alto, sandálias 
rasteirinhas, blusas frente única), expondo o trabalhador a doenças e contaminações hospita-
lares. Há de se ressaltar a função do uniforme como um equipamento de proteção, que age 
como uma barreira contra as contaminações possíveis, bem como também para diferenciar 
enfermeiros de técnico e auxiliares de enfermagem. A lavagem do uniforme ainda é domiciliar. 

As jornadas de trabalho são diferenciadas e em geral iniciadas de 15 a 30 minutos 
antes do horário previsto, para fins de organizar o trabalho. No seu cotidiano, o enfermeiro lida 
com a possibilidade de ter que dobrar plantões. Eles não são obrigados a dobrar plantões e aqui 
há uma perversão no sentido de fazê-los sentir livre para decidir, quando na verdade existe uma 
manipulação da subjetividade desse profissional que tem conhecimento das conseqüências da 
ausência do enfermeiro no plantão. A escolha não é livre e sim permeada de culpa. 

As pausas durante a jornada são embutidas da noção de desligamento temporário 
da atividade para entregar-se ao descanso, ao lazer, ao cochilo e satisfação de algumas ne-
cessidades. Significam uma quebra no ritmo e distanciamento do seu objeto, de sua rotina. 
Acontecem para lanchar, fumar, ir ao banheiro. 

A organização da medicação é um ponto central para o desenvolvimento do tra-
balho do enfermeiro, pois é fundamental encontrar o que procura (medicação) no momento 
em que necessita. A falta da medicação gera angústia e sofrimento para o enfermeiro por não 
ter condições para proporcionar a melhoria do enfermo. 

A relação conflituosa com os médicos, denúncias de negligências médicas, de 
descumprimento de jornada de trabalho (que representam ausências para atendimento ao 
usuário) são fontes de riscos psicossociais e o expõe a conflitos com a população. Para os 
enfermeiros há descaso do corpo médico com relação à prescrição de medições, por exemplo, 
para dor etc., sendo mais uma fonte de conflitos e de sofrimento. Esses pontos devem ser 
investigados e também fiscalizados. 

Saúde
Os problemas de saúde apontados pelos enfermeiros vão desde aqueles relaciona-

dos a problemas osteomusculares que refletem tipos de postura mais adotados, esforço físico 
e ritmo intenso na atividade. 

Outras queixas estão relacionadas aos problemas psicológicos, tais como depen-
dências químicas (álcool, tabaco, psicotrópicos), violência laboral (agressões físicas, agressões 
morais, assédio sexual, assédio moral). 

q  Fala de uma enfermeira em entrevista concedida à pesquisadora.
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As alternativas para lidar com os problemas de saúde vão desde não lidar com o 
problema, agir de forma individual e pessoal, utilizando o seu tempo de férias inclusive “para 
se cuidar”. As cirurgias também são alternativas, bem como tratamentos com florais e formas 
de relaxamento. 

Perseguição e exclusão: assédio moral 
Os enfermeiros referem perseguições de suas chefias e exclusões sofridas e isso se 

aplica entre os próprios enfermeiros, mas também de médicos para enfermeiros e destes para 
auxiliares e técnicos de enfermagem. 

As lideranças/chefias usam dessa posição para manifestar sentimentos vivenciados 
no passado, sentimentos de vingança, levando os companheiros a situações vexatórias, humi-
lhantes. Afirmam que alguns instrumentos administrativos são mais utilizados nessa forma 
de gestão, tal como advertências. 

Os estabelecimentos de atenção à saúde ligado a instituições e poderes públicos 
sofrem influência diretamente dessa forma de gestão baseada em conceitos políticos na qual 
tem que se fazer funcionar e cumprir aos olhos da população, o que foi divulgado pelos canais 
de comunicação. Muitos profissionais compromissados com a população são sacrificados e 
lesados em sua saúde psíquica e física, e com uma sobrecarga de trabalho intensa. 

A exposição dos enfermeiros em público, o público usuário do serviço de saúde e 
dos colegas de trabalho, levando a sofrimentos imensos, tais como o sentimento de humilha-
ção, perseguição e angústia. 

Apesar do sofrimento, a forma de enfrentamento da situação consiste em ampliar 
a sua carga de trabalho, aumentando responsabilidades, desenvolvendo tarefas que não lhe 
cabiam como uma expressão de medo de se mostrar incompetente e também não propiciar 
motivos para repetição de humilhações. 

Submetidos a essa pressão e cobrança constantes, algumas vezes agem da mesma 
maneira com os auxiliares de enfermagem ou técnicos. O profissional diante de tamanha 
pressão, não conseguia se desvencilhar da situação e calava, apenas obedecendo às ordens pas-
sadas e incorporando, absorvendo sentimentos de incompetência, perseguição, humilhação. 

Dentre as ações que caracterizam o assédio moral, tem-se isolar o trabalhador, des-
qualificar, desacreditar, induzi-lo ao erro, dar tarefas vexatórias, recusar a comunicação direta, 
o abuso de poder por parte dos superiores hierárquicos e as manobras perversas conduzidas 
por uma ou mais pessoas do grupo de trabalho (CONTRERA-MORENO; CONTRERA-
-MORENO, 2004). 

Outra forma de expressão dessa violência eram os isolamentos, “colocando o en-
fermeiro no gelo”, em outros setores. O sofrimento manifestou-se por meio do choro, da 
apreensão, da exaustão. 

Conclusões 
Diversos aspectos devem ser levados em consideração se se pretende formular po-

líticas públicas voltadas para a atividade do enfermeiro: as questões da estrutura física do 
pronto-socorro, as escalas de plantão e jornada de trabalho, a divisão de trabalho etc. 
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Outras questões devem ser refletidas para que seja realçada a nobreza dessa ati-
vidade, bem como seu objetivo. Entendemos que deve haver uma discussão ampla sobre a 
formação do enfermeiro (o curso de enfermagem), sobre o seu papel nos espaços de trabalho, 
valorizando-o, dando visibilidade para que se confirme o que todos sabem: sem enfermagem 
não se faz saúde. 

Ressaltamos ainda a importância da realização de estudos com essa categoria pro-
fissional e sua relação com o tema burnout, uma vez que durante nosso estudo vislumbramos 
essa problemática. 
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