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Conceitos

Segundo a OMS:

“perfeito bem-estar físico, mental e

social”

?



Conceitos

Perfeição ?

Freud (1908 e 1930), em mais de uma

oportunidade, procurou mostrar como a

perfeita felicidade de um indivíduo dentro

da civilização constitui algo impossível

-Traços de Personalidade.



Conceitos

Separação físico, mental e social?

UNIDADE "SOCIO-

PSICOSSOMÁTICA“

Déjours(1980)



Conceitos

“saúde é um estado de razoável 

harmonia entre o sujeito e a sua 

própria realidade” (SEGRE, 1997)



Conceitos



Conceitos

Doença ≠ Incapacidade

Incapacidade: “a impossibilidade de desempenho das 
funções específicas de uma atividade ou ocupação, em 

conseqüência de alterações morfopsicofisiológicas 

provocadas por doença ou acidente”



Conceitos

1- O que se entende como agentes nocivos no campo 
da Saúde do Trabalhador? 

2 - Como identificamos esses agentes nocivos nos 
locais de trabalho? 

3- Como medimos os agentes nocivos?

4- Como os agentes nocivos acessam o organismo? 

5- Como se estabelece a vinculação do agente nocivo 
com os agravos? 

6- Quais os processos de adoecimento, da exposição 
ocupacional à lesão?



Conceitos

Agente ou Fator de Risco

• É o fator (agente) de natureza física, química, biológica ou 
ergonômica, que possa causar dano à saúde do trabalhador, 
quando a exposição ocorrer de uma determinada forma, durante um 
tempo e em intensidade suficiente para causar um agravo.

• Ex.: Qual o agente/fator de risco, ao trabalhador, para adquirir 
silicose na operação de jateamento de areia ?



Conceitos

Exposição

• É o contato efetivo e eficaz entre o trabalhador e o agente de risco.

• Contato através da via e da forma adequada, durante um 
determinado período, a uma intensidade ou concentração eficaz do 
agente.



Conceitos

A simples existência de uma gente não significa 

exposição. Isso ocorre frequentemente com 

produtos químicos.



Conceitos

Quanto à avaliação: 

Qualitativa e Quantitativa

Dose ≠ Exposição

Indispensável o conhecimento do trabalhador



Conceitos

Fonte de exposição – são relacionadas aos agentes 

nocivos que podem representar exposições, como a 

presença de uma caldeira próxima a trabalhadores, que 

é fonte potencial da exposição ao calor, ao impacto com 

vapores de alta pressão provenientes de vazamentos, 

de contato com vapores aquecidos dentre outros; 



Conceitos

Monitoramento biológico de trabalhadores expostos a

substâncias químicas,por meio de exames toxicológicos,

é importante para os procedimentos de vigilância.



Conceitos

A legislação trabalhista, por meio da Norma 

Regulamentadora, NR-7, Portaria/MT nº 3.214/1978, e 

seus complementos, estabelece as situações, as 

condições e os parâmetros, ou indicadores biológicos, 

para sua realização e interpretação. Entre esses 

parâmetros estão o Índice Biológico Máximo Permitido, 

IBPM, e o Valor de Referência da Normalidade, VRN. 



Dispositivos Legais

Constituição Federal – 1988
“a saúde é um direito de todos e dever do Estado”

“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” 

“ Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei: ... II - executar as ações de 

vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador; ... VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, 

nele compreendido o do trabalho ”



Dispositivos Legais

Lei 8.080/90 –
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de

atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e

vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores,

assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores

submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho,

abrangendo:

(…)



Dispositivos Legais

I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou

portador de doença profissional e do trabalho;

III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de

Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das

condições de produção, extração, armazenamento, transporte,

distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e

de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador;

VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos

serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas

públicas e privadas;



Dispositivos Legais

Portaria 3120 de 01/07/98

“Art. 1º Aprova a Instrução Normativa de Vigilância em

Saúde do Trabalhador no SUS, na forma do Anexo a

esta Portaria, com a finalidade de definir procedimentos

básicos para o desenvolvimento das ações

correspondentes; ”



Dispositivos Legais

Portaria 3908 de 30/10/98 - NOST 
“ Estabelece procedimento para orientar e instrumentalizar as ações e

serviços de saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde

(SUS).

Art. 1º Aprovar a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador, na

forma do anexo a esta Portaria, que tem por objetivo definir as

atribuições e responsabilidades para orientar e instrumentalizar

as ações de saúde do trabalhador urbano e do rural,

consideradas as diferenças entre homens e mulheres, a ser

desenvolvidas pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios. ”

- Pressupostos Básicos – Recomenda CIST.



Conceitos

No Brasil, há uma lista oficial de agentes etiológicos, ou 

agentes nocivos, de natureza ocupacional, para as 

doenças relacionadas ao trabalho (vide a Portaria/MS Nº 

1.339 de 18 de novembro de 1999), que tem caráter 

legal.



Agentes da lista do MS

• Arsênio     Asbesto     Benzeno     Berílio     Bromo     Cádmio     
Carbonetos sinterizados de tungstênio     Chumbo     Cloro     
Cromo     Flúor     Hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos     Iodo     
Manganês     Mercúrio     Substâncias asfixiantes     Sílica     Sulfeto 
de carbono     Ruído     Ar comprimido     Radiações ionizantes      
Micro-organismos e parasitas      Algodão, linho, cânhamo e sisal      
Outros agentes

• Orla de Burton      Linha de Mees     Doença de Kienböck     
Síndrome de Raynaud     Síndrome de Caplan     Carcinogênico     
Hematotóxico      Nefrotóxico     Neurotóxico      Hepatotóxico     
Toxicidade no sistema esquelético      Osteonecrose     Infertilidade 
masculina     Mal dos caixões Alterações da pigmentação da pele



Dispositivos Legais

Portaria nº 1339/GM Em 18 de novembro 

de 1999.

- Mais tarde utilizada pelo Ministério da previdência no 

decreto 3048 (Regulamenta a Previdência)

- Art. 1º Instituir a Lista de Doenças relacionadas ao 

Trabalho, a ser adotada como referência dos agravos 

originados no processo de trabalho no Sistema Único de 

Saúde, para uso clínico e epidemiológico, constante no 

Anexo I desta Portaria.



Dispositivos Legais

Portaria nº 1339/GM Em 18 de novembro de 1999.
8) Chumbo ou seus compostos tóxicos 

• Outras anemias devidas a transtornos enzimáticos (D55.8)

•Anemia Sideroblástica secundária a toxinas (D64.2)

•Hipotireoidismo devido a substâncias exógenas (E03.-)

•Outros transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais e de doença física (F06.-)

•Polineuropatia devida a outras agentes tóxicos (G52.2) • Encefalopatia Tóxica Aguda (G92.1)

•Encefalopatia Tóxica Crônica (G92.2)

•Hipertensão Arterial (I10.-)

•Arritmias Cardíacas (I49.-)

•Cólica do Chumbo” (K59.8)

•Gota Induzida pelo Chumbo (M10.1)

•Nefropatia Túbulo-Intersticial induzida por metais pesados (N14.3)

•Insuficiência Renal Crônica (N17)

•Infertilidade Masculina (N46)

•Efeitos Tóxicos Agudos(T56.0)



Dispositivos Legais

Portaria n.º 1679/GM Em 19 de setembro de 2002.

•Dispõe sobre a estruturação da rede nacional de atenção integral à

saúde do trabalhador no SUS e dá outras providências.

•Art. 1º Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Rede

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador – RENAST, a

ser desenvolvida de forma articulada entre o Ministério da Saúde, as

Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios.



Dispositivos Legais

Portaria n.º 1679/GM  Em 19 de setembro de 2002.

• Art.3° Definir que, para a estruturação da Rede Nacional de

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, serão organizadas e

implantadas:

• I. Ações na rede de Atenção Básica e no Programa de Saúde da

Família (PSF).

• II. Rede de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador

(CRST)

• III. Ações na rede assistencial de média e alta complexidade do

SUS.



Dispositivos Legais

Anexo 2 - Portaria n.º 1679/02.

•Os CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

devem ser compreendidos como pólos irradiadores, no âmbito de

um determinado território, da cultura especializada subentendida

na relação processo de trabalho/processo saúde/doença, assumindo

a função de suporte técnico e científico, deste campo do

conhecimento. Suas atividades só fazem sentido se articuladas aos

demais serviços da rede do SUS, orientando-os e fornecendo

retaguarda nas suas práticas, de forma que os agravos à saúde

relacionados ao trabalho possam ser atendidos em todos os níveis de

atenção do SUS, de forma integral e hierarquizada. Em nenhuma

hipótese, os CRST poderão assumir atividades que o caracterizem

como porta de entrada do sistema de atenção.



Dispositivos Legais

PORTARIA Nº 204 e 205, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016.
a. Acidente de trabalho com exposição a material biológico X

b. Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescentes X

2 Acidente por animal peçonhento 

30 Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais 

pesados

I - Vigilância em Saúde do Trabalhador

1 Câncer relacionado ao trabalho

2 Dermatoses ocupacionais

3

Lesões por Esforços 

Repetitivos/Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados 

ao Trabalho (LER/DORT)

4
Perda Auditiva Induzida por Ruído 

- PAIR relacionada ao trabalho

5
Pneumoconioses relacionadas ao 

trabalho

6
Transtornos mentais relacionados 

ao trabalho



Dispositivos Legais

LEI No 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975. 

Art 8º É dever de todo cidadão comunicar à autoridade 

sanitária local a ocorrência de fato, comprovado ou 

presumível, de caso de doença transmissível, sendo 

obrigatória a médicos e outros profissionais de saúde 

no exercício da profissão, bem como aos responsáveis

por organizações e estabelecimentos públicos e 

particulares de saúde e ensino a notificação de casos 

suspeitos ou confirmados das doenças relacionadas em 

conformidade com o artigo 7º.



Dispositivos Legais

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977. 

VI - deixar, aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de notificar 

doença ou zoonose transmissível ao homem, de acordo com o 

que disponham as normas legais ou regulamentares vigentes:

pena - advertência, e/ou multa;



Conceitos

Agentes ou fatores de risco

Físico

Ruídos

Vibrações

Radiações

Temperaturas

Pressões

Umidade......



Conceitos

Agentes ou fatores de risco

 Químico

Poeiras

Fumos

Névoas

Vapores

Gases

Produtos químicos 

em geral

Animais Intoxicados



Conceitos

Agentes ou fatores de risco

Biológico

Vírus

Bactérias

Protozoários

Fungos

Bacilos

Parasitas



Acidente com Material Biológico

Fatores de risco para contaminação 

ocupacional

• Líquido corpóreo envolvido (sangue)

• Volume do líquido exposto

• Tipo de acidente (percutâneo, mucosa, pele lesionada)

• Instrumento envolvido no acidente (agulhas ocas)

• Carga viral no paciente fonte

• Condição imunológica do Profissional de Saúde

• (Vacinação)



Acidente com Material Biológico



Acidente com Material Biológico

• Procedimentos Pós Exposição

• Lavar exaustivamente a área afetada

• A eficácia do uso de antissépticos é duvidosa 

• Não ampliar a lesão

• Curativo

• Registro do acidente

• Procurar assistência experiente

• Avaliar o paciente fonte do sangue

• Avaliar os fatores de risco para contaminação

• Avaliar imunização prévia para Hepatite B

• Avaliar quimioprofilaxia para HIV e HBV

• Acompanhamento sorológico ( 0, 1, 3, 6 meses)



Acidente com Material Biológico

• Hospital do Trabalhador atende Região 

Metropolitana de Curitiba

• Média de 170 atendimentos/mês

• 10% com indicação de quimioprofilaxia

• Apenas 30% dos casos atendidos  retornam 

para acompanhamento (necessidade de busca 

de faltosos)



Acidente com Material Biológico

 PRECAUÇÕES PADRÃO

 “todos os pacientes e/ou resíduo devem ser 

considerados como potencialmente 

contaminados”



Acidente com Material Biológico

 RECOMENDAÇÕES:

 Lavagem de mãos

 uso de luvas de procedimento se risco de  

contato com sangue ou secreções



Acidente com Material Biológico

 Uso de máscara/ óculos/ aventais se risco de respingos



Acidente com Material Biológico

 Manuseio adequado de  

equipamentos  e materiais 

perfuro-cortantes

atenção nos procedimentos

 utilizar técnica cirúrgica 

adequada

 não reencapar agulhas,nem

entortá-las, nem desconectá-las  

da seringa com as mãos

 descartar material pérfuro

cortante  em recipiente adequado



Acidente com Material Biológico

‘‘A MELHOR MEDIDA PREVENTIVA 

É NÃO SE ACIDENTAR’’



Conceitos

Agentes ou fatores de risco

Ergonômico

Trabalho físico pesado

Posturas incorretas

Posições incômodas

Ritmo excessivo

Jornada prolongada

Conflitos

Ansiedade

Trabalho noturno



Conceitos

Agentes ou fatores de risco

Ergonômico

Repetitividade - ?



Conceitos

Repetitividade elevada quando o tempo de ciclo é inferior a 30 

segundos, ou quando mais de 50% do tempo de ciclo é 

composto pela mesma seqüência de gestos.

Definição Previdenciária



Conceitos

Agentes ou fatores de risco

Acidente – Mecânico

Arranjo físico deficiente

Máquinas sem proteção

Ligações elétricas precárias

Matéria-prima sem especificação

Ferramentas defeituosas

EPI’s inadequados



Transtorno Mental 

Condições de trabalho podem desencadear 

sofrimento e adoecimento psíquico.

Por que não há o diagnóstico e a relação do 

nexo? 



Transtorno Mental 

Multicausalidade – Diversos modelos para 

explicar suas causas.

3 divisões básicas:
1) Síndromes Psiquiátricas Orgânicas relacionadas ao 

Trabalho

2) Síndromes Psiquiátricas Não- Orgânicas 

relacionadas ao Trabalho

3) Síndromes Psiquiátricas relacionadas aos Acidentes 

de Trabalho, as doenças ocupacionais e aos fatores 

psicossociais do trabalho.



Transtorno Mental 

Estresse: É um processo biológico e psicológico 

individual.

O estresse se manifesta como um conjunto bastante 

variado de sintomas, como sudorese, tremores, 

sensação de morte iminente, sentimento de angústia, 

palpitações, dentre outros. 

Os estressores são fatores que desencadeiam o estresse. 



Transtorno Mental 

• O estressores podem ser eventos de vida (exemplo de 
morte de pessoas amadas, separação, ou doença 
grave).

• Fatores ambientais como o ruído excessivo urbano, a 
violência em áreas rurais, e a desorganização urbana.

• Psicoestressores ocupacionais podem ser dificuldades 
de relacionamento com a chefia ou com os colegas de 
trabalho, a insegurança do emprego, ameaças de 
desemprego, elevadas cargas de demanda de trabalho 
com baixo grau de controle, longas jornadas de trabalho, 
demandas emocionais como o lidar com o sofrimento 
humano e a morte, sentimentos de ser vitima de 
injustiça no trabalho, dentre outras..... 



Transtorno Mental 

Mulheres são mais sujeitas a 

desenvolverem sintomas depressivos 

diante de estressores.

Homens embora também reajam com esse 

tipo de transtornos estão propensos a 

desenvolverem consumo abusivo de 

álcool ou outras drogas. 



Transtorno Mental 

Diagnóstico etiológico difícil, considerar modelos. Para 

Pejtersen at al (2010), há três tipos de fatores 

psicossociais no trabalho, classificados como: 

1) Demandas do trabalho; 

2) Aspectos da organização e conteúdo do trabalho; e 

3) Características das relações interpessoais e da 

liderança.



Transtorno Mental 

Estressores ocupacionais específicos 

• Demandas emocionais:

Profissionais das áreas de prestação de serviços, como 

nas atividades de saúde, educação, segurança pública, 

dentre outros.

Sd de Burnout – relação de atenção direta, contínua e 

altamente emocional. 

Três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e 

baixa realização pessoal no trabalho.



Transtorno Mental 

Longas jornadas de trabalho

No Japão, por exemplo, a ocorrência de um fenômeno 

denominado "karoshi" (morte advinda de excesso de 

trabalho) levou à redefinição das jornadas de trabalho.



Transtorno Mental 

Injustiça organizacional 

Modelos organizacionais baseados em privilégios ou 

punições a partir de características particulares dos 

trabalhadores, onde não se respeitam os direitos de 

todos com o mesmo rigor conformam injustiças 

organizacionais. 



Transtorno Mental 

A violência no trabalho

Atos violentos no trabalho podem ocorrer episodicamente, 

ou de modo crônico, contínuo, ou discretamente, sutil, 

percebido apenas por suas vítimas ou pessoas mais 

próximas. 



LER - DORT

• É uma síndrome relacionada ao trabalho, caracterizada 

pela ocorrência de vários sintomas concomitantes ou 

não, tais como dor, parestesia, sensação de peso, 

fadiga, de aparecimento insidioso, geralmente nos 

membros superiores, mas podendo acometer membros 

inferiores. 

• São resultado da combinação da sobrecarga das 

estruturas anatômicas do sistema osteomuscular com a 

falta de tempo para sua recuperação.



LER - DORT

• O desenvolvimento das LER/DORT é multicausal, sendo 
importante analisar os fatores de risco envolvidos direta 
ou indiretamente. A expressão "fator de risco" designa, 
de maneira geral, os fatores do trabalho relacionados 
com as LER/DORT. 

• Elementos  importantes: 
– a região anatômica exposta aos fatores de risco;

– a intensidade dos fatores de risco;

– a organização temporal da atividade (a duração do 
ciclo de trabalho, a distribuição das pausas ou a 
estrutura de horários);

– o tempo de exposição aos fatores de risco.



LER – DORT - Ergonomia

Ergonomia – Primeira definição em 1857 pelo 

cientista polonês (Wojciech Jarstembowsky) –

“A ergonomia como uma ciência do trabalho requer que entendamos a 

atividade humana em termos de esforço, pensamento, relacionamento e 

dedicação”. Do grego ergon = trabalho e nomos = leis 

Definição ABERGO (2000) – “ A ergonomia objetiva modificar os sistemas de 

trabalho para adequar a atividade nele existentes às características, 

habilidades e limitações das pessoas com vistas ao seu desempenho 

eficiente, confortável e seguro”



Conceitos

PREVENÇÃO E CONTROLE DOS AGENTES OU 

FATORESDE RISCOS

1. Eliminação das fontes de riscos;

2. Medidas de controle diretamente na fonte;

3. Medidas de controle no ambiente de trabalho; e

4. Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), que 

somente deverá ser permitida nas situações de emergência ou nos 

casos específicos em que for a única possibilidade de proteção, e 

dentro do prazo estabelecido no cronograma de implantação das 

medidas de proteção coletiva.



Muito Obrigado

E-mail: ramon.ceschim@sesa.pr.gov.br

rcceschim23@gmail.com
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