
2014
NATAL

Saúde Ocupacional
Aline de Souza Falcão Aquino
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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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e-Tec Brasil

Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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e-Tec Brasil9

Palavra da professora autora

Caro aluno,

O trabalho é um agente que pode modificar completamente a vida de uma 

pessoa. Não só no seu ambiente de trabalho, mas também na sua vida social, 

cultural e principalmente quando tratamos de saúde. Por sua vez, a saúde é 

um fator que ajuda a determinar o desempenho, a produtividade e desenvol-

vimento do trabalhador durante sua jornada de trabalho. Podemos ver que a 

saúde e o trabalho estão totalmente ligados.

A saúde ocupacional deixou de ser uma problemática somente dos profissionais 

diretamente ligados a área da saúde e passou a ser de interesse de todas as áreas. 

Pois, como pode um trabalhador desempenhar bem suas atividades se o mesmo 

não tem saúde dentro da empresa? Pensando nisso, as empresas têm investido 

mais em saúde, evitando problemas como o absenteísmo. Isso é feito através 

de engenheiros e técnicos em segurança do trabalho, enfermeiros, médicos e 

técnicos de enfermagem do trabalho. Algumas empresas investem inclusive em 

profissionais de yoga ou shiatsu para ajudar os profissionais a relaxarem.  

As políticas de saúde pública têm voltado suas atenções para a saúde do 

trabalhador, pois boa parte dos gastos feitos pelo SUS estão relacionados a 

problemas decorrentes do trabalho. Devido esta preocupação foram criados 

os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) para melhorar as 

condições de saúde reivindicadas por trabalhadores, sindicatos e até mesmo 

pelas empresas. Este é um tema que iremos abordar em uma de nossas aulas.

Você aprenderá, nesta disciplina, os conceitos relacionados a saúde do tra-

balhador, evolução histórica no Brasil e no mundo e como isto influenciou as 

grandes mudanças que ocorrem até hoje na área. Vai ver também sobre os 

riscos ocupacionais (físicos, químicos, biológicos e ergonômicos) e as condi-

ções de saúde e doenças que estão relacionadas aos riscos de forma direta 

ou indireta. Você aprenderá a identificar a ocorrência de doenças e também 

sobre como preveni-las. Falaremos sobre o Programa de Controle Médico de 

Saúde – PCMSO, sobre a NR-32.
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e-Tec Brasil 10

Enquanto estudante, você terá a oportunidade de aprender sobre esta temática 

para aplicá-la em sua vida profissional. Isto será um diferencial, pois a opor-

tunidade de aprender sobre saúde, doença e as formas de preveni-las (ou até 

mesmo de identificá-las) fará de você, aluno, um profissional mais qualificado.

Bons estudos e sejam bem-vindos! 
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Apresentação da disciplina

A disciplina Saúde Ocupacional possui a carga horária de 30h/aula e estará dividida 

em 5 aulas. Ela tem por objetivo capacitar, vocês alunos, a identificar no ambiente 

de trabalho as situações que podem gerar doenças e as formas de preveni-la. 

Na Aula 1, você vai conhecer sobre a história da saúde ocupacional, terá noção 

sobre o processo saúde e trabalho e sobre as leis que a regem. Vai entender os 

conceitos de saúde e doença, e saúde e doenças ocupacionais e as diferenças 

entre doença profissional e ocupacional.

Na Aula 2, você vai estudar os riscos físicos e irá aprender a identificá-los no 

trabalho, irá também aprender as principais doenças ocupacionais, incluindo 

as dermatoses relacionadas ao risco físico que muitas vezes não são diagnos-

ticadas como sendo de origem ocupacional.  

Na Aula 3, vamos falar sobre os riscos químicos. Você conhecerá os conceitos 

de toxicologia, vai aprender sobre os principais agentes químicos na indústria 

e seus efeitos no organismo. Também estudará sobre as principais doenças 

respiratórias e dermatoses que acometem os trabalhadores em suas atividades.

Na Aula 4, abordaremos o tema “riscos biológicos” e você aprenderá sobre 

as principais doenças ocupacionais ocasionadas pelos mais diversos microrga-

nismos. Estudará sobre o programa de imunização e sua importância para a 

saúde do trabalhador. Conhecerá a NR-32 (Segurança e Saúde no Trabalho 

em Serviços de Saúde). Falaremos, ainda, sobre os riscos ergonômicos e os 

distúrbios relacionados a ele.

Na Aula 5, você vai aprender sobre o PCMSO (Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional) e sua relação com os demais programas (PPRA, PCA, PPR). 

Conhecerá as redes de atenção a saúde do trabalhador e a importância delas 

para garantir a qualidade da prestação de serviços de saúde para o trabalhador.

Profa. Aline Falcão 
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Projeto instrucional

Disciplina: Saúde Ocupacional (carga horária: 30h).

Professor-autor: Aline de Souza Falcão Aquino

Ementa: Doenças Profissionais X Doenças Ocupacionais; Riscos físicos; Riscos 

químicos; Riscos biológicos; Riscos ergonômicos; Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional – PCMSO.

AULA OBJETIVOS MATERIAIS
CARGA 

HORÁRIA
(horas)

1.  Introdução a saúde 
ocupacional

Conhecer a história da saúde ocupacional.
Compreender como o processo de saúde teve início.
Ter noção das leis que regulamentam a saúde ocupacional.
Ter entendimento sobre o que é saúde, doença, saúde ocupacional e doença ocupacional. 
Dominar as diferenças entre doença ocupacional e doença profi ssional.

Impresso 6h

2. Riscos físicos Conhecer e reconhecer os riscos físicos. 
Compreender a ocorrência dos riscos físicos no ambiente de trabalho.
Entender as doenças relacionadas aos riscos físicos e as formas de evitá-las. 
Diagnosticar no ambiente de trabalho a ocorrência de dermatoses de origem ocupacional.

Impresso 6h

3. Riscos químicos Conhecer os conceitos de toxicologia.
Aprender sobre os principais agentes químicos na indústria.
Compreender as principais doenças respiratórias relacionadas aos riscos químicos.
Aprender sobre as dermatoses causadas por agentes químicos que acometem os trabalha-
dores em suas atividades.

Impresso 6h

4.  Riscos biológicos e 
ergonômicos

Dominar as doenças ocupacionais ocasionadas pelos mais diversos microrganismos.
Aprender sobre o programa de imunização e sua importância para a saúde do trabalhador.
Conhecer a NR-32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde).
Compreender e identificar os riscos ergonômicos.
Aprender sobre os distúrbios ergonômicos.

Impresso 6h

5. PCMSO

Dominar o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e perceber sua 
relação com os demais programas (PPRA, PCA, PPR).
Familiarizar-se com as redes de atenção a saúde do trabalhador e a importância delas para 
garantir a qualidade da prestação de serviços de saúde para o trabalhador.

Impresso 6h
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e-Tec Brasil15Aula 1 – Introdução à saúde ocupacional

Aula 1 – Introdução à saúde ocupacional 

Objetivos

Conhecer a história da saúde ocupacional.

Compreender como o processo de saúde e trabalho teve início.

Ter noção das leis que regulamentam a saúde ocupacional.

Ter entendimento sobre o que é saúde, doença, saúde ocupacional 

e doença ocupacional.

Dominar as diferenças entre doença ocupacional e doença profi ssional.

1.1 Introdução à saúde ocupacional 
A saúde ocupacional faz parte de um campo mais amplo na área da Higiene 

Ocupacional. Podemos considerar que a saúde ocupacional visa à compreensão 

da relação estreita que o trabalho tem com o processo saúde/doença. Mas 

quem adoece é o homem, então quem é esse sujeito a quem chamamos de 

trabalhador? Como podemos defi ni-lo? Para fi ns legais, o trabalhador é toda 

pessoa que exerce uma atividade de trabalho formal ou informal. Mas sabemos 

que o ser humano não é só isso. O homem é um ser vivo complexo que pensa 

e reage às condições ou situações que enfrenta.

Mas vamos por partes, vejamos como todo esse processo de saúde/doença 

no trabalho começou. 

1.1.1 Evolução histórica da saúde ocupacional

“Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela foste 

tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás”. Gênesis 3:19, Bíblia Sagrada
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Desde que o homem existe, existe também o trabalho. Ele sempre foi uma

necessidade para o homem, seja apenas para seu sustento ou para sustento de 

uma família, ou ainda para benefício de terceiros, como seria o caso da escravi-

dão, ou da relação empregado/empregador. Mesmo sendo um tema tão antigo, a 

relação trabalho e doença foi ignorada durante muito tempo.Vejamos os primeiros 

relatos sobre saúde ocupacional, que foram feitos no período antes de Cristo (a.C.). 

O Quadro 1.1 mostra como essa relação saúde/trabalho passou a existir.

Quadro 1.1: Primeiros relatos sobre saúde ocupacional 

Quem fez? O que fez?

Período antes de Cristo

Hipócrates (460-375 a.C.) Revelou a origem das doenças profi ssionais que acometiam os trabalhadores nas minas de estanho.

Platão (428-348 a.C.)
Constatou e apresentou enfermidades especifi cas do esqueleto que 
acometiam determinados trabalhadores no exercício de suas profi ssões.

Aristóteles (348-322 a.C.) Cuidou do atendimento e prevenção das enfermidades dos trabalhadores nos ambientes das minas.

Galeno (129-201 a.C.) 
Preocupou-se com o saturnismo. (O saturnismo é uma intoxicação causada pelo chumbo. 
Estudaremos esse assunto em outra aula).

Período depois de Cristo

Plínio (23-79 d.C.)
Publicou a História Natural, em que pela primeira vez foram tratados temas referentes à segurança do trabalho. 
Discorreu sobre o chumbo, mercúrio e poeiras. Menciona o uso de máscaras pelos trabalhadores dessas atividades.

Júlio Pólux (124-192 d.C.) Narra o uso de sacos ou capas de bexigas como máscaras.

Avicena (908-1037 d.C.)
Preocupou-se com o saturnismo e indicou-o como causa das cólicas provocadas pelo trabalho em 
pinturas que usavam tintas à base de chumbo.

Paracelso (1493-1541 d.C.) Divulgou estudos relativos às infecções dos mineiros do Tirol.

Georg Agrícola (1556) Escreveu sobre o sofrimento dos mineiros.

Europa (século XVI) Foram criadas corporações de ofícios que organizaram e protegeram os interesses dos artífi ces que representavam. 

Inglaterra (1601) Criada a Lei dos Pobres.

Fonte: Brasil (1996).

Você sabia que a Lei dos Pobres foi o marco inicial da assistência social? 

Essa lei criada pelo Estado regulamentou a contribuição obrigatória da 

sociedade para auxilio aos mais necessitados.

Como pudemos ver no Quadro 1.1, foram feitos alguns trabalhos a respeito 

de doenças ocupacionais e também sobre como preveni-las. Esses trabalhos 

enfatizavam principalmente a importância do ambiente, tipo de trabalho 

e posição social como fatores determinantes na produção de doenças. 
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Mesmo com tantos trabalhos elaborados nesse período, somente em 1700, 

na região de Modena na Itália, foi publicado o livro “De Morbis Artifi cum 

Diatriba”, que signifi ca “As doenças dos trabalhadores”, de autoria do médico 

Bernadino Ramazzini (1633-1714). Esse livro relatou uma série de doenças que 

estavam diretamente relacionadas com mais de cinquenta diferentes profi ssões, 

o que fez dessa obra um marco na saúde e segurança ocupacional. E deu o titulo 

de pai da Medicina do Trabalho a Ramazzini.

Figura 1.1: Bernadino Ramazzini
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_RbGmKUYOYtQ/SnX9n2pdvII/AAAAAAAAASk/JbpKleDblek/s320
/bernardino-ramazzini.jpg>. Acesso em: 3 abr. 2014.

Figura 1.2: Obra “De Morbis Artifi cum”, 1700. B. Ramazzini
Fonte: <http://www.nlm.nih.gov/hmd/breath/breath_exhibit/FourPersp/sick/sick_images/breathing/IVDb1.gif>. 
Acesso em: 3 abr. 2014.
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e-Tec Brasil 18 Saúde Ocupacional

Vimos, até agora, um pouco do início da história da saúde ocupacional e seus 

precursores. Pesquise em livros, Internet (sites confi áveis) ou outro material 

sobre quais doenças e suas áreas o pai da Medicina do Trabalho, Bernadino 

Ramazzini, relatou em sua obra “De Morbis Artifi cum”. Escolha uma dessas 

doenças e fale um pouco.

1.1.2  Revolução Industrial: marco inicial da 
moderna industrialização

Com o início da Revolução Industrial ocorrida entre 1760 e 1830, inicialmente 

na Inglaterra e estendendo-se depois para Alemanha, França e demais países 

da Europa, os problemas de saúde relacionados ao trabalho começam a aparecer. 

Isso acontecia porque nas grandes cidades as fábricas eram construídas em 

locais improvisados e a mão de obra era constituída por homens, mulheres e 

inclusive crianças. Normalmente essas pessoas eram de famílias muito numerosas 

e de nível socioeconômico baixo, vindas do campo em busca de uma vida melhor. 

Não existia nenhum controle no ambiente de trabalho e nem cuidado voltado 

para a saúde dos trabalhadores. Os locais de trabalho eram pouco ventilados, 

as máquinas geravam muito ruído, o que difi cultava a comunicação e favorecia 

o aumento do risco de acidentes. Não existia um limite na jornada de trabalho, 

começavam muitas vezes de madrugada e continuavam até o início da noite, 

ou se estendendo até a hora que fosse necessária. Os trabalhadores não 

recebiam nenhuma orientação sobre como deveriam operar as máquinas.

Já podemos imaginar os sérios problemas ocupacionais que esses trabalhadores 

enfrentavam. O número de acidentes era altíssimo e a intoxicação pela manipulação 

de substâncias desconhecidas e a ausência de inúmeras medidas de segurança 

acabavam causando morte, principalmente em mulheres e crianças.

Figura 1.3: Crianças trabalhando
Fonte: <http://hypescience.com/wp-content/uploads/2013/10/115.jpg>. Acesso em: 11 jun. 2014.
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e-Tec Brasil19Aula 1 – Introdução à saúde ocupacional

Os problemas não eram só esses. Devido a aglomeração e a promiscuidade 

dos trabalhadores, muitas doenças não-profissionais, principalmente as 

infecto-contagiosas acabavam se disseminando. Um exemplo seria o tifo 

europeu ou “doença das fábricas” como era conhecida.

Devido ao caos que havia se formado na capital, o Parlamento Britânico 

resolveu criar uma comissão de inquérito para avaliar as reais condições 

de trabalho nas fábricas. Então, em 1802, foi criada a “Lei da Saúde e 

Moral dos Aprendizes”, que foi a primeira lei de proteção aos trabalhadores. 

Ela estabelecia uma jornada de trabalho de 12 horas diárias, proibia o 

turno noturno, obrigava a ventilação nas fábricas e obrigava também os 

trabalhadores a lavarem as paredes da fábrica duas vezes por ano. 

Mesmo com essa lei em vigor, devido à evolução dos processos industriais, as 

condições de trabalho continuavam ruins. Então, o governo Britânico nomeou 

em 1830 o medico Robert Baker, como inspetor médico das fábricas. Surgiu o 

primeiro serviço medico ocupacional no mundo. Mesmo com esse serviço em 

funcionamento, somente em 1833 é que as condições de trabalho começaram 

a melhorar, pois os empresários continuavam a resistir (o que vemos até hoje!).

Veja esse trecho de um depoimento colhido de um site educacional britânico, 

traduzido para o português. Observe a data do depoimento e refl ita sobre o 

que melhorou dentro das fábricas durante esse período e para os dias atuais.

“Nosso período regular de trabalho ia das cinco da manhã até as 

nove ou dez da noite. No sábado, até as onze, às vezes meia-noite, e 

então éramos mandados para a limpeza das máquinas no domingo. Não 

havia tempo disponível para o café da manhã e não se podia sentar para o 

jantar ou qualquer tempo disponível para o chá da tarde. Nós íamos para o 

moinho às cinco da manhã e trabalhávamos até as oito ou nove horas, quando 

vinha o nosso café, que consistia de fl ocos de aveia com água, acompanhado 

de cebolas e bolo de aveia, tudo amontoado em duas vasilhas. Acompanhando 

o bolo de aveia vinha o leite. Bebíamos e comíamos com as mãos e depois 

voltávamos para o trabalho sem que pudéssemos nem ao menos nos sentar 

para a refeição”.

Fonte: John Birley em maio de 1849 para o jornal Ashton Chronicle. Disponível em: <http://www.planetaeducacao.com.
br/portal/artigo.asp?artigo=504>. Acesso em: 20 jul. 2012. 
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Vimos que durante a Revolução Industrial, devido às condições sanitárias no 

trabalho, algumas doenças se instalavam causando prejuízos à saúde dos 

trabalhadores. A principal delas era o tifo europeu ou “doença das fábricas”. 

Pesquise sobre essa doença e a descreva indicando modo de transmissão, 

sintomas e possíveis tratamentos. 

1.1.3 Enquanto isso, no Brasil...
Em nosso país, demorou um pouco mais para que as preocupações com os 

problemas ocupacionais começassem a ser discutidas. Somente em 1940 foi 

fundada a Associação de Prevenção de Acidentes do Trabalho, e em 1943 

a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – entrou em vigor. A CLT foi o 

marco da proteção aos trabalhadores no Brasil, pois foi a partir dela que os 

empregadores passaram a ter maiores responsabilidades quanto à saúde e 

qualidade de vida dos trabalhadores.

Na década de 50, os trabalhadores passam a contribuir para os institutos de 

aposentadorias e pensões. Em 1960, foram criados os seguros contra acidentes 

de trabalho, o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Ainda na década de 60 foi criada também 

a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, 

a FUNDACENTRO.

Em 1972, as Portarias 3.236 e 3.237 do Ministério do Trabalho, tornaram 

obrigatório, nas empresas com mais de 100 funcionários, um serviço de saúde 

com os seguintes profi ssionais: médico do trabalho, engenheiro de segurança, 

técnico em segurança e auxiliar de enfermagem do trabalho.

A Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho, aprovou 

a criação de 28 Normas Regulamentadoras (NRs). Essas normas vão sendo 

modifi cadas e criadas de acordo com os conhecimentos técnicos que vão sendo 

adquiridos ao longo dos anos. Hoje já temos 36 NRs, são elas:

• NR 1 - Disposições Gerais

• NR 2 - Inspeção Prévia

• NR 3 - Embargo ou Interdição

• NR 4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho
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• NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

• NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI

• NR 7 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional

• NR 8 - Edifi cações

• NR 9 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais

• NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

• NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

• NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

• NR 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão

• NR 14 - Fornos

• NR 15 - Atividades e Operações Insalubres

• NR 16 - Atividades e Operações Perigosas

• NR 17 - Ergonomia

• NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

• NR 19 - Explosivos

• NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Infl amáveis e Combustíveis

• NR 21 - Trabalho a Céu Aberto

• NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

• NR 23 - Proteção Contra Incêndios

• NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

• NR 25 - Resíduos Industriais

• NR 26 - Sinalização de Segurança
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• NR 27 - Registro Profi ssional do Técnico de Segurança do Trabalho no MTB

• NR 28 - Fiscalização e Penalidades

• NR 29 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário

• NR 30 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário

• NR 31 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho 

na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura

• NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde

• NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confi nados

• NR 34 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Cons-

trução e Reparação Naval

• NR 35 - Trabalho em Altura

• NR 36 - Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento 

de Carnes e Derivados.

1.2 O que é saúde ocupacional? 
Tudo o que fazemos no trabalho ou fora dele interfere na nossa saúde e 

qualidade de vida. Então, para que possamos entender melhor o que é 

saúde ocupacional, devemos primeiramente entender o que é saúde de 

forma generalizada.

Em 1957, a Organização Mundial de Saúde (OMS) conceituou saúde como 

sendo “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas 

a ausência de doenças”. De fato, a saúde ou a falta dela engloba diversos 

aspectos da nossa vida. Como exemplo de saúde, podemos citar fatores como 

um bom emprego, as relações de amizade, a boa alimentação. Por outro lado, 

fatores como estresse, desemprego e problemas familiares podem causar a 

falta de saúde ou a doença propriamente dita.Em 19 de setembro de 1990, 

foi criada a Lei 8080, considerada a Lei Orgânica da Saúde. Ela dispõe, dentre 

outras coisas, sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde. Em seu título I, das Disposições Gerais diz:
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• Art. 2º - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

• § 2º - O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade.

Como podemos perceber, a Lei 8080 complementa o que foi dito pela OMS 

em 1957. A saúde é uma obrigação do Estado, mas é também das empresas. 

Ainda nessa lei, vamos ao título II, Capitulo I, Artigo 6º, parágrafo terceiro:

Entende-se por saúde do trabalhador, para fi ns 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.

Já entendemos o que é saúde e percebemos que não é só a inexistência de 

doença. Mas então o que é a doença? A doença é algo bem mais complexo 

do que simplesmente um distúrbio biológico, ela envolve também aspectos 

sociais, culturais e psicológicos do individuo. Não temos como separar o 

homem racional do emocional, o biológico do social, pois o ser humano é 

um sistema complexo que é formado a partir desses diversos fatores.

Se formos conceituar o que, de fato, é “doença”, teríamos que buscar diversos auto-

res e seus conceitos. Muitos deles afi rmam que a doença é um “estilo de pensamen-

to”. Mas como assim? A pessoa pensa que está doente e acaba adoecendo? Sim, 

seria isso em termos gerais. Um bom exemplo seria quando acordarmos com dor de 

cabeça. Já imaginamos diversas situações, como uma virose ou uma gripe. A partir 

desse pensamento, começamos a investigar. Porém, às vezes, para não cumprirmos 

com nossas obrigações diárias, como escola ou trabalho, supervalorizamos essa dor 

de cabeça. Mas uma doença pode sim estar se instalando em nosso organismo e 

os diversos aspectos dos quais já falamos, interferem nesse processo saúde-doença.

No século XIX, Louis Pasteur descobriu a existência de micro-organismos 

causadores de patologias. Essa descoberta modifi cou a compreensão que 

se tinha a respeito dos mecanismos determinadores de doenças. Passa-se a 

pensar que o contágio é a única forma de se contrair alguma doença. Com o 

tempo, viu-se que na verdade existiam outros fatores, como a hereditariedade, 

condições ambientais e outros.
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Mas agora vamos ao nosso objeto de estudo, que é a saúde ocupacional. Depois 

de entendermos o que seria saúde e doença, fi cará bem mais simples entender o 

que é saúde ocupacional, pois na verdade são termos que caminham juntos. 

De acordo com Chiavenato (2002), a saúde e a segurança do trabalho 

referem-se ao conjunto de normas e procedimentos que visam à proteção da 

integridade física e mental do trabalhador, preservando-o dos riscos de saúde 

inerentes às tarefas da função e ao ambiente físico no qual essas tarefas são 

executadas. Estão diretamente relacionadas ao diagnóstico e à prevenção de 

doenças ocupacionais a partir do estudo e controle de duas variáveis: o homem 

e seu ambiente de trabalho. 

Para um trabalhador ter saúde no seu ambiente de trabalho é necessário 

um conjunto de determinantes, o Ministério da Saúde (2001) aponta esses 

determinantes como sendo os condicionantes sociais, econômicos, tecnológicos 

e organizacionais responsáveis pelas condições de vida e os fatores de risco 

ocupacionais – físicos, químicos, biológicos, mecânicos e aqueles decorrentes 

da organização laboral – presentes nos processos de trabalho.

Vamos exemplifi car. Comparemos as condições de trabalho numa empresa 

na época da Revolução Industrial (1760-1830), em que não existia contro-

le de idade, não era necessário instrução, a jornada de trabalho era sem 

limite, o pagamento mal dava para sustentar uma família. E temos as empresas 

nos dias atuais, nas quais existem leis que regulamentam horários, inclusive 

para descanso, desenvolvimento de novas tecnologias que visam a melhoria 

nos processos de produção e ergonomia, dentre outras infi nitas melhorias 

aplicadas. Todos esses condicionantes que foram sendo estudados e aplicados 

geram saúde e segurança nos ambientes ocupacionais.

1.2.1 Objetivos da saúde ocupacional 
Levando todos esses condicionantes em consideração, a Organização 

Mundial de Saúde elaborou alguns objetivos para a saúde ocupacional: 

• Promover e manter no seu mais alto grau o bem-estar físico, mental e 

social dos trabalhadores de todas as profi ssões. 

• Evitar a deterioração da saúde provocada pelas condições do trabalho. 

• Protegê-los em suas atividades dos riscos dos agentes nocivos. 
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• Manter os trabalhadores de forma adequada às suas aptidões fi siológicas 

e psicológicas, quer dizer adaptar o trabalho ao homem. 

Agora que você já sabe o que é saúde ocupacional, explique o que você 

entendeu e como ela pode interferir no desempenho do trabalho.

1.3  Doenças profi ssionais x doenças 
ocupacionais 

Já falamos sobre saúde, doença e saúde ocupacional. E por fi m falaremos sobre 

as doenças ocupacionais. Mas será que doença ocupacional é a mesma coisa 

que doença profi ssional? É o que iremos debater agora.

Na verdade, existe sim diferença. Vamos entender:

Doença profi ssional é aquela adquirida ou desencadeada em decorrência 

do exercício do trabalho de determinada atividade e que conste na relação do 

Anexo II do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 

nº 3.048, de 06/05/1999. Por exemplo: Silicose (provocada pela exposição 

à sílica), Asbestose (causada pelo asbesto), Anemia aplásica (causada pelo 

benzeno). Normalmente são doenças causadas pelos agentes químicos (gases, 

vapores, poeiras), físicos (radiações, calor, ruído) ou biológicos (vírus, bactérias).

Doença ocupacional ou relacionada ao trabalho é ocasionada em 

função de condições especiais em que o trabalho é realizado e se 

relacione com ele diretamente e que conste também na relação do Anexo II do 

Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, 

de 06/05/1999. Como exemplo, podemos citar a surdez ocasionada por 

ambientes muito ruidosos, como os orientadores de aeronaves em aeroportos. 

Ou doenças pulmonares adquiridas por mineiros, que trabalham em minas 

subterrâneas. Essas são condições de trabalho consideradas especiais, pois 

mesmo com a utilização dos EPI não há como evitar essas exposições.

Algumas doenças não constam nessa relação do RPS, como por exemplo, o es-

tresse. Porém, se for comprovado que está relacionado ao trabalho, o trabalhador 

terá seus direitos garantidos. Essa comprovação é feita através de laudo médico. 
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Para que você possa fi xar melhor as diferenças entre doenças ocupacionais e 

profi ssionais, vejamos os casos a seguir. Classifi que e justifi que o tipo de doença.

1. Joana Silva é digitadora em uma empresa de contabilidade há 5 anos e 

queixou-se com o médico do trabalho de dor no pulso direito. O médico 

avaliou e constatou uma tenossinovite causada pelo movimento repetitivo 

junto ao mouse.

2. Carlos Souza trabalha em uma pedreira, utiliza os EPI fornecidos pela 

empresa. Durante os exames periódicos foi constatada uma perda 

auditiva signifi cativa.

Resumo

Nesta aula, você estudou sobre a história da saúde ocupacional. Viu o que 

é saúde e doença generalizada e ocupacional. Conheceu algumas leis que 

regulamentam a saúde ocupacional e viu as diferenças entre doença 

profi ssional e ocupacional.

Atividade de aprendizagem 

Com base no que vimos até agora sobre saúde ocupacional, descreva porque 

esta disciplina é importante para sua vida profi ssional.
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Aula 2 – Riscos físicos 

Objetivos

Conhecer e reconhecer os riscos físicos.

Compreender a ocorrência dos riscos físicos no ambiente de trabalho.

Conhecer as doenças relacionadas aos riscos físicos e as formas de evitá-las.

Diagnosticar no ambiente de trabalho a ocorrência de dermatoses 

de origem ocupacional.

2.1 Riscos físicos
Os riscos físicos podem ser defi nidos como sendo as diversas formas de energia, 

perceptíveis pelos sentidos do ser humano ou por equipamentos específi cos, a 

que possam estar expostos os trabalhadores. 

Essas formas de energia são os agentes causadores de risco, são eles: tempe-

raturas extremas (calor e frio), vibrações, ruído, pressões anormais e radiações 

ionizantes ou não ionizantes, dentre outras. Vamos ver agora cada uma delas, 

começando pelas temperaturas extremas.

2.2 Temperaturas extremas: calor/frio 
O calor é um risco que está presente na maior parte das atividades ocupa-

cionais, por exemplo, em padarias, pizzarias, siderurgia. Inclusive a ação do 

próprio sol pode ser um fator de risco ocupacional, como por exemplo, o 

coletor de lixo, vendedores ambulantes nas praias, dentre outras atividades.

O frio também se torna um risco, dependendo do local de trabalho ou de onde 

o profi ssional resida em determinados períodos do ano. Como exemplos de 

locais em que é necessário estar sob tal temperatura, podemos citar a indústria 

alimentícia: fabricação de sorvetes, frigorífi cos, benefi ciamento de pescados etc. 

Para entendermos os efeitos que o calor e o frio podem causar, é importante 

sabermos como ocorrem as trocas térmicas do nosso organismo com o ambiente.
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2.2.1  Mecanismos envolvidos nas 
trocas térmicas

Os mecanismo de trocas térmicas são quatro:

a) Condução (C):

A condução acontece quando dois corpos em temperaturas diferentes são 

colocados em contato. O de maior temperatura perderá calor para o de menor 

temperatura até ocorrer um equilíbrio térmico, ou seja, as temperaturas dos 

dois corpos se igualam. Vejamos um exemplo:

Figura 2.1: Cuscuzeira
Fonte: Autoria própria.

A cuscuzeira é dividida em duas partes (corpo A e corpo B), o corpo A está 

em contato com a chama e irá aquecer antes do corpo B, ou seja, fi cará com 

a temperatura mais elevada. Porém após algum tempo, o corpo B receberá a 

temperatura do corpo A e se igualarão. Então, estarão em equilíbrio térmico. 

b) Convecção (C):
Ocorre o mesmo que na condução, só que, nesse caso, pelo menos um dos 

corpos deve ser um fl uído. Por exemplo, o aquecimento de uma panela (corpo 

sólido) com água (corpo fl uído). A panela, ao ser aquecida, aquece a água.

c) Radiação (R):
Todo corpo emite radiação. O que tiver maior temperatura transmitirá radiação 

infravermelha para o de menor temperatura. Isso acontece mesmo sem existir 

um meio material de propagação entre eles. E para eliminar o calor radiante é 

necessária uma barreira refl etora.
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Alguns exemplos seriam: o calor que o sol emite para a Terra (Figura 2.2), em 

que não há uma barreira física que impeça a chegada dos raios solares a Terra. 

O calor da garrafa térmica (Figura 2.3) para manter um líquido aquecido.

Figura 2.2: Radiação solar
Fonte: <http://satelliteorbitalservices.com/wp-content/uploads/2014/01/Earth-at-Night-From-Space.jpg>. 
Acesso em: 3 abr. 2014.

Figura 2.3: Garrafa térmica
Fonte: <http://www.mundoeducacao.com.br/fi sica/a-garrafa-termica.htm> Acesso em: 10 jun. 2014. Adaptado por Anderson 
Gomes do Nascimento.

d) Evaporação (E):
Acontece quando um líquido, a determinada temperatura, passa para a fase 

gasosa, ou seja, transforma-se em vapor. Isso acontece porque o liquido retira 

calor do sólido para passar para o estado gasoso. Por exemplo: o suor que 

produzimos após uma corrida ou um jogo de futebol. Nosso corpo é aquecido 

devido à atividade física intensa, em seguida ocorre a produção de suor que é 

eliminado através da evaporação. Dessa forma, perdemos calor para o ambiente.

Ar
comprimido

Paredes
espelhadas

Tampa
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2.2.2 Equilíbrio homeotérmico
Nosso organismo precisa estar em equilíbrio térmico para funcionar plenamente. 

Para isso, é necessário que a quantidade de calor ganha ou perdida esteja 

contrabalanceada. Isso acontece da seguinte forma:

M + C+ R - E = S

Curiosidade!

Os tremores involuntários que ocorrem em nosso corpo quando estamos com 

frio são normais. Na verdade, eles são uma tentativa do corpo de se aquecer 

através do aumento da atividade muscular.

Você sabia que a evaporação 
de 1 litro de suor por hora 
pode gerar a perda de até 

600kcal/hora? Pra quem quer 
emagrecer, fi ca a dica!

Onde:

M = calor produzido pelo metabolismo

C- calor ganho ou perdido por condução-convecção

R- calor ganho ou perdido por radiação

E- calor perdido por evaporação

S- calor acumulado no organismo (sobrecarga térmica)

O organismo estará em equilíbrio térmico quando S for igual a zero. Caso S 

seja maior que zero, o corpo entrará em hipertermia (aumento da temperatura 

interna do corpo) e caso esteja abaixo de zero entrará em hipotermia (queda 

da temperatura).

2.2.3 Reações do organismo ao calor/frio
Para que nosso organismo consiga se defender do excesso de calor ou frio, ocor-

re o que chamamos de reações fi siológicas. Que são mecanismos de defesas que 

nosso corpo utiliza para tentar controlar a temperatura corporal. Para controlar 

a hipertermia nosso corpo reage através de alguns mecanismos. São eles:

• Vasodilatação periférica: acontece um aumento na circulação de sangue 

na superfície do nosso corpo. Esse fl uxo transporta o calor da parte interna 

do corpo para a periferia, fazendo com que a temperatura se normalize. 

• Sudorese: permite a perda de calor pelo suor.

E para o controle da hipotermia ocorre a vasoconstricção periférica, em que 

o fl uxo sanguíneo é reduzido na mesma proporção que ocorre a queda de 

temperatura. Se a temperatura do corpo fi car abaixo de 35ºC ocorre a queda 

das atividades fi siológicas, ou seja, a pressão arterial e a frequência cardíaca 

diminuem signifi cativamente.
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2.2.4 Distúrbios relacionados ao calor/frio
Quando nosso corpo não consegue regular a temperatura através das reações 

que vimos anteriormente, podem ocorrer alguns distúrbios graves. 

2.2.4.1 O calor excessivo pode causar: 
a) Exaustão do calor: ocorre quando o suprimento de sangue para o 

córtex cerebral é insufi ciente, resultado da vasodilatação sanguínea. Podem 

aparecer sintomas como hipotensão arterial, palidez, pele com sudorese 

excessiva e cefaleia. Além desses sintomas, o baixo fl uxo sanguíneo pode 

ocasionar defi ciência de oxigênio em órgãos vitais, comprometendo, prin-

cipalmente, o coração e o cérebro. A recuperação ocorre rapidamente se 

o trabalhador for colocado em repouso, deitado ou sentado com a cabeça 

baixa, em ambiente frio.

b) Desidratação: acontece porque a quantidade de água ingerida é insufi -

ciente para compensar as perdas. Provoca principalmente a redução do 

volume de sangue, causando exaustão do calor. Em casos mais extremos, 

pode provocar distúrbios nas funções celulares, causando deterioração 

do organismo. Os principais sintomas são: sede, irritabilidade, sonolência, 

pulso elevado, difi culdade para deglutir e inefi ciência muscular. A desidra-

taçãopode levar a morte caso não seja tratada. O tratamento é colocar 

o trabalhador em local frio e fazer reposição hídrica e salina. Porém, o 

melhor é prevenir, oferecendo sempre água aos trabalhadores.

c) Cãibras do calor: devido à sudorese, o corpo perde água e sais minerais, 

principalmente o cloreto de sódio (NaCl), causando espasmos e cãibras 

musculares, principalmente no abdômen e coxas. Para reverter o quadro, 

o trabalhador deve ser colocado em local fresco, com reposição salina, 

como o uso do soro fi siológico (solução 1%). Nesse caso, a orientação 

medica é fundamental.

d) Choque térmico: ocorre quando a temperatura interna do corpo 

atinge níveis que põe em risco algum tecido vital. Isso acontece porque 

o sistema termorregulador é afetado pela alta temperatura, causando 

alterações da função cerebral. Os sinais externos são: pele seca, quente e 

arroxeada. E os sintomas: confusão mental, delírios, alucinações. Tempe-

raturas acima de 42 ºC podem causar convulsões e coma. Em casos como 

esse, deve-se chamar imediatamente o médico e o serviço de urgência. O 

resfriamento do corpo deve ser feito o mais rápido possível.

Hipotenção arterial
É quando a pressão arterial está 
abaixo dos valores 
considerados normais.

Cefaleia
É o mesmo que dor de cabeça.
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2.2.4.2 Já o frio, pode causar problemas como:
a) Enregelamento dos membros: causa sensação de formigamento e 

adormecimento dos pés, mãos e orelhas, pode levar a gangrena e ampu-

tação. Sintomas: arrepios, torpor (sensação de formigamento e adorme-

cimento dos pés, mãos e orelhas), pele branca ou cinzento-amarelada, 

baixa progressiva da temperatura com extremidades geladas, insensibi-

lidade às lesões, dor intensa nas zonas enregeladas que vai diminuindo 

devido ao efeito anestésico do frio, cãibras e estado de choque. 

b) Pés de imersão: ocorre quando os trabalhadores permanecem com os pés 

umedecidos ou imersos em água fria por longos períodos. Causam sintomas 

e consequências, como: pé pálido, úmido e frio, circulação diminuída, estag-

nação do sangue, paralisação dos pés e das pernas. Pode causar infecção se 

não for tratado. O tratamento consiste em aquecimento, secagem e limpeza 

dos pés. Em alguns casos, o uso de antibióticos é recomendado e o uso da 

vacina antitetânica.

c) Ulceração do frio: ocorre congelamento ou cristalização dos fl uidos te-

ciduais cutâneos, restringindo a circulação no local por causa da exposi-

ção ao frio intenso. Causam bolhas, rachaduras e necrose tecidual. A me-

lhor forma de evitar é mantendo todas as partes corpo bem aquecidas.

2.2.5  Relações com o IBUTG (Análise dos quadros 
Nº 2.1, 2.2 e 2.3)

Para evitarmos todos esses problemas, que podem até levar a morte do trabalhador, 

precisamos promover o máximo possível de conforto térmico. Isso é feito respeitando-se 

os limites de tolerância recomendados no anexo 3 da NR-15 (Quadro 2.1, 2.2 e 2.3). 

Veremos mais a frente.

Essa exposição é avaliada através do IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro 

de Globo), que são defi nidos pelas equações:

• Ambientes internos ou externos sem carga solar: IBUTG = 0,7tbn + 0,3tg 

• Ambientes externos com carga solar: IBUTG = 0,7tbn + 0,1tbs + 0,2tg 

Onde: 

tbn = temperatura de bulbo úmido natural 

tg = emperatura de globo 

tbs = temperatura de bulbo seco

Os pés de imersão podem ser 
chamados também de pés de 

trincheira. Na Guerra do Vietnã, 
os soldados passavam dias de 

caminhada nos arrozais ou rios. 
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Devemos também considerar o tipo de atividade exercida, se é leve, moderada 

ou pesada (Quadro 2.3), e as características do trabalho. Vejamos:

Se o período de trabalho e descanso ocorre num mesmo ambiente, utilizamos 

como parâmetro de avaliação a Tabela 2.1. Nesse caso, a avaliação é feita no 

mesmo local de trabalho, podendo variar desde um trabalho contínuo até a 

não permissão para trabalhar sem medidas de proteção.

Tabela 2.1:  Regime de trabalho intermitente com descanso no próprio 
local de trabalho (por hora)

Regime de trabalho
Tipo de atividade

LEVE MODERADA PESADA

Trabalho contínuo até 30,0 até 26,7 até 25,0

45 minutos trabalho
15 minutos descanso

30,1 a 30,5 26,8 a 28,0 25,1 a 25,9

30 minutos trabalho
30 minutos descanso

30,7 a 31,4 28,1 a 29,4 26,0 a 27,9

15 minutos trabalho
45 minutos descanso

31,5 a 32,2 29,5 a 31,1 28,0 a 30,0

Não é permitido o trabalho 
sem a adoção de medidas 
adequadas de controle

acima de 32,2 acima de 31,1 acima de 30,0

Para o trabalho com período de descanso em outro local, a avaliação é feita 

de outra forma. O IBUTG é calculado no local onde o trabalho é executado e 

no local onde o trabalhador descansa. 

É necessário conhecer a taxa de metabolismo média ponderada, para uma 

hora de trabalho, através da Tabela 2.2. 

Tabela 2.2:  Taxa de metabolismo média ponderada 
e UBUTG máximo

M (Kcal/h) Máximo IBUTG

175 30,5

200 30,0

250 28,5

300 27,5

350 26,5

400 26,0

450 25,5

500 25,0
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M = Mt . Tt  +  Md . Td

                       60

A taxa de metabolismo média ponderada para uma hora é calculada pela 

seguinte fórmula:

Tabela 2.3: Taxa de metabolismo por tipo de atividade

Tipo de atividade Kcal/h

SENTADO EM REPOUSO 100

TRABALHO LEVE:
Sentado, movimentos moderados com os braços e tronco (ex.: datilografi a).
Sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir).
De pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços.

125
150
150

TRABALHO MODERADO:
Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas.
De pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação.
De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação.
Em movimento, trabalho moderado de levantar e empurrar. 

180
175
220
300

TRABALHO PESADO
Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá).
Trabalho fatigante.

440
550

Onde:

Mt: taxa de metabolismo no local de trabalho.

Tt: soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de trabalho.

Md: taxa de metabolismo no local de descanso.

Td: soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de descanso.

E o valor do IBUTG médio ponderado para uma hora é determinado pela 

seguinte fórmula: 

IBUTG = IBUTGt . Tt  +  IBUTGd . Td

                                  60

Onde:

IBUTGt: valor do IBUTG no local de trabalho.

IBUTGd: valor do IBUTG no local de descanso.

Tt: soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de trabalho.

Td: soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de descanso.

Para sabermos as taxas de metabolismo (Mt e Md) consultamos a Tabela 2.3.
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Se o trabalhador não tem esses períodos de descanso/trabalho respeitados, 

problemas como exaustão, desidratação e outros que vimos irão sem dúvida se 

instalar no trabalhador. Por isso a necessidade de se calcular o IBUTG, analisá-los 

e instruir os trabalhadores e empregadores.

2.2.6 Aclimatação
A aclimatação é a principal forma de prevenir problemas relacionados 

a temperaturas extremas. Ela é a adaptação do organismo a um ambiente 

quente ou frio. Quando um trabalhador é exposto pela primeira vez a um 

ambiente com temperatura extrema, ele sentirá um grande desconforto, além 

de outros sintomas como tontura e náuseas. Nos próximos dias (de 4 a 6), 

ocorre uma redução signifi cativa desse mal estar. Em aproximadamente 15 

dias o trabalhador estará totalmente adaptado. 

Não podemos descartar outras medidas de controle. Por exemplo, o uso de vestimen-

tas adequadas, adaptação do ambiente, exames médicos e educação e treinamento.

Pesquise em livros, revistas cientifi cas ou internet sobre outras doenças relacionadas 

ao calor, porém devem ser relacionadas ao trabalho. Fale um pouco sobre elas. 

2.3 Vibrações
Infelizmente, o tema “vibração” continua sendo pouco explorado na área 

de higiene, saúde e segurança ocupacional. Mesmo com efeitos que causam 

sérios distúrbios a saúde humana.

As vibrações podem ser de corpo inteiro, que são as que todo o corpo ou grande 

parte dele está exposto através de movimentos vibratórios, isso acontece principal-

mente em veículos ou equipamentos móveis, que tenha um posto de operação 

(um assento, por exemplo) e a vibração do veículo ou equipamento é transmitida 

ao operador. Podemos citar como exemplos de atividades a operação de tratores, 

motorista de ônibus. As vibrações podem ser também de mão e braço ou localiza-
da, essas atingem determinadas partes do corpo, principalmente mãos e braços, em 

geral, por meio de ferramentas vibratórias, como lixadeiras, marteletes e motosserras.

Infelizmente, a legislação brasileira ainda é muito falha. Na NR-15, Anexo 8, diz 

que as atividades e operações que exponham o trabalhador a vibração de qualquer 

natureza, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, porém ela não 

determina limites de exposição. Portanto, durante a perícia, deve-se levar em consi-

deração os limites de exposição que constam nas normas ISO 2.631 (para vibrações 

de corpo inteiro) e ISO 5.349 (para vibrações de mão e braço ou localizadas).

Entenda mais sobre as 
consequências do frio e o 
processo de aclimatação no 
link: <http://super.abril.com.
br/esporte/alpinismo-corpo-
alturas-440913.shtml>. 
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2.3.1  Frequências naturais de vibração do 
organismo X frequência de excitação

Nosso corpo é como um sistema mecânico que possui massa e molas,  possui 

uma frequência natural de vibração que pode variar conforme a parte do corpo 

e a posição que estamos. 

Porém, estamos sujeitos às forças externas, que são as frequências de excitação, 

e quando entramos em contato com elas, nosso corpo vibra. Essa vibração é 

chamada de vibração forçada, que pode ser prejudicial a diversos órgãos e sistemas 

do organismo dependendo da frequência a que fomos expostos. Quando a fre-

quência de excitação atinge o mesmo valor da frequência natural de determinada 

parte do corpo, ocorre o fenômeno de ressonância, que amplifi ca a vibração.

Vejamos a Figura 2.4. Nela iremos perceber que a posição do trabalhador 

infl uencia na frequência natural do nosso corpo. 

Cabeça (axial) 20 - 30Hz

Estruturas do olho 20 - 90Hz

Ombro 4 - 5Hz

Antebraço 16 - 30Hz

Coluna (modo axial) 10 - 12Hz

Parede torácica 30 - 100Hz

Braço 5 - 10Hz

Mão 30 - 50Hz

Massa abdominal 4- 8Hz

Pernas:
Joelhos dobrados 2Hz
Joelhos rígidos 20Hz

Figura 2.4: Faixas de frequência do corpo humano 
Fonte: Técnicas de avaliação de agentes ambientais: Manual SESI (2007). Adaptado por Anderson Gomes do Nascimento.
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2.3.2  Distúrbios relacionados a 
vibrações localizadas 

As vibrações localizadas podem causar diversos problemas. Os principais 

efeitos podem ser de ordem vascular, neurológica, ósteo-articular e muscular. 

Normalmente começam com formigamento e adormecimento da parte atingida, 

podendo causar ainda síndrome de vibração de mãos e braços, que afeta os 

nervos, vasos sanguíneos, músculos e articulações das mãos, do pulso e do 

braço; Síndrome do canal cárpico, que causa dores, dormência e fraqueza 

em partes das mãos. E causam, ainda, branqueamento de dedos ou síndrome 

dos dedos brancos – Raynaud, que iremos estudar mais a fundo por se tratar 

da principal doença relacionada a vibração localizada.

2.3.2.1 Síndrome de Raynaud de origem ocupacional
A síndrome de Raynaud é uma doença vascular característica das vibrações 

localizadas. Ela surge após anos de exposição a vibrações em frequências entre 

40 e 125Hz.

Segundo dados do Ministério da Saúde (2001), ela se manifesta clinicamente em 

pacientes entre 20 e 40 anos de idade e é mais comum em mulheres. Em 50% 

dos casos, a doença melhora e pode inclusive desaparecer com o passar dos anos.

A síndrome de Raynaud surge em trabalhadores que fazem manuseio de 

marteletes pneumáticos, motosserras ou outras ferramentas vibratórias, que 

se expõem ao frio pelo trabalho com água gelada ou em regiões frias, pelo 

manuseio de cloreto de vinila ou ainda na fabricação de PVC. É uma doença 

vascular, por isso pode ser obtida por diversas atividades.

A doença acomete todos os dedos, geralmente das mãos, causando palidez 

nas articulações. Se estiver em estágio mais avançado, a palidez passa a ser 

cianose. O trabalhador pode ter a sensação de frio, dormência, formigamento 

e muito raramente dor.

O diagnóstico baseia-se no relato de crises após exposição ao frio com melhora 

ao ser aquecido. 

O tratamento deve levar em consideração a frequência  e a gravidade das 

crises. São eles:

• Proteção contra exposição ao frio (mesmo que a causa seja vibração, pois 

tende a piorar).

Cianose
É uma coloração azulada da 
pele ou mucosas.
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• Evitar o trauma repetido através da vibração (motoserras, marteletes, 

instrumentos que causem vibração).

• Terapia medicamentosa objetivando induzir o relaxamento da musculatura 

lisa vascular.

Mesmo com tratamentos efi cazes, o melhor é estabelecer medidas de controle para 

evitar danos ocupacionais no trabalhador. As medidas de controle devem incluir: 

• Desenho ergonômico das ferramentas de trabalho, a fi m de diminuir ou 

evitar a vibração.

• Uso de luvas com proteção para vibração e frio.

• Fazer pausas durante a jornada de trabalho.

• Atividades educativas e de orientação.

• Exames médicos detalhados.

2.3.3  Distúrbios relacionados a vibrações de 
corpo inteiro

As vibrações de corpo inteiro podem causar problemas que aparentemente 

não teriam relação com a vibração sofrida pelo corpo. Por isso, a atenção deve 

ser redobrada no ambiente de trabalho, tomando-se as devidas precauções.

Quando os trabalhadores fi cam expostos a vibrações de baixa frequência 

podem sentir dores abdominais, náuseas, dor no peito, perda de equilíbrio, 

respiração curta e contrações musculares. 

A exposição durante um longo período pode causar fadiga, irritabilidade, 

cefaleia, distúrbios cardiovasculares e inclusive impotência masculina.

Vejamos o que as faixas de frequência de vibrações podem causar, ainda:

• 2,5Hz a 5Hz: efeitos ressonantes nas vértebras da lombar e pescoço;

• 4Hz a 10Hz: dor no peito e abdômen; 
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• 8Hz a 12Hz: tensão nos olhos;

• 10Hz a 20Hz: dores de cabeça, irritação do intestino e dos rins;

• 10Hz a 25Hz: degradação da acuidade visual.

As vibrações causam diversos distúrbios nas mais diversas atividade ocupacionais, 

podendo ser de corpo inteiro ou localizadas. Indique qual o tipo de vibração 

encontrada nas atividades abaixo relacionadas, explicando o motivo da vibração.

Agricultura: 

Construção civil: 

Industria têxtil: 

Fabricação de móveis: 

Transporte de passageiros:

2.4 Ruído
Devido a diversos fatores do mundo moderno, estamos constantemente expostos 

a níveis elevados de ruído, como num barzinho, no trânsito, ouvindo música alta, 

no cinema, como também no ambiente de trabalho. Neste ultimo, a exposição 

a níveis elevados pode causar perda auditiva irreversível. Mas o que é o ruído 

ocupacional? O que ele pode causar? Vamos agora entender como isso funciona.

Ruído nada mais é que um som indesejado. Até uma música pode se tornar um 

som desagradável, dependendo da intensidade em que ela está sendo ouvida.

Para entendermos como o ruído pode causar problemas a nossa saúde auricular, 

vamos conhecer como escutamos os sons.

2.4.1  Anatomia da orelha 
(externa, média e interna) 

Nossa orelha é dividida em três partes: externa, média e interna. A orelha 

externa é formada pelo pavilhão auditivo (ou concha) e meato acústico. 

A orelha média é composta pelo tímpano, ossículos (martelo, bigorna e 

estribo). E a orelha interna é formada pelo labirinto ósseo (três canais semi-

circulares e a cóclea).
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Figura 2.5: Corte da orelha humana 
Fonte: Adaptado de <http://karenscottaudiology.com/wp-content/uploads/2010/07/Ear.png>. Acesso em: 4 abr. 2014.

Agora que você já sabe como é a estrutura da nossa orelha, vamos estudar as 

principais partes que nos fazem entender os sons que ouvimos.

O som penetra o nosso ouvido através do pavilhão auditivo recebendo as 

ondas sonoras e enviando-as ao tímpano através do meato acústico externo. 

O tímpano, por sua vez, transforma essas ondas sonoras em mecânicas que 

irão atuar nos três ossículos (martelo, bigorna e estribo). Esses ossículos trans-

portam as vibrações mecânicas para a orelha interna através da janela oval, 

transformando as vibrações mecânicas em líquido (perilinfa). 

Dentro da cóclea existe uma estrutura chamada órgãos ciliados de Corti (Figura 

2.6), que transformam a perilinfa em impulsos elétricos que são enviados ao cé-

rebro pelo nervo acústico. Ao chegar ao cérebro, conseguimos identifi car o som.

Orelha

Pavilhão
auditivo

Conduto
auditivo

Martelo
Bigorna

Músculo tensor
do estribo

Janela oval

Canais semicirculares
verticais

Nervo acústico

Cóclea
ou caracol

Escala vestibular

Escala timpânica

Trompa de Eustáquio

Janela
redonda

Estribo

Membrana
timpânica

Músculo tensor
do tímpano
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Figura 2.6: Caracol completo
Fonte: <http://www.speechhearingtherapy.com/images/cochlear-noborder.gif>. Acesso jul. 2014..

2.4.2 “Nível de audibilidade” e “limiar da dor”
Os sons são divididos em três escalas de frequências: infrassons, gama de 

frequências audíveis e ultrassons. 

A gama audível para o ouvido humano corresponde as frequências que vão de 

20 Hertz até 20.000Hz. Sons abaixo desse valor correspondem aos infrassons e 

acima desse valor são os ultrassons. Os infrassons são utilizados, por exemplo, 

nos sistemas de ventilação e os ultrassons nos aparelhos de ultrassonografi a, 

nos sonares utilizados pelas Forças Armadas, para medição de propriedades 

elásticas dos materiais.

Toda fonte sonora emite potência acústica que tem característica e valor fi xo, 

já as vibrações sonoras emitidas por essa fonte possuem valores variáveis e 

depende de vários fatores (externos, distância, temperatura). 

A intensidade dessas vibrações são expressas em newton por metro quadrado 

(Nm-2) ou pascal e são chamadas de pressão sonora. Para medir essa pressão 

sonora é necessário utilizar uma escala logarítmica de relação de grandezas, 

o decibel (dB), pois é impraticável medir em pascal. Por exemplo, um limiar de 

audibilidade de 1000 Hz é causado por uma pressão de 20μPa e o limiar de 

dor ocorre numa pressão de 100 pascal. 

Vejamos a Figura 2.7, que demonstra em dB os níveis típicos de ruído. Você vai 

ver que a partir de 130dB inicia-se o limiar de dor que, se não for controlada, 

poderá causar a ruptura do tímpano.
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Figura 2.7: Níveis típicos de ruído
Fonte: Brevigliero, Possebon e Spinelli (2006).

2.4.3 Efeitos do ruído no organismo
Os efeitos que o ruído podem causar no nosso organismo são vários. E além dos 

efeitos auditivos, temos também os não auditivos. Vejamos como acontecem.

2.4.3.1 Efeitos auditivos
Podemos classifi car em três os efeitos auditivos que o ruído causa no ouvido 

do trabalhador. São eles:

Trauma acústico:
O trauma acústico ou estímulo sonoro patológico acontece quando o trabalhador é 

exposto a níveis elevados de ruído. Pode causar surdez temporária ou permanente. 

É uma patologia neurossensorial, em que ocorre um comprometimento das 

células ciliadas do órgão de Corti. Essa lesão ocorre devido à defi ciência e 

degeneração das células ciliadas (Figura 2.8). 
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Figura 2.8: Caracol com nervos danifi cados 
Fonte: <http://www.speechhearingtherapy.com/images/cochlear-noborder.gif>. Acesso jul. 2014..

Como exemplos de ruídos que podem causar lesões na orelha, podemos citar 

para ruídos bruscos: explosões ou tiros de armas de fogo; e para ruídos con-

tínuos: uso de marteletes pneumáticos ou ensaio em um estúdio de música.

Como já falamos, o trauma pode causar surdez temporária ou mesmo 

permanente, vejamos.

Perda auditiva temporária:
A perda auditiva temporária, ou deslocamento temporário do limiar auditivo, 

acontece porque o trabalhador fi ca exposto durante muito tempo a níveis ele-

vados de ruído. É como se fosse uma fadiga auditiva, que com o afastamento 

da fonte ruidosa e descanso, o trabalhador se recupera. 

O ruído que causa a perda auditiva temporária deve ser considerada uma 

ameaça que pode ocasionar a surdez permanente, já que a exposição normal-

mente é continuada.

Perda auditiva permanente: 
Já a perda auditiva permanente, ou surdez profi ssional, pode ser dividida em 

neurossensorial ou condutiva.

A neurossensorial funciona da mesma forma que o trauma acústico, causan-

do a degeneração das células de Corti, como mostra a Figura 2.8.

A perda auditiva permanente condutiva provoca a ruptura do tímpano, dos 

ossículos ou outras estruturas de condução. O processo é normalmente gra-

dativo e constatado por meio do audiograma. 
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A ruptura do tímpano ocorre quando a membrana timpânica passa por um 

variação brusca e  acentuada pressão. Normalmente é reversível e cicatriza, mas 

se houver exposição, a infecção pode tornar-se mais grave. Na maior parte dos 

casos, níveis de 120dB causam extremo desconforto; 130dB causa sensação 

de prurido no ouvido e início da dor; em 140dB, a sensação de dor é bem 

percebida e a partir de 150 a 160dB ocorre a ruptura do tímpano.

2.4.3.2 Efeitos extra auditivos
Podemos afi rmar que os efeitos não-auditivos são classifi cados como de origem 

psicológica e fi siológica e iniciam-se em valores a partir de 100dB. Normalmente 

ocorrem distúrbios gastrointestinais e distúrbios nervosos (irritabilidade, nervosismo, 

vertigem), cefaleia, cansaço excessivo, zumbido na orelha. 

Quando o trabalhador é submetido a um ruído muito intenso e súbito pode 

sentir ainda: o pulso acelerado, a pressão arterial elevada, contração dos mús-

culos do estômago e dos vasos sanguíneos. Ruídos muito intensos podem al-

terar a condutividade elétrica cerebral, o que provoca uma queda na atividade 

motora, reduzindo a capacidade de concentração e atenção. Isso não é bom 

durante o trabalho, pois causa uma queda signifi cativa na produtividade, além 

de prejudicar a saúde do trabalhador.

Assinale (V) quando verdadeiras e (F) quando falsas, sobre os efeitos do ruído 

à saúde: 

(  ) Dor no coração

(  ) Hipotensão

(  ) Destruição dos órgãos ciliados de Corti

(  ) Nervosismo

(  ) Redução na capacidade de atenção

(  ) A partir de 85dB, sensação de dor

(  ) Somente surdez temporária

(  ) Níveis a partir de 150dB causam ruptura no tímpano

2.5 Pressões anormais
São as pressões que estão acima ou abaixo dos níveis considerados como 

normal. Toda atividade ocupacional é infl uenciada pela pressão atmosférica, 

valores acima são consideradas altas pressões e valores abaixo, baixas pressões.

As baixas pressões são as que o trabalhador precisa realizar suas atividades em 

altitudes muito elevadas, como piloto de aviões não pressurizados e nas obras 

de arranha-céus, o que acontece pouquíssimo.

Para saber mais sobre 
perda auditiva veja:

<http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/dicas/140perda_

auditiva.html>.
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As altas pressões são as que mais preocupam aqui no Brasil, pois são os trabalhos 

realizados abaixo do nível do mar, como os executados por mergulhadores, em 

tubulações de ar comprimido, caixões pneumáticos etc.

2.5.1  Conceitos de pressão atmosférica e 
distribuição de O2 no ambiente/organismo

A pressão atmosférica é uma força que o ar exerce sobre os corpos existentes 

e depende da altitude. A pressão atmosférica ao nível do mar é de 760mmHg 

(milímetros de mercúrio) e a quantidade de oxigênio corresponde a  cerca 

de 21%, signifi cando que ao nível do mar a pressão parcial de oxigênio é de 

160mmHg, que seria a pressão a que estamos acostumados a respirar. 

Se a pressão do ar aumentar, aumenta a solubilidade de oxigênio e nitrogênio 

no sangue, fazendo com que eles se dissolvam. Quando diminuímos a pressão, 

a solubilidade dos gases também diminui. Com essas variações, o sangue 

atinge seu equilíbrio rapidamente, porém outros tecidos, como o adiposo 

(gorduras) demoram mais para liberar esses gases. Essas variações de pressão 

acabam causando algumas doenças como veremos a seguir.

2.5.2  Distúrbios relacionados a condições de alta 
pressão ou hiperbárica

Os efeitos que as pressões hiperbáricas podem causar no organismo são divi-

didos em duas partes. Vejamos separadamente cada uma delas:

2.5.2.1 Efeitos imediatos 
Os efeitos imediatos são os efeitos diretos das altas pressões, vejamos as principais: 

a) Barotrauma do ouvido médio: é um dos principais problemas e mais 

frequente nas atividades hiperbáricas. É um conjunto de alteraçõespro-

vocadas por alterações súbitas de pressão atmosféricas, diminuido a 

pressão na orelha média. O principal sintoma é a dor, podendo causar 

sangramento da orelha média e da membrana timpânica. Ocorre em tra-

balhos de mergulho civil e militar, na construção civil pelo uso de túnel 

pressurizado e tubulão pneumático. O tratamento consiste em afasta-

mento da atividade até apresentar melhora nos sintomas, em alguns ca-

sos está indicado o uso de descongestionantes e antibióticos caso apre-

sente sinais de infecção. A prevenção é feita obedecendo-se os limites 

estabelecidos na NR-15, anexo 6 (trabalho em condições hiperbáricas), 

respeitar os tempos de compressão e descompressão e fazer inspeção 

médica sempre que for submetido à pressões.
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b) Labirintite ou vertigem alternobárica: é a incapacidade de o traba-

lhador conseguir equilibrar a pressão dentro de um ou dois ouvidos de-

vido à  variações bruscas de pressão atmosférica, acontece muito com 

mergulhadores. Os sintomas são vertigem, tontura, sudorese, palidez, 

desorientação, náuseas e vômitos. É necessário o afastamento até apre-

sentar melhora e controle das pressões se for possível. 

c) Embolia traumática pelo ar: em atividades como mergulho ou em câ-

meras hiperbáricas, o ar deve ser inspirado na mesma pressão que a do 

ambiente para que os pulmões consigam se expandir normalmente. Se 

ocorrer uma despressurização rápida, e o trabalhador  estiver em apneia, 

o pulmão sofrerá uma expansão súbita com aumento da pressão intrapul-

monar. Essa condição pode causar ruptura dos alvéolos e entrada de ar 

no espaço pleural. Causando pneumotórax, que é o pulmão em colapso, 

pneumomediastino, ou seja, a entrada de ar na membrana que reveste o 

coração, enfi sema subcutâneo e embolia cerebral. Se não houver descom-

pressão rápida, pode levar a óbito. Ela ocorre imediatamente ou em até 

dez minutos. O tratamento é administrar oxigênio a 100% até que seja 

possível fazer a descompressão.

2.5.2.2 Efeitos de longo prazo (efeitos tóxicos) 
a) Perfuração da membrana do tímpano: É considerada grave por causa 

do sangramento e perfuração. As atividades ocupacionais expostas são 

as mesmas que no barotrauma do ouvido médio. O diagnóstico ocorre 

pela suspeita, pois na perfuração acontece um quadro de dor que acaba  

subitamente, saída de ar como um apito e sangramento. Se houver conta-

to com água pode ocorrer infecção e durante o processo de regeneração 

pode haver a formação de uma membrana, que não é a considerada tim-

pânica, causando perda da audição, necessitando de cirurgia para retirá-

-la. Uma outra complicação seria a surdez, necessitando de cuidados de 

médico especialista. O tratamento vai depender das complicações apre-

sentadas, basicamente seria o afastamento, uso de descongestionante 

e antibióticos. Mesmos procedimentos de prevenção do barotrauma de 

ouvido médio.

b) Doença descompressiva: é uma das doenças mais frequentes de am-

bientes pressurizados e mergulho. Acontece a formação de bolhas de ni-

trogênio no sangue e nos tecidos, por causa de uma queda acentuada na 

pressão. Ocorre de duas formas: Tipo I - é moderada e aparecem sintomas 

como dor articular localizada, vermelhidão da pele, prurido, eritema. Apa-

rece após uma hora de exposição, podendo ir se agravando nas próximas 
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24 a 36 horas. As localizações mais comuns dos sintomas em mergulha-

dores são no ombro  e cotovelo, e nos trabalhadores de tubulões ocorre 

mais nos membros inferiores. No Tipo II   que é mais grave, ocorre de 10 a 

30 minutos após exposição, começa com a sensação de mal estar e fadi-

ga, evoluindo para tosse intensa, arritmia cardíaca, paralisia de membros, 

incontinência urinária e fecal, coma e morte. O tratamento depende do 

tipo, mas a primeira conduta indicada é a oxigenação  rápida e hidratação. 

c) Intoxicação pelo oxigênio: causa a formação de agentes oxidantes 

(H2O2, radicais livres e superóxidos), para evitar lesão celular por oxi-

dação, o organismo se defende por inativação enzimática e interação 

com antioxidantes, como vitaminas C e E, e o betacaroteno. Os efeitos 

são divididos em respiratórios e neurológicos. Os efeitos respiratórios 

causam inicialmente aperto e sensação de desconforto no tórax, acom-

panhado de tosse, respiração curta e dor (por trás do esterno). Pode evo-

luir para tose descontrolada e dolorosa, falta de ar mesmo em repouso, 

queimação ao respirar, e expectoração sanguinolenta. Existe um método 

para calcular a toxicidade pulmonar pelo oxigênio, que permite defi nir 

limites para o tratamento e descompressão. Os limites de UPDT (unit 
pulmonary toxid dose) são, considerando-se 1 UPDT = oxigênio a 100% 

respirado por 1 minuto, com pressão atmosférica de 1atm:

• UPDT de 615 ou menos, para descompressões ou tratamentos de doença 

descompressiva na forma leve;

• UPDT de 1425 para tratamento de casos difíceis de doença descom-

pressiva grave.

Os efeitos neurológicos em pressões de 3atm causam em minutos convul-

sões que podem ser precedidas por outros sinais como abalos musculares na 

face, pálpebras e boca, náusea, vômito, palidez facial, sudorese, palpitações, 

bradicardia, falta de ar, limitação de campo visual, dilatação de pupilas, soluços, 

espasmos diafragmáticos, ilusões, alucinações, confusão mental e síncope. 

O tratamento consiste em proteger o trabalhador durante a convulsão para 

que este não se machuque, e só iniciar a descompressão após o fi m da con-

vulsão, pois a glote estará fechada e poderá causar embolia traumática grave. 

d) Embriaguez das profundidades: é a intoxicação ou narcose por 

nitrogênio, causada pela impregnação de nitrogênio no sistema nervoso 

central provocando alterações psíquicas, sensitivas e motoras. Entre 30 e 

60m de profundidade aparecem sinais de embriaguez, alteração na destreza 
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manual; entre 60 e 90m os refl exos diminuem, ocorrem alterações auditivas 

e na associação de ideias; entre 90 e 120m surgem alucinações auditivas e 

visuais e sensação de depressão; e a partir de 120m ocorre inconsciência. 

Todos os distúrbios relacionados são reversíveis quando se reduz a pres-

são parcial de nitrogênio sem deixar sequelas.

2.5.3  Distúrbios relacionados a condições de 
baixa pressão 

As baixas pressões acontecem em locais de elevadas altitudes. Como já vimos, 

quanto maior a altitude menor os níveis de pressão de oxigênio. A falta de 

oxigênio no organismo pode levar a um quadro de hipóxia. Quanto mais 

prolongada a exposição a altitudes elevadas, mais grave a hipóxia se torna, 

levando a um quadro de sonolência, fadiga mental e muscular, cefaleia, 

náuseas, evoluindo para convulsões e coma.

Além da hipóxia, outro problema muito comum é a doença da altitude ou 

“doença das montanhas”, ela acontece quando o indivíduo é submetido 

rapidamente a locais muito elevados sem conseguir se adaptar. Isso acontece 

devido ao pouco oxigênio inspirado, o organismo não consegue fazer uma 

compensação de oxigênio nos tecidos. A partir de altitudes de 1500m, os 

efeitos já podem ser observados: são cefaleia, perda de apetite, náuseas, vô-

mitos, cansaço, alterações no sono e tonturas. 

2.5.4 Processos de adaptação fi siológica
Nas pressões anormais, o corpo tende a se equilibrar sozinho, sem necessaria-

mente precisar de condições especiais para isso. Porém é interessante que seja 

feito um período de aclimatação para evitar problemas maiores. 

A aclimatação a pressões consiste em fazer o processo de subida ou descida de 

forma gradual e lenta, e com pausas se for necessário. Em alguns casos pode 

ser necessário o uso de medicações prescritas por um médico. 

Além do barotrauma de ouvido médio, há outros barotraumas relacionados as 

pressões hiperbáricas. Relacione-as, escolha duas e fale sobre elas, enfatizando 

as principais atividades relacionadas, os sintomas, tratamento e prevenção.
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2.6 Radiações
As radiações são divididas em ionizantes e não ionizantes.

As ionizantes são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com 

uma determinada velocidade. Possuem energia, carga elétrica e magnética. 

Elas podem ser geradas por fontes naturais ou por dispositivos construídos pelo 

homem. E possuem energia variável de valores pequenos até muito elevados.

Já as radiações não ionizantes, não possuem energia sufi ciente para produzir 

emissão de átomos ou moléculas, ou seja, não são capazes de ionizar a matéria 

e possuem propriedades e energia capazes de aumentar o estado vibracional das 

moléculas. São usadas na indústria para produção de alumínio e de magnetos; 

na medicina para ressonância magnética e aplicações terapêuticas; na pesquisa, 

é utilizado em linhas de transmissão, acelerador de partículas, dentre outros.

O homem convive com radiação e radioatividade desde muito tempo. 

Na superfície da Terra, por exemplo, podemos encontrar energia de outros 

planetas, galáxias, radiação solar ultravioleta (UV), radiação visível (luz) e 

infravermelho (IV). No solo, existem elementos radioativos naturais que são 

encontrados nas rochas (urânio-238, urânio-235, tório-232), nos vegetais 

(carbono-14: mede idade das plantas antigas), e no sangue e ossos humanos: 

potássio-40, carbono-14, rádio-226.

Por causa dos avanços na tecnologia, o homem tem manipulado, muitas vezes 

de forma inadequada, fontes naturais e artifi ciais de radiação, como o raio-x, 

e isso tem causado efeitos no nosso organismo. 

2.6.1  Efeitos da radiação não-ionizante 
no organismo 

As radiações não ionizantes podem ser classificadas em: microondas, 

radiofrequência, infravermelho, ultravioleta, radiação visível, baixa frequência. 

E podem causar danos de origem térmica ou não.

Dessas, a única que não apresenta riscos signifi cativos são as radiofrequências, 

que são muito utilizadas em radionavegação, secagem de tabaco, diatermia 

médica e radioamadorismo.

2.6.2 Efeitos térmicos
Os efeitos térmicos que a radiação por microondas causa acontecem porque os 

tecidos do nosso corpo absorvem as radiações, causando assim seu aquecimento. A 

intensidade desse aquecimento depende da distancia da fonte ao trabalhador, 
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do tempo de exposição, da potência da fonte e da frequência da radiação. Em 

frequência acima de 3000MHz, o efeito é superfi cial, somente na pele; entre 

1000 e 3000MHz é intermediário, atinge camadas de gordura; e abaixo de 

1000MHz chega a camadas mais internas causando aquecimento profundo.

A radiação ultravioleta causa queimaduras nos olhos e queimaduras da 

pele ou eritema, causando um aumento da sua pigmentação. Esse aumento 

na pigmentação protege a pele de novos eritemas. Porém a exposição causa o 

envelhecimento precoce da pele. E a melhor prevenção é o uso de protetores 

solares. E para proteção dos olhos, o uso de óculos com proteção UV.

A radiação infravermelha ou calor radiante causa aquecimento superfi cial 

da pele. Já nos olhos, os efeitos térmicos podem induzir a formação de cata-

rata, que causa a opacifi cação do cristalino, podendo ser parcial ou completa, 

em um ou nos dois os olhos. Causa problemas na visão, inclusive cegueira. 

Trabalhadores expostos a fornos de fundição, laminação a quente de metais e 

fabricação de tubos de raio X têm maiores   chances de desenvolver catarata. 

Alguns estudos demonstram que a exposição a radiação ultravioleta (radiação 

solar) tem sido um fator importante para o desenvolvimento da catarata senil.

2.6.3 Efeitos não-térmicos
Outros efeitos tem sido atribuídos às radiações não ionizantes como a queratite 

e o câncer de pele.

A queratite é uma infl amação da córnea que causa sintomas como dor, fotofobia, 

lacrimejamento ou secura ocular e borramento da visão, acometendo a acuidade 

visual. O tratamento é feito a partir da sintomatologia, em alguns casos o uso 

de anti-infl amatórios e corticoide é necessário.

O câncer de pele pode ser de dois tipos: pele melanoma ou pele não melanoma. 

O não melanoma ocorre com mais frequência, corresponde a cerca de 25% 

dos tumores malignos no Brasil. É o de maior incidência e maiores chances de 

cura se detectado precocemente.

As duas formas ocorrem principalmente em trabalhadores expostos a luz solar, 

como na agricultura, pesca e salinas, mas está relacionado também a trabalhadores 

que fazem uso de solda elétrica sem a devida proteção. 

Para o melanoma ocorre o aparecimento de uma pinta escura de bordas irre 

gulares, causando coceira e descamação. E para o não melanoma, feridas que 
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demoram mais que quatro semanas para cicatrizar, sinais com variação de cor, 

manchas que ardem, coçam, sangram ou descamam são os principais sintomas.

A cirurgia é o tratamento mais indicado, porém quimioterapia e radioterapia 

podem ser efi cazes dependendo do estágio. Em alguns casos de não melanoma, 

como o carcinoma basocelular, o uso de pomadas tópicas já resolvem. No caso de 

melanoma, torna-se incurável em caso de metástase. 

De acordo com estimativas do INCA (Instituto Nacional de Câncer) para 2012, 

no Brasil ocorrerão 3.170 novos casos de melanoma em homens e 3060 novos 

casos em mulheres. Porém não há defi nição de origem, se ocupacional ou não.

2.6.4  Efeitos da radiação ionizante no organismo 
Os efeitos das radiações ionizantes podem ser genéticos (transmitido 

hereditariamente) ou somáticos (não hereditários). Esses efeitos são inúmeros 

e atingem órgãos, tecidos e sistemas, que reagem de maneiras diferentes. 

Alguns órgãos sãos mais sensíveis que outros, como o sistema linfático, a 

medula óssea e o intestino que são muito afetados quando em contato com 

radiação. Já a musculatura e o sistema neural, reagem bem menos às radiações.

2.6.5 Danos radioinduzidos na molécula de DNA
O DNA é responsável pela codifi cação da estrutura molecular das enzimas 

das células do nosso organismo e quando exposto à radiação pode sofrer 

principalmente dois danos: mutação gênica e quebra de moléculas.

As mutações gênicas são mudanças que ocorrem nos genes, causando sua 

perda ou transformação devido à alterações introduzidas no DNA. E a quebra 

é quando ocorre uma “quebra” na molécula de DNA, causando a perda da 

integridade física da molécula. 

2.6.5.1 Câncer radioinduzido
As mutações que ocorrem por radiações são causadoras de câncer, mas não 

necessariamente as mutações radioinduzidas vão gerar um câncer. Porém as 

chances de células radioinduzidas produzirem um câncer são maiores que 

células saudáveis. Quanto maior a quantidade de radiação  absorvida pelo 

organismo, maiores as chances de desenvolvê-lo mesmo que leve anos ou 

décadas para que isso aconteça. 

Qualquer tipo de câncer pode ser adquirido por causa da radiação, como os 

de pele, útero, leucemias etc.

Saiba mais em: <http://www2.
inca.gov.br/wps/wcm/connect/
inca/portal/home+/>.
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2.6.6 Quebras na molécula de DNA 
Para entendermos como funciona o processo de quebra molecular, vamos relem-

brar como funciona o processo de divisão celular. Uma célula mãe se duplica e 

passa para as células fi lhas o código genético igual ao seu. Quando uma célula 

está irradiada e possui quebras no seu DNA, o processo de duplicação genética 

fi ca prejudicado, impedindo a transferência do código genético, sua reprodução 

e como consequência pode ocorrer a morte dessa célula. As células que não se 

dividem podem manter suas funções normais, mesmo que tenha diversas quebras.

2.6.7 Exposições agudas (corpo inteiro) 
Exposições agudas de corpo inteiro é um conjunto de sinais e sintomas em 

consequência da radiação, desenvolvidas em curto espaço de tempo. Quanto 

menor esse intervalo, mais grave serão os sintomas. Vejamos:

Síndrome prodrômica: após a exposição a doses elevadas, ocorrem 

sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, mal estar, anorexia, cólicas 

intestinais, salivação, desidratação e perda de peso. Leva de minutos a um 

dia para iniciar os sintomas, que signifi ca que as membranas celulares do 

trabalhador exposto já estão comprometidas.

Síndrome do sistema hematopoiético: nessa síndrome, ocorre a destruição 

de um número importante de células-tronco pluripotenciais. Encontramos 

essas células no tecido hematopoiético e são responsáveis por dar origem 

aos glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas, o que as torna de extrema 

importância, já que estão em constante proliferação. Os glóbulos brancos 

tem papel fundamental para as defesas do nosso organismo, os glóbulos 

vermelhos são responsáveis por transportar oxigênio para os tecidos e as 

plaquetas pelo processo de coagulação sanguínea. Quando ocorre  a destruição das 

células-tronco pluripotenciais por radiação, o processo de reposição desses 

elementos é interrompida e inicia-se a síndrome que é caracterizada pelo 

desenvolvimento de náuseas e vômitos, anemia, hemorragias, infecções e 

imunodefi ciência grave. O tratamento é feito a partir dos sintomas, e em 

alguns casos é necessário isolamento e esterilização da pele. O isolamento 

ajuda na recuperação e proliferação das células sobreviventes. 

Síndrome do sistema gastrointestinal: ocorre devido à lesão do epitélio 

intestinal, causando ulcerações que surgem quatro dias após a exposição. Quan-

do as ulceras intestinais se apresentam, signifi ca que camadas mais internas 

de células foram afetadas, o que prejudica a recuperação desse paciente, 

causando o aparecimento de infecções por bactérias. Os sintomas iniciais são 

Livro_Saúde_Ocupacional_B.indb   52Livro_Saúde_Ocupacional_B.indb   52 29/08/14   15:4629/08/14   15:46



e-Tec Brasil53Aula 2 – Riscos Físicos

náuseas persistentes, vômitos, forte diarreia, dores intestinais. Após alguns dias, 

esses sintomas evoluem causando desidratação, perda de peso, enfraquecimento 

e diarreia sanguinolenta. Essa síndrome normalmente evolui para a síndrome he-

matopoiética. O tratamento consiste em repouso, uso de antibióticos,  adequação 

nutricional, higienização e limpeza dos locais afetados.

Existem ainda outros problemas que afetam os sistemas e órgãos do corpo, 

como os de linhagem germinativa masculina e feminina,  de desenvolvimento 

embrionário e fetal e a síndrome do sistema nervoso central. Escolha dois 

desses problemas e fale dos seus efeitos na saúde humana.

2.6.8 Mutações gênicas
Como já vimos, as mutações gênicas são mudanças que ocorrem nos genes, 

causando sua perda ou transformação devido à alterações introduzidas no 

DNA. As mutações podem causar na fase embrionária má formação de órgãos 

e membros. E doenças como a anemia falciforme.

2.6.9 Hereditariedade
Os efeitos hereditários ou genéticos surgem nos descendentes da pessoa que 

sofreu a radiação e sofreu danos nas células dos órgãos reprodutores. 

Para que a mutação ocorra na primeira geração é necessário que o espermatozoide 

e o óvulo que serão fecundados tenham a mesma mutação nos genes. Caso isso 

não ocorra, ele será portador da mutação e poderá passar para os fi lhos. Porém 

será necessário, da mesma forma que no primeiro caso, de uma célula sexual 

com a mesma condição genética.

2.7  Dermatoses ocupacionais por 
agentes físicos

As dermatoses ocupacionais podem ser causadas por agentes biológicos, 

químicos e físicos. 

Aqui iremos estudar as que são causadas por agentes físicos. Os principais 

riscos relacionados são as radiações não ionizantes, calor, frio e a eletricidade. 

Vamos ver agora as principais:

Dermatites causadas por radiação ultravioleta: conhecidas também como 

fotodermatites, ocorrem reações anormais na pele e podem ser de dois tipos: 

fototóxicas e fotoalérgicas. As fototóxicas acontecem devido a uma reação 

Saiba mais sobre os efeitos da 
radiação ionizante no nosso 
corpo em <http://veja.abril.
com.br/noticia/saude/os-
efeitos-da-radioatividade-no-
corpo-humano>.
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química a luz ou radiação ultravioleta, quanto maior a concentração da subs-

tância química e da radiação a que o trabalhador está exposto, maior a reação. 

Ocorre imediatamente uma sensação de queimação, edema, eritema e bolhas. 

A sensação de queimação diminui quando acaba a exposição. As lesões são li-

mitadas às áreas expostas diretamente à radiação/luz, como pontas das orelhas, 

dorso das mãos, antebraços, na nuca, pescoço e no decote. Na fotoalergia,   

mesmo que seja retirada a exposição ao alérgeno, a fotosensibilidade conti-

nua. Os sintomas são caracterizados por lesões eczematosas, ocorre edema, 

vesiculação, infi ltração e bolhas. Essas lesões se estendem para áreas não 

expostas. As principais profi ssões expostas são na agricultura, pescadores, 

marinheiros, trabalhadores da conservação de estradas e da construção civil, 

marinheiros, jardineiros, e outras mais. O diagnóstico é feito pela distribuição 

e característica das lesões. A confi rmação é feita por fototeste aplicado por 

dermatologista especializado.

Urticária de contato: é o aparecimento de urticas, normalmente de contorno 

irregular, que causam prurido (coceira) intenso. Aconteceuma reação alérgica a 

um agente químico ou físico e que pode se formar pequenas ou extensas pla-

cas . A urticária por calor ou frio surge minutos após a exposição ao ambiente, 

ou objeto quente ou frio. O tratamento é feito com anti-histamínicos e, em 

casos mais graves, que podem causar edema de laringe e de glote, náuseas e 

vômitos, o uso de  adrenalina. 

Onicopatias: são alterações nas unhas causadas por agentes físicos, químicos 

e biológicos. As alterações podem ser na espessura, cor,  aderência e forma das 

laminas ungueais. Os agentes físicos são os maiores causadores dessa patologia 

ocupacional, são causadas por traumas, pressão, frio, umidade, radiações.

Resumo

Nesta aula, você estudou os riscos físicos (temperaturas extremas, vibrações, 

radiações, pressões anormais e ruído). Viu como identifi cá-los no ambiente de 

trabalho e a ocorrência das principais doenças que acometem os trabalhadores 

expostos. Estudou também as dermatoses ocupacionais relacionadas a esse 

risco e aprendeu a identifi cá-las.
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Atividade de aprendizagem 

Vamos agora desenvolver seu aprendizado com uma atividade que 

simule a prática do técnico em segurança do trabalho. Suponhamos que você 

trabalha em uma empresa onde as ocorrências dos riscos descritos durante a 

aula são bastante presentes. Descreva situações de trabalho (para cada risco) que 

causariam algumas doenças que vimos.

• Calor/frio:

• Vibrações:

• Ruído:

• Pressões anormais:

• Radiações:
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Aula 3 – Riscos químicos 

Objetivos

Conhecer os conceitos de toxicologia.

Aprender sobre os principais agentes químicos na indústria e sua 

ação em nosso organismo.

Compreender as principais doenças respiratórias relacionadas aos 

riscos químicos.

Aprender sobre as dermatoses causadas por agentes químicos que 

acometem os trabalhadores em suas atividades.

3.1 Riscos químicos
São os riscos ocasionados por substâncias químicas em forma de matéria-prima, 

produto intermediário ou fi nal. Essas substâncias podem entrar em contato com 

nosso corpo de forma localizada ou generalizada, dependendo do seu uso. 

Localizada seria uma queimadura, por exemplo; generalizada seria transportada 

para órgãos e tecidos por meio de fl uídos.

Os agentes químicos são essas substâncias das quais acabamos de falar, que 

podem penetrar em nosso organismo pelas vias respiratórias na forma de poeiras, 

vapores, gases, névoas, fumos e neblinas, ou ainda, por contato, ser absorvido pela 

pele ou por ingestão. Para entendermos como ocorre esse processo de contato 

e contaminação por agentes químicos, vamos estudar um pouco a toxicologia. 

3.1.1 Conceitos básicos de toxicologia
A toxicologia é a ciência que trata dos aspectos relacionados à origem, natu-

reza, propriedades, mecanismos de atuação e identifi cação das mais diversas 

substâncias. Além de estudar os efeitos nocivos das substâncias químicas que 

entram em contato com nosso corpo.

As intoxicações são classifi cadas de acordo com sua intensidade (letal, grave, 

moderada ou leve), efeito (aguda, subaguda ou crônica) e duração da exposição 

(a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo). 
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Após a exposição, o processo de intoxicação passa por duas fases importan-

tes, a toxicocinética e a toxicodinâmica. Vejamos: 

3.1.1.1 Toxicocinética
É a fase em que o agente tóxico se movimenta dentro do organismo. Essa 

movimentação acontece da seguinte forma.

a) Absorção: ocorre quando o agente tóxico atravessa as membranas bio-

lógicas e alcança a corrente sanguínea, porém para a absorção acontecer, 

ela depende de fatores como solubilidade do agente, tamanho da molé-

cula e tipo de membrana que está sendo atingida. 

b) Distribuição: além dos fatores que mencionamos no processo de ab-

sorção, a distribuição da substância no organismo depende da afi nidade 

do agente tóxico com as células, da vascularização do local, da presença 

de lesões e da capacidade de transformação do organismo. Os principais 

locais de acumulação são nos lipídios, nos ossos, fígado e rins.

c) Biotransformação: é um processo natural de defesa do organismo con-

tra o agente tóxico. Ocorrem reações orgânicas a fi m de modifi car as 

propriedades do tóxico, numa tentativa de diminuir seus efeitos e facilitar 

sua eliminação. Porém, nem sempre essa transformação é favorável ao 

ser humano. Por exemplo, o metanol após ser biotransformado, gera o 

formaldeído, que se transforma em acido fórmico. O formaldeído é alta-

mente tóxico para os olhos, nesse local não é possível encontrar a enzima 

que o transforma em ácido fórmico, que não seria tóxico nessa área.

d) Excreção: após a absorção, biotransformação ou inalteração do tóxico, 

ele precisa ser eliminado. As principais vias para que ocorra essa elimina-

ção são através dos rins, pulmões, via biliar, suor, saliva, leite materno, 

estômago e intestinos. 

3.1.1.2 Toxicodinâmica
É a fase em que o agente tóxico está instalado em determinados locais do 

organismo causando alterações bioquímicas, morfológicas, e funcionais, 

iniciando o processo de intoxicação.

Com base no que já vimos até aqui sobre toxicologia, pesquise um produto 

químico e descreva seus efeitos no organismo. 
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3.2  Classifi cação dos químicos quanto 
ao efeito no organismo 

Como já vimos, os efeitos que um químico pode causar no organismo 

depende da concentração, do tempo de exposição, do estado físico em que 

ele se encontra, de sua hidro e lipossolubilidade, da afi nidade molecular e da 

suscetibilidade de cada indivíduo. Podem ser classifi cados como:

Irritantes: quando uma substância entra em contato com o organismo, principal-

mente as mucosas do sistema respiratório, produzem uma infl amação que pode 

ocorrer em função da intensidade, concentração e local que a substância entrou 

em contato. Sendo subdividida em: irritantes primários: de ação localizada, 

como os irritantes das vias respiratórias superiores (amônia, ácido clorídrico) os 

irritantes dos tecidos pulmonares (dióxido de nitrogênio) e os irritantes das vias 

superiores e também do tecido pulmonar (ozônio, halogênio); irritantes secun-
dários: causam irritação local e sistêmica, como a fosfi na, que é neurotóxica e o 

sulfeto de hidrogênio, que é um irritante local e depressor do sistema respiratório.

Asfi xiantes: impedem a chegada de oxigênio aos tecidos sem interferir na 

respiração. Podem ser asfi xiantes simples: são considerados fi siologicamente 

inertes, diminuem a pressão parcial de oxigênio no ambiente de trabalho por 

estarem em elevadas concentrações. Como, por exemplo, o hélio, propano 

e o hidrogênio; asfi xiantes químicos: agem bioquimicamente provocando 

asfi xia, pois impede o transporte ou utilização normal de oxigênio.

Anestésicos e narcóticos: promovem ação depressora do sistema nervoso cen-

tral. Normalmente são substâncias lipossolúveis, em que a intensidade do efeito 

depende da concentração do tóxico. Como o éter etílico, álcool etílico e acetona.

Sistêmicos: são as substâncias que independentemente da via de entra-

da, se distribuem por todo o organismo causando diversos efeitos. Algumas 

substâncias provocam efeitos específi cos em determinados órgãos ou tecidos. 

Por exemplo: Efeitos neurotóxicos: manganês, mercúrio e sulfeto de carbono; ne-

frotóxicos: mercúrio, crômio e cádmio; hepatotóxico: cloreto de vinila e clorofórmio.

Pneumoconióticos: são as substâncias sólidas que se depositam e se 

acumulam nos pulmões causando pneumopatias e degeneração fi brótica 

do tecido pulmonar. Como a sílica, o talco e o asbesto.

Alergizantes: causam reações alérgicas, como a fi bra de algodão, pólen, 

resinas, outros.
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Cancerígenos: são as substâncias que potencializam ou geram células doentes. 

Como o benzeno e os formaldeídos.

Produtores de dermatoses: são os tóxicos que, mesmo causando outros efeitos, 

ao entrarem em contato com a pele provocam alterações de diversas maneiras, 

como irritação primária, sensibilização alérgica ou fotossensibilização.

3.3 Doenças respiratórias ocupacionais
As doenças respiratórias são ocasionadas pelos mais diversos agentes tóxicos, como 

a poluição do ar, a emissão de gases, poeiras, aerossóis; e os fatores que infl uenciam 

o surgimento dessas doenças, como as propriedades químicas, as características 

individuais, herança genética, doenças preexistentes e os hábitos de vida e idade. 

As pneumoconioses podem ser classifi cadas como fi brogênicas e não-fi brogê-

nicas. As fi brogênicas causam alterações permanentes ou destruição dos alvé-

olos pulmonares, as não-fi brogênicas provocam reações reversíveis e mínimas.

Mas então, o que é pneumoconiose?
Pneumoconioses são doenças provocadas pelo acúmulo de poeira nos pul-

mões, que o organismo mal consegue se defender. 

O local onde essa poeira vai se instalar depende de fatores como tamanho 

e forma do particulado e do trato respiratório e quantidade de ar inalado. 

Podemos classifi car esse particulado em três formas: particulado respirável, 

torácico e inalável. Vejamos a Figura 3.1, que demonstra essa classifi cação:

Fração
inalável

(entra através 
do nariz e da boca)

Fração
toráxica

(penetração através
da laringe)

Fração
respirável

(penetração através
dos bronquíolos

terminais)

Vias aéreas
superiores

Região de
trocas

gasosas

Figura 3.1:  Locais e classifi cação onde a poeira se instala no organismo
Fonte: Brevigliero, Possebon e Spinelli (2006). Adaptado por Anderson Gomes do Nascimento.
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Particulado inalável: seu tamanho pode variar desde 0 até 100 micrômeros, 

penetra pelo nariz e boca.

Particulado torácico: tamanho varia de 0 a 25 micrômeros, penetra pela laringe 

e é considerado perigoso quando fi ca em contato com qualquer área pulmonar.

Particulado respirável: tamanho entre 0,5 e 10 micrômeros, pene-

tra através dos bronquíolos terminais, que é a região em que as trocas 

gasosas do processo de respiração são feitas. Isso torna o particula-

do respirável o considerado de maior perigo quando respirado. São 

diversas as atividades que expõem o trabalhador à poeira, como mineração, 

cerâmica, vidro, construção civil, metalurgia, agricultura, dentre outros.

Pesquise outras atividades que expõem o trabalhador à poeira e quais 

pneumoconioses eles podem adquirir. 

A Tabela 3.1 mostra os tipos de poeira, os principais efeitos que elas poeiras 

causam no nosso organismo e o órgão mais atingido.

Tabela 3.1: Tipos de poeira e principais efeitos a saúde

Tipo de poeira Principal efeito Órgão-alvo

Silica livre cristalina
Silicose 
Doença pulmonar restritiva, progressiva e irreversível

Pulmões e alvéolos

Poeira de carvão
Pneumoconiose dos mineiros de carvão
Doença pulmonar restritiva

Pulmões e alvéolos

Abesto 
Abestose
Câncer de pulmão

Pulmões, região bronquial 
e alvéolos

Poeira de algodão
Bissinose
Doença pulmonar obstrutiva

Pulmões

Poeira de cana-de -açúcar Bagaçose Pulmões

Fonte: Autoria própria 

De acordo com dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), no período 

entre 1999 e 2000, mais de 1.815.953 trabalhadores estavam expostos à 

sílica em pelo menos 30% da jornada de trabalho. E a exposição ao asbesto 

na construção civil e mecânica fi ca entre 250 e 300 mil trabalhadores.

Vejamos as principais pneumoconioses que acometem trabalhadores nas 

indústrias brasileiras.
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3.3.1 Silicose
É uma doença incurável provocada por poeiras com sílica livre cristalina, 

manifestando-se após longos períodos (> 10 anos) de exposição, causando 

um quadro de fi brose progressiva pulmonar e surgimento de nódulos. 

As ocupações de maior risco são: corte de pedras, mineração, fabricação de 

cerâmicas, vidro, corte e polimento de granito, produção de cosméticos, cons-

trução de túneis, assentamento de piso cerâmico, jateamento de areia, artista 

plástico, dentre outros.

Figura 3.2: Pó de sílica na produção de blocos de concreto 
Fonte:  <http://profjairobrasil.blogspot.com.br/2010/09/sobre-as-pneumoconioses.html>. Acesso: 7 abr. 2014.

Figura 3.3: Poeira de sílica na extração de granito 
Fonte: <http://www.viaes.com.br/system/images/15684/medium/Pedreira_Papagaio_6.JPG>. Acesso em: 7 abr. 2014.
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O diagnóstico é feito com base na historia de exposição à sílica no ambiente de 

trabalho, história clínica, sintomatologia e alterações radiológicas. 

O principal sintoma seria a dispneia ao fazer esforço. Com o avanço da 

doença, aparece insufi ciência respiratória, dispneia ao menor esforço ou em 

repouso, tosse e escarro.

Como não existe cura, é indicado o afastamento imediato do trabalhador e 

suspender tabagismo. 

As principais medidas de controle seriam substituir os processos de perfura-

ção a seco por úmidos; ventilação adequada em locais fechados; controle de 

poeiras e fornecimento de EPI.

Dispneia
Falta de ar ao respirar.

Figura 3.4: Pulmão com silicose
Fonte: <http://anatpat.unicamp.br/pecasdeg10.html>. Acesso em: 7 abr. 2014. 

Saiba mais sobre a silicose: 

<http://www.youtube.com/watch?v=kUZ8OP-QLgM> e 

<http://www.youtube.com/watch?v=W2aiHAH4vc8&feature=related>.
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3.3.2 Asbestose
Ocorre devido à exposição respiratória à poeira de asbesto (amianto). As principais 

profi ssões expostas são as produções de cimento-amianto, de roupas à prova de 

fogo, produção de materiais de fricção, papeis especiais, em produção de telhas e 

caixas d’água a base de amianto e peças de automóveis. 

Caracteriza-se pela presença de fi brose, dispneia de esforço, tosse seca e espessa-

mento pleural. 

O diagnóstico é feito da mesma forma que na silicose, uma anamnese bem feita 

é fundamental para diagnosticar rapidamente. Conhecer a historia ocupacional, 

fazer um exame físico minucioso e radiografi a de tórax. 

Assim como na silicose, a asbestose também não tem cura, o ideal é afastar o 

trabalhador da exposição. 

A prevenção é a melhor forma de evitar a asbestose, como o uso adequado dos 

EPI, redução do número de trabalhadores expostos, substituição do amianto 

por outra substância.

3.3.3  Doença dos trabalhadores do 
carvão ou dos mineiros

É provocada pela inalação de poeiras de carvão mineral que chegam aos alvéolos 

pulmonares. A principal forma de contaminação é a exposição ao carvão mineral.

É considerada uma doença crônica irreversível, de evolução lenta. O principal sin-

toma é a dispneia de esforço, que só aparece quando a doença está em estágio 

avançado, isso signifi ca que sua letalidade aumenta signifi cativamente. Pode estar 

associada à bronquite crônica e enfi sema. O tabagismo é um agravante importante.

O diagnóstico é feito pela história clínica ocupacional e pelo raio-X de tórax.

Não existe um tratamento especifi co, somente sintomatológico. O afastamento 

da exposição ao carvão mineral deve ser imediato e tratar possíveis infecções 

que se estabeleçam, como a tuberculose.

Assim como na silicose e asbestose, a prevenção é a melhor forma de evitar 

a doença.

Existem outras pneumoconioses como a siderose, bissinose, estanhose e beriliose. 

Defi na-as e escolha uma delas para explicar com maiores detalhes. 
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3.4  Dermatoses ocupacionais por 
agentes químicos

As dermatoses são alterações na pele ou nas mucosas e o agravamento da 

lesão depende de fatores como idade, sexo, etnia, doenças preexistentes, 

hábitos de higiene, clima e do tipo de risco a que o trabalhador foi exposto 

(biológico, químico, físico ou mecânico).

Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 80% das dermatoses ocupa-

cionais são ocasionadas por agentes químicos e que a maioria é do tipo irritativa. 

Vamos ver as principais dermatites ocasionadas por agentes químicos.

3.4.1 Dermatite alérgica de contato
São infl amações agudas ou crônicas da pele, também chamada de eczema. 

Na fase aguda ocorre prurido, e na fase crônica há espessamento, fi ssura e 

descamação da epiderme (Figura 3.5).

Figura 3.5: Dermatite alérgica de contato por cimento
Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/_pU9WB2PBI1M/TJdpKrtbnfI/AAAAAAAAAcU/33ffIfi xsNw/s1600/dermatite_por_ci-
mento_3.jpg>. Acesso em: 7 abr. 2014.

Existem diversos agentes causadores dessas dermatites, vejamos o Quadro 

3.1, que demonstra os principais agentes causadores de dermatites.Como 
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pudemos ver no Quadro 3.1, são muitos os químicos capazes de provocar 

reações alérgicas na pele do trabalhador. Essas reações acontecem porque a 

substância alérgica penetra na pele estimulando o sistema imunológico a pro-

duzir linfócitos T, gerando uma reação infl amatória. Ao afastar-se do contato 

com a substância, a ação tóxica pode acabar, porém a hipersensibilidade fi ca 

instalada e a reação volta caso ocorra nova exposição. 

A exposição inicial tem um período de incubação que varia de 5 a 21 dias, 

mas no trabalhador hipersensibilizado, após 1 a 3 dias, surge uma dermatite 

eczematosa que desaparece ao encerrar a exposição após 2 a 3 semanas. 

O diagnóstico é feito pela história clínica ocupacional e pelo exame clínico. E 

para identifi car a substância alérgena são feitos testes epicutâneos.

O tratamento pode ser tópico pelo uso de cremes, corticóides tópicos, pomadas, 

substâncias emolientes e adstringentes. E pode ser sistêmico usando-se anti-

-histamínicos (para aliviar o prurido), corticóides sistêmicos e ciclosporinas e em 

alguns casos antibióticos. É importante uma higiene adequada do trabalhador e 

do local de trabalho para evitar infecções ou reinfecções e o uso correto dos EPI.

Quadro 3.1: Dermatites alérgicas de contato e seus agentes causadores

Doença Agente

Dermatite alérgica de contato por metais.
Cromo e seus compostos tóxicos, dicromato de potássio.
Sulfato de níquel. 
Mercúrio e seus compostos tóxicos.

Dermatite alérgica de contato devida a adesivos. Adesivos, em exposição ocupacional.

Dermatite alérgica de contato devida a cosmésticos 
(fabricação/manipulação).

Fabricação/manipulação de cosméticos.

Dermatite alérgica de contato devida a drogas em 
contato com a pele.

Drogas, em exposição ocupacional.
Medicamentos como neomicina, timerosol, merthiolate. 

Dermatite alérgica de contato devida a corantes. Corantes, em exposição ocupacional.

Dermatite alérgica de contato devida a outros 
produto químicos. 

Cromo e seus compostos tóxicos. 
Fósforo ou seus produtos tóxicos. Iodo. 
Alcatrão, breu, betume, hulha mineral, parafi na ou 
resíduos dessas substâncias. 
Borracha. 
Inseticidas. 
Plásticos.

Fonte: Adaptado de Brasil (2001).
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O diagnóstico é feito pela história clínica ocupacional e depende do tipo de ir-

ritante a que o trabalhador foi exposto, podendo surgir dermatites que podem 

ser confundidas com as dermatites de contato alérgicas, até úlceras profundas 

e vermelhas. E nos casos de irritantes de baixo grau que causam agressões 

repetidas, os primeiros sintomas são as fi ssuras e secura na pele, evoluindo para 

eritema, descamação, vesículas e espessamento da pele (Figura 3.6).

3.4.2 Dermatite de contato por irritantes
Ocorre da mesma forma que na dermatite de contato alérgica, com presença 

de eritema, edema e vesiculação. Na fase aguda surge forte prurido e na fase 

crônica, espessamento, descamação e fi ssura na pele. O que as diferencia é que 

na irritativa os mecanismos imunológicos não agem, ou seja, não é necessário 

uma sensibilização para que ele cause efeito.

As dermatites de contato por irritantes são mais frequentes que as alérgicas e 

podem aparecer em qualquer trabalhador que tiver contato frequente com a 

substância, como água, detergentes e sabões.

Vejamos no Quadro 3.2 as principais dermatites e os agentes causadores:

Quadro 3.2: Dermatite de contato por irritantes e seus agentes caudadores

Doença Agente

Dermatite de contato por irritantes 
devido detergentes.

Detergentes, em exposição ocupacional.

Dermatite de contato por irritantes 
devido óleos e gorduras.

Óleos e gorduras,em exposição ocupacional.

Dermatite de contato por irritantes 
devida a solventes: 
Cetonas, 
ciclohexano, 
compostos de cloro, 
ésteres, 
glicol, 
hidrocarbonetos.

Benzeno. 
Hidrocarbonetos aromáticos ou alifáticos ou seus derivados halogenados tóxicos. 
Outros solventes ou misturas de solventes especifi cados.
Obs.: Todo contato com solventes orgânicos hidrocarbonetos alifáticos ou 
aromáticos ou halogenados, cetonas, éteres, ésteres, álcoois, 
em forma de misturas ou pura, é agressivo para a pele. 

Dermatite de contato por irritantes 
devida a outros produtos químicos: 
arsênio, 
berílio, 
bromo, 
cromo, 
cimento, 
fl úor, 
fósforo, 
inceticidas.

Arsênio e seus compostos arsenicais. 
Berílios e seus compostos tóxicos. 
Bromo. 
Cromo e seus compostos tóxicos. 
Flúor e seus compostos tóxicos. 
Fósforo. 

Fonte: Adaptado de Brasil (2001).
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O tratamento é feito basicamente da mesma forma que para as dermatites 

alérgicas de contato, com uso de histamínicos, cremes de uso tópico com 

corticóide. E principalmente os cuidados com a higiene do local afetado para 

evitar infecções secundárias.

A prevenção é feita através das medidas de controle relativas ao ambiente de 

trabalho e ao trabalhador, como: acesso fácil à água corrente quente e fria, 

chuveiros de emergência, uso de sabão ou detergente neutro, toalhas de mão 

para limpeza sem água para trabalhadores que têm contato com óleos e graxas 

(não utilizar solventes, como gasolina ou querosene para limpeza das mãos), 

dentre outras medidas preventivas.

3.4.3 Dermatite irritativa de contato forte
As dermatites irritativas de contato forte são causadas por substâncias químicas 

fortes que já causam no primeiro contato lesões infl amatórias graves na pele. 

A gravidade está diretamente relacionada à toxicidade, o tempo de contato e 

à concentração do agente.

O cimento, por exemplo, provoca ulcerações rasas e profundas, pois é super 

abrasivo, alcalino e higroscópico. O tempo que a massa fi ca em contato, a 

pressão e o atrito que o calçado provoca vão causar nas primeiras horas erite-

ma, com prurido, ardor e queimação. No dia seguinte já pode ser observada 

lesões ativas com exulceração, ulceração e necrose (Figura 3.7). 

Higroscópico
Substâncias que absorvem a 

água presente no ar.

Figura 3.6:  Dermatite de contato por irritante em pedreiro, devido ao contato com 
cimento sem proteção adequada dos pés. O uso do chinelo, por exemplo, 
induz a dermatite.

Fonte: Amed Ali (2009).
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Figura 3.7: Dermatite irritativa de contato forte em servente de pedreiro 
Fonte: Mendes (2007).

Além desses químicos que vimos, existem outros produtos na indústria que 

causam dermatoses ou dermatites importantes e que muitas vezes são negli-

genciadas, como por exemplo, a indústria de borracha, que causa alergia ao 

látex, muito comum em profi ssionais da saúde, pelo uso de luvas; a indústria 

canavieira, que causa dermatites importantes no profi ssional cortador de 

cana-de-açúcar; na atividade agrícola pela exposição aos agrotóxicos; a 

indústria da castanha de caju, que além das dermatoses causam queimaduras 

químicas importantes; e na indústria salineira, pela extração manual do sal. 

Resumo

Nesta aula, você estudou os riscos químicos, aprendeu sobre a toxicologia e 

seus mecanismos de ação no organismo humano. Aprendeu como os químicos 

são classifi cados quanto ao seu efeito em nosso organismo. Estudou sobre as 

principais doenças respiratórias (pneumoconioses) e dermatoses que acome-

tem a saúde dos trabalhadores brasileiros.

Atividade de aprendizagem 

Como vimos durante a aula, os riscos químicos estão presentes nas mais diver-

sas atividades. Explique e descreva sobre:

a) Dermatoses na atividade agrícola devido aos agrotóxicos

b) Dermatose alérgica devido ao látex
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Aula 4 – Riscos biológicos e ergonômicos 

Objetivos

Dominar as doenças ocupacionais ocasionadas pelos mais diversos 

microrganismos.

Aprender sobre o programa de imunização e sua importância para 

a saúde do trabalhador. 

Conhecer a NR-32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde).

Compreender e identifi car os riscos ergonômicos. 

Aprender sobre os distúrbios ergonômicos.

4.1 Riscos biológicos
Os riscos biológicos são todos os microrganismos que, em contato com o 

homem, podem causar dano a sua saúde. Como exemplo, temos: processos 

infecciosos, tóxicos ou alérgicos.

Estão presentes em hospitais, estabelecimentos de saúde, cemitérios, matadou-

ros, laboratórios de análises, indústria farmacêutica e alimentícia, empresas de 

coleta de lixo, estação de tratamento de esgoto, dentre outras.

4.1.1 Classifi cação dos agentes biológicos de risco
Os agentes biológicos podem ser classifi cados como:

Organismos vivos: são os vírus, bactérias, protozoários etc. Geralmente 

causam de doenças infecciosas e parasitárias como: sarampo, tuberculose, 

tétano, amebíase e leptospirose.

Derivados animais e vegetais: que causam diferentes transtornos alérgicos 

ou irritativos. Afetam principalmente a pele e as vias respiratórias. Exemplos: 

pólen, madeira, pêlos, excrementos, substâncias antígenas (antibióticos, 

enzimas, proteínas).
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As principais vias de penetração são: as vias respiratórias (nariz, boca e 

pulmões), a pele (percutânea), a via digestiva (boca e tubo digestivo) e 

parenteral (arranhões, ferimentos).

4.1.1.1  Principais doenças ocupacionais causadas por bactérias
a) Tuberculose pulmonar
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e contagiosa causada pelo Myco-
bacterium tuberculosis ou bacilo de Koch (BK). A TB é um importante problema 

de saúde brasileiro, pois ainda morrem 4500 pessoas por ano, mesmo a doença 

sendo totalmente curável.

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa através do ar, por meio de gotículas 

expelidas pelo doente, ao tossir, espirrar ou falar. Para que uma pessoa adoeça é 

necessário que essas gotículas possuam os bacilos que vão penetrar nos alvéolos 

pulmonares e se multiplicar, iniciando-se assim a infecção (Figura 4.1).

Alvéolos

Figura 4.1: Transmissão da TB pulmonar
Fonte: Brasil (2002).

Os principais sintomas são: tosse pouco produtiva que evolui para tosse muito 

produtiva com presença de expectoração intensa e amarelada, dispnéia, dor 

torácica, febre e sudorese (vespertinas ou noturnas).  

Alguns profi ssionais da área de saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de 

laboratório, dentre outros, podem adquirir a doença devido ao contato com 

doentes. Sendo, assim, uma doença relacionada ao trabalho.

Saiba mais sobre a TB, disponível em: <portal.saude.gov.br/portal/arqui-
vos/pdf/manual_tuberculose.pdf>.
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b) Tétano
É uma doença aguda, infecciosa e grave, não-contagiosa, provocada pelo 

bacilo Clostridium tetani. Esse bacilo é encontrado em diversos locais, como 

no solo (adubo animal), espinhos de arbustos pequenos, pregos enferrujados 

sujos, fezes humanas ou de animais.

A transmissão ocorre por penetração dos esporos que penetram no organis-

mo através de ferimentos superfi ciais ou profundos contaminados por terra, 

poeira, fezes humanas ou de animais, ou outros fatores já mencionados. Os 

principais efeitos são no sistema nervoso central.

Os principais sintomas são rigidez muscular dolorosa, principalmente no pes-

coço e tórax, difi culdade para abrir a boca (trismo) e deglutir, expressão facial 

conhecida por “riso sardônico” (Figura 4.2). A rigidez muscular é progressiva, 

atingindo os músculos abdominais e o diafragma, causando insufi ciência res-

piratória. As contrações musculares são estimuladas pela luz, som, alterações 

de temperatura e manipulação do doente.

Figura 4.2: Riso sardônico provocado por rigidez muscular por tétano
Fonte:<http://2.bp.blogspot.com/_pMxMXFn7L4/SVGErRnV35I/AAAAAAAAD5c/YdPT32KCrJ0/s1600/cases_trop_8.jpg>. 
Acesso em: 7 abr. 2014.

A prevenção é feita através da vacinação dos trabalhadores que exercem ativi-

dades de maior risco como agricultura, operários da construção civil, coletores 

de lixo e de saneamento e mineradores. 

Saiba mais sobre o tétano, disponível em: <http://www.bio.fi ocruz.br/
index.php/tetano-sintomas-transmissao-e-prevencao>.
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4.1.1.2  Principais doenças ocupacionais relacionadas aos vírus 
a) Dengue
A dengue é uma doença aguda e febril causada por um vírus RNA com quatro 

tipos sorológicos conhecidos (1, 2, 3 e 4). 

O ser humano é considerado reservatório e a transmissão acontece por causa 

da picada do mosquito Aedes aegypti. Uma pessoa sadia não é contaminada 

por água, alimentos, secreções ou contato direto com o doente.

Os sintomas aparecem de forma abrupta, como febre, que manifesta-se ra-

pidamente entre 39 e 40ºC; dor de cabeça intensa, dor nos olhos e náuseas. 

Podem aparecer, nos casos mais graves, manchas vermelhas na pele e sangra-

mento na gengiva ou nariz, dor abdominal e vômito constante.

Os fatores de risco, para que possamos considerar a dengue uma doença 

ocupacional, são as atividades realizadas em áreas endêmicas, como os tra-

balhadores da saúde pública (médicos, enfermeiros, agentes comunitários de 

saúde), ou qualquer outra profi ssão em que não são atendidas as orientações 

quanto à prevenção contra a dengue.

As formas de prevenção são simples, porém efi cazes, como evitar água parada 

(em poças de restos de cimento, pneus, latas de tinta, vasilhas, etc.), uso de 

inseticidas, saneamento básico.

b) Febre amarela (FA)
A FA é uma doença febril, aguda, causada por um Flavivírus de curta duração 

(até 12 dias) e gravidade que pode variar de formas inaparentes até as graves 

e fatais. Ela pode ocorrer de duas formas: Febre Amarela Urbana (FAU) e Febre 

Amarela Silvestre (FAS), os que as diferencia é a localização geográfi ca, espécie 

de vetor e o hospedeiro.

A transmissão acontece pela picada do mosquito infectado Aedes Aegypti na 

FAU, em que o homem é o principal reservatório; e pelo Haemagogus na FAS, 

em que os macacos são os principais reservatórios. No ser humano ocorre de 

forma acidental por falta de imunização.

Os sintomas são caracterizados por início abrupto de febre alta e pulso lento, 

calafrios, dor de cabeça forte, dores musculares, prostração, náuseas, vômitos, 

icterícia (pele e olhos amarelados) e hemorragias de gengiva, nariz, estômago, 

intestino e urina.

Saiba mais sobre a dengue, 
disponível em: <http://portal.
saude.gov.br/portal/arquivos/
fl ash/cartilha_dengue.html>.
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Os principais trabalhadores expostos são os que estão em áreas fl orestais 

(extração de madeira), os trabalhadores de saúde e agricultores em áreas 

endêmicas. As melhores formas de prevenção são a vacinação contra FA, que 

confere proteção próxima a 100%, controle do mosquito vetor (da mesma 

forma que vimos na dengue) e ações educativas. 

4.1.1.3  Principais doenças ocupacionais 
relacionadas aos protozoários

a) Doença de chagas
A doença de Chagas (DC) é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Pode 

ocorrer de duas formas: uma aguda, que pode ou não ser identifi cada, podendo 

evoluir para uma fase crônica caso não seja tratada com medicação específi ca. 

Na fase aguda, o parasita está na corrente sanguínea de forma expressiva. 

Podem ocorrer períodos de febre que duram até 12 semanas. Os sintomas 

podem desaparecer sozinhos evoluindo para a fase crônica ou para formas agudas 

graves que podem causar o óbito. A fase crônica pode se manifestar de quatro 

formas: indeterminada, cardíaca, digestiva ou mista. A fase indeterminada é 

mais frequente, o paciente é assintomático e sem sinais de comprometimento 

cardíaco ou digestivo. Na fase cardíaca, surge acometimento cardíaco, que 

evolui para miocardiopatia dilatada e insufi ciência cardíaca digestiva. A radio-

grafi a de tórax pode revelar cardiomegalia (“coração crescido”). Os principais 

sintomas são palpitação, edema, dor, dispnéia, tosse, tonturas, desmaios. 

Pode levar à morte súbita. Na fase digestiva, surge acometimento do trato 

digestivo, evoluindo para megacólon ou megaesôfago. Na fase mista, ocorre 

comprometimento cardíaco e digestivo no mesmo indivíduo.

A transmissão ocorre quando o Trypanosoma cruzi entra na corrente sanguínea 

após a picada do inseto “barbeiro” que, normalmente defeca após o repasto. 

Essas fezes contaminadas penetram pelo orifício da picada ou após o ato 

de coçar, ou por ferimentos, por mucosas ou por ingestão de alimentos 

contaminados. Outras formas de transmissão seriam por transfusão, 

transmissão vertical, por via oral, pelo leite materno, acidentes laboratoriais e 

transplante de órgãos.

Para prevenir é necessário evitar que o inseto forme colônias dentro dos locais de 

trabalho através de limpeza e nas áreas onde os insetos podem entrar voando 

por aberturas ou frestas. Podem ser usados mosquiteiros ou telas metálicas. 

É recomendado o uso de equipamentos de proteção individual – EPI como 

repelentes, roupas de mangas longas etc., durante a realização de atividades, 

principalmente noturnas (caçadas, pesca ou pernoite) em áreas de mata. 

Livro_Saúde_Ocupacional_B.indb   75Livro_Saúde_Ocupacional_B.indb   75 29/08/14   15:4629/08/14   15:46



Saúde Ocupacionale-Tec Brasil 76

4.1.1.4 Principais doenças ocupacionais relacionadas aos fungos
a) Candidíase
Infecção causada por fungos do gênero Candida, sendo a mais comum a 

Candida albicans.

A candidíase pode ser relacionada ao trabalho para as atividades em que o 

trabalhador permaneça com as mãos imersas em água por longos períodos; ou 

em que haja irritação mecânica das mãos, como os trabalhadores de limpeza, 

lavadeiras, cozinheiras, entre outros.

Nas mãos, surgem lesões localizadas entre o terceiro e quarto dedo, e nos pés, 

na prega interdigital entre o quarto e quinto dedos. Essas lesões são ovaladas e 

maceradas de cor branca (Figura 4.3). Pode evoluir com prurido e dor e ainda 

acometer as unhas.

Figura 4.3: Lesão da candidíase cutânea 
Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/_Avwwruqt23Q/TSczTlRr7SI/AAAAAAAAAEk/emqiC8ICDcY/s1600/candid%25C3%25A
Dase+cut%25C3%25A2nea.jpg>.  Acesso em: 26 nov. 2013.

A melhor forma de prevenir é evitando exposição prolongada às condições 

de trabalho já mencionadas, o uso de EPI, como luvas com forro de algodão, 

uniforme limpo e botas adequadas para evitar umidade e contato com água.
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4.1.1.5  Principais doenças ocupacionais 
relacionadas às toxinas 

a) Botulismo
É uma doença que causa neuroparalisia grave e pode causar a morte por pa-

ralisia da musculatura respiratória. É causada pela toxina do bacilo Clostridium 
botulinum e pode ser adquirida pela ingestão de alimentos contaminados, que 

são produzidos ou conservados de maneira inadequada. Os principais são as 

conservas vegetais (palmito, picles); pescados defumados e salgados; produtos 

cárneos cozidos, defumados ou curados (salsicha, presunto, “carne de lata”), 

dentre outros alimentos, principalmente os produzidos artesanalmente.

Os principais sintomas são dor de cabeça, tontura, sonolência, visão turva e du-

pla, diarreia, vômitos, náuseas, difi culdade para respirar, paralisia da musculatura 

de pernas, braços e respiratória, prisão de ventre e infecções respiratórias.

Para prevenir é necessário cuidados com o consumo, distribuição e comercializa-

ção de alimentos. Portanto, deve-se evitar consumo de alimentos em conserva 

de latas estufadas, vidros embaçados, embalagens danifi cadas ou com alterações 

de cheiro e aspecto; não conservar alimentos a temperaturas acima de 15ºC; e 

produtos industrializados ou conservas caseiras que não apresentem segurança 

devem ser cozidos ou fervidos por 15 minutos antes do consumo.

b) Difteria
Doença transmissível aguda, causada por uma toxina infecciosa produzida 

pelo bacilo Corinebacterium diphtheriae. Normalmente se aloja na faringe, 

laringe e nariz. 

O principal sintoma é a presença de placas branco-acinzentadas endurecidas que 

se instalam nas estruturas já mencionadas. Outros sintomas são comprometimento 

do estado geral, prostração, palidez, dor de garganta discreta e febre mediana.

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa ao falar, tossir ou espirrar e pode 

estar relacionada ao trabalho nas atividades em laboratório de análises clínicas 

e trabalhadores de saúde que tenham contato.

A principal forma de prevenção é a vacinação. Falaremos melhor a seguir.
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4.1.1.6  Principais doenças ocupacionais 
relacionadas aos parasitas 

a) Malária 

É uma doença infecciosa febril aguda causada por parasitas do gênero Plas-
modium. No Brasil, três espécies do Plasmodium podem causar malária no 

ser humano, são eles: Plasmodium falciparum, P. Vivax e P. Malariae. Quando 

infectados, a pessoa pode perceber sintomas inespecífi cos como febre alta, 

dor de cabeça e no corpo, fraqueza, calafrios, dor abdominal, dor nas costas, 

tontura, náuseas e vômito. 

A transmissão ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito Anopheles 

infectada. O mosquito pica alguém infectado e depois alguém saudável, trans-

mitindo assim a doença. 

As recomendações de prevenção são as mesmas que na doença de Chagas. 

Portanto, o uso de EPI, em áreas endêmicas, como roupas claras, calça com-

prida, camisas com manga longa e repelentes. E ainda o controle do mosquito 

através do controle químico e medidas de higiene e limpeza.

4.1.1.7  Principais doenças ocupacionais 
relacionadas aos príons 

Os príons são proteínas produzidas normalmente por nosso corpo, que se forem 

modifi cadas tornam-se patogênicas, causando doenças neurodegenerativas, ou 

seja, causa a morte de neurônios deixando o cérebro com aspecto de esponja.

Os príons são resistentes ao congelamento, calor do cozimento, processo de 

esterilização e pasteurização, autoclavagem e formol. O que torna difícil seu 

controle, mas sabe-se que o hipoclorito de sódio o inativa.     

As doenças causadas por príons são chamadas de encefalopatias espongifor-

me. Dentre estas, destacam-se a encefalopatia espongiforme bovina, ou “do-

ença da vaca louca”, que afeta o gado bovino. No ser humano, assemelha-se a 

doença Creutzfeldt-Jakob (DCJ), que é transmitida por transfusões sanguíneas, 

contato com instrumentos cirúrgicos contaminados, surgimento esporádico e 

herança genética. A DCJ causa demência progressiva, que pode ser confundida 

com Alzheimer, e difi culdade de locomoção, podendo levar a morte em menos 

de um ano após o surgimento dos sintomas. Existe também uma variação 

dessa doença chamada de Nova Variante da doença Creutzfeldt-Jakob (vDCJ), 

que acomete indivíduos que ingeriram carne de animais contaminados.
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Quadro 4.1: Calendário de vacinação do adulto e idoso

IDADE VACINA DOSE DOENÇAS EVITADAS

20 a 59 anos

Hepatite B Três doses Hapatite B

Dupla tipo adulto (dT) Três doses Difteria e tétano

Febre amarela Uma dose a cada dez anos Febre amarela

Tríplice viral (SCR) Dose única Sarampo, caxumba e rubéola

60 anos e mais

Hepatite B Três doses Hepatite B

Febre amarela Uma dose a cada dez anos Febre amarela

Infl uenza sazonal Dose anual Infl uenza sazonal ou gripe

Pneumocócica 23-valente Dose única Infecções causadas por pneumococos

Dupla tipo adulto (dT) Três doses Difteria e tétano

Fonte: Brasil (2013).

Essas vacinas são gratuitas e encontradas nas unidades de saúde. Em alguns 

locais de trabalho é necessária a imunização para outras doenças, como por 

exemplo, os trabalhadores de saúde que necessitam de todas as vacinas descri-

tas na Quadro 4.1 (independente da idade) e ainda das vacinas contra Varicela, 

Hepatite A e Febre Tifóide. O médico do trabalho da empresa deve avaliar a 

necessidade de outras vacinas.

4.2.1 NR – 32
A NR-32 estabelece medidas para proteger a segurança e saúde dos trabalha-

dores dos serviços de saúde, inclusive dos que exercem atividades de promoção 

e assistência à saúde em geral.

Tem como objetivo prevenir os acidentes e adoecimento dos trabalhadores 

da saúde, através do controle ou eliminação das condições de risco presentes 

nos serviços de saúde.

Falamos de algumas das mais diversas doenças causadas por agentes biológicos. 

Para complementar seu aprendizado, fale sobre a Hepatite B, sua descrição, 

agente etiológico, sintomas, transmissão e sua relação com o trabalho.

Saiba mais sobre a norma 
regulamentadora 32, disponível 
em: <www.sindsaudejau.com.
br/nr-32/nr32-resumo.pdf>.

4.2 Programas de imunização
As vacinas indicadas para o trabalhador são as mesmas do calendário de vacinação 

do adulto e idoso (Quadro 4.1) recomendado pelo Ministério da Saúde. 
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4.3 Riscos ergonômicos
Vamos agora falar sobre os riscos ergonômicos. O que você entende sobre 

eles? É o que iremos saber agora.

Os riscos ergonômicos são fatores que podem afetar a integridade física e/ou 

mental do trabalhador, como esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situações de estresse, dentre 

outros. Esses fatores podem gerar danos como LER/DORT, alterações do sono, 

hipertensão arterial, diabetes, gastrite, ansiedade, problemas na coluna etc.

4.3.1  Distúrbios relacionados a fatores 
biomecânicos de risco

Os fatores biomecânicos são utilização de força excessiva, repetitividade, 

velocidade dos movimentos, postura inadequada, duração da atividade, 

entre outras.

A principal patologia associada é a LER/DORT (Lesão por Esforço Repetitivo e 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), que para a legislação 

brasileira são considerados sinônimos. Ocorre devido a um dano no sistema 

músculo-esquelético, em decorrência de sua utilização excessiva sem um tem-

po adequado de descanso para sua recuperação.

Diversos sintomas surgem como a dor espontânea ou a movimentação; sen-

sação de peso, fadiga, fraqueza e formigamento; e difi culdade de uso do 

membro atingido.

Diversas atividades estão relacionadas ao surgimento de LER/DORT, por exem-

plo: bancários, digitadores, operadores de linha de montagem, operadores 

de telemarketing, secretárias, jornalistas, costureiras, cozinheiros, passadeiras, 

auxiliar de dentista, dentre inúmeras outras atividades.

A melhor forma de prevenir é identifi cando o risco antes que ele apareça 

através de intervenções ergonômicas: adequação do mobiliário, alternar 

postura, alívio da força muscular; de intervenções organizacionais: redução 

da jornada de trabalho, pausas, adequação de materiais; e de intervenções 
individuais: orientação postural, exercícios de alongamento e relaxamento. 
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4.3.2 Avaliação subjetiva da dor
A dor é extremamente relativa, um mesmo estimulo doloroso em diferentes 

pessoas pode gerar intensidades diferentes de dor. Mas como avaliar o que de 

fato é dor e o que não é?

O comportamento de cada pessoa para a dor depende de fatores como a per-

cepção do sintoma e a interpretação que se faz, expressão e comportamentos 

de defesa. A dor não deve ser avaliada somente do ponto de vista fi siológico, 

mas também por fatores culturais e sociais.

Para avaliar a dor é necessário conhecer a história clínica, elaborar um exame 

físico, do agora paciente, conhecer aspectos psicossociais e familiares que 

podem estar relacionados a dor.

Aspectos como localização, intensidade, padrão e natureza dessa dor devem 

ser questionados para uma tentativa de entendê-la melhor. O uso de escala 

visual analógica (EVA) tem demonstrado boas respostas na avaliação.

4.3.3  Distúrbios relacionados a condições 
fatigantes e estresse

Vamos falar primeiro sobre as condições fatigantes. A fadiga é caracterizada pela 

diminuição da capacidade funcional de um órgão ou sistema, causando uma 

sobrecarga neste e provocando uma maior possibilidade de erro e de acidentes.

A fadiga pode ser classifi cada em três categorias: fadiga física, psíquica e mental. 

A fadiga física é provocada por trabalhos manuais e pesados, ocorre por causa 

do esgotamento das reservas energéticas dos músculos. A fadiga psíquica ocor-

re por um desajuste psíquico a uma determinada realidade e a fadiga mental 
ocorre uma sobrecarga dos mecanismos mentais relacionados ao trabalho. 

Se a fadiga for acumulada ocorre a fadiga crônica, que é caracterizada por fas-

tio, aborrecimento, falta de iniciativa e aumento da ansiedade. Pode provocar 

doenças mentais, cardíacas e úlceras. 

O estresse pode ser considerado inicialmente como sendo uma respos-

ta do organismo às mudanças, a fi m de preservar sua integridade. Há três 

fases no processo do estresse: a primeira fase é a reação de alarme, que 

apresenta alterações como aumento da frequência cardíaca, pressão arte-

rial e frequência respiratória, dilatação da pupila e ansiedade; a segunda fase 

chama-se reação de resistência, como ainda existe ação do agente estressor, 

Saiba mais sobre as Diretrizes 
para implantação do Hospital 
sem dor, disponível em: <http://
www.dor.org.br/>.
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podem surgir úlceras gástricas, insônia, irritabilidade, diminui o humor e o desejo 

sexual; na terceira fase, reação de exaustão, surgem falhas no mecanismo de 

adaptação da pessoa, na reação de alarme, esgotamento e sobrecarga fi siológica.

Quando relacionado ao trabalho, podemos dizer que surge devido a falta de 

condições de trabalho, demandas de produtividade muito elevadas e sem 

recursos para realizá-las, ambiente laboral sem perspectiva de crescimento, 

dentre vários outros fatores.

Resumo

Nesta aula, você aprendeu sobre os riscos biológicos, sobre as doenças relacio-

nadas a esses riscos, suas formas de transmissão e como preveni-las. Estudou 

o programa de imunização e sua importância, e fi cou conhecendo a NR-32. 

Aprendeu também sobre os riscos ergonômicos e como identifi cá-los e sobre 

as principais doenças provocadas por tal risco.

Atividade de aprendizagem 

Leia os questionamentos e responda o que você aprendeu sobre:

1. O que são os riscos ergonômicos?

2. Que sintomas identifi camos num trabalhador com LER/DORT?

3. Pra você, o que é a dor?

4. Relate uma situação de estresse laboral.

Livro_Saúde_Ocupacional_B.indb   82Livro_Saúde_Ocupacional_B.indb   82 29/08/14   15:4629/08/14   15:46



e-Tec Brasil83Aula 5 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

Aula 5 –  Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional 

Objetivos

Saber elaborar um PCMSO (Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional).

Relacionar o PCMSO com os demais programas (PPRA, PCA, PPR).

Conhecer as redes de atenção à saúde do trabalhador e saber como 

usá-las para melhorar a qualidade da saúde dos trabalhadores.

5.1  Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional – PCMSO

O PCMSO está descrito na Norma Regulamentadora 7 e tem por objetivo a 

promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, devendo ser articulado 

com as demais NRs e complementar o PPRA.

Para atingir os objetivos do programa, são necessárias as seguintes ações:

• Conhecer as condições de trabalho, como o ambiente e o funcionamento 

dos processos para identifi car os riscos, e as exigências físicas e psíquicas a 

que os trabalhadores são submetidos em suas atividades.

• A educação e a capacitação dos trabalhadores para que eles mesmos 

reconheçam e saibam lidar com os fatores de risco existentes no ambiente 

de trabalho e no desenvolvimento de suas atividades.

• Recomendar ao empregador que sejam feitas ações preventivas de 

naturezas técnicas e/ou administrativas, a fi m de eliminar ou reduzir a 

probabilidade de o trabalhador adoecer.

• Realização dos exames médicos ocupacionais, para verifi car o estado de 

saúde dos trabalhadores para exercerem suas atividades diárias no trabalho.

• Desenvolver programas e treinamentos para os trabalhadores em 

questões de saúde coletiva, meio ambiente e qualidade de vida.
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Os exames que os trabalhadores devem fazer são custeados pelo empregador 

e são obrigatórios. São eles:

• Admissional: deve ser feito antes que o trabalhador assuma suas atividades. 

• Periódico: deve ser feito respeitando os intervalos mínimos de tempo, 

de acordo com a condição do trabalhador. 

 – trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que provoquem 

ou causem doença ocupacional e os portadores de doenças crônicas: 

1x / w ano ou antes, a critério do médico, ou por negociação coletiva;

 – demais trabalhadores: anual para menores de 18 anos e maiores de 

45 anos, e a cada 2 anos para trabalhadores entre 18 e 45 anos.

• De retorno ao trabalho: deve ser realizado, obrigatoriamente, no pri-

meiro dia de volta ao trabalho do empregado que se ausentou por período 

igual ou superior a 30 dias. 

• De mudança de função: realizar antes da data da mudança.

• Demissional: deve ser feito até a data de homologação, desde que te-

nha sido realizado há mais de 135 dias (empresas de grau de risco1 e 2) 

e 90 dias (empresas de grau de risco 3 e 4).

Para cada exame médico realizado, deve ser emitido um ASO (atestado médico 

de saúde ocupacional) em duas vias, a 1a via fi ca arquivada na empresa e a 2a 

via fi ca com o trabalhador. Todos os dados colhidos nos exames (avaliação, 

exames, conclusões e medidas aplicadas) devem ser registrados em prontuário 

clínico individual e devem ser guardados por pelo menos 20 anos após o 

desligamento do trabalhador. 

Além de conter todos os dados que já mencionamos aqui, o PCMSO deve 

conter um cronograma com ações de saúde a serem realizadas durante o ano 

que deve ser descrita no relatório anual e manter cópia de fácil acesso. 

Com base no que já vimos até aqui sobre o PCMSO, comente, em poucas palavras, 

a importância desse programa para a saúde do trabalhador nas empresas.

Vamos ver agora como o PCMSO funciona na prática. 

Leia a NR-7 na íntegra para 
melhor entendimento do que 

é o PCMSO: <http://www010.
dataprev.gov.br/sislex/

paginas/05/mtb/7.htm>.
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5.1.1 Aplicações práticas 
É fundamental que a elaboração do PCMSO seja embasada nas condições 

reais da empresa para a qual ele fora criado. Vamos tomar como exemplo 

uma indústria de vestuário. Vejamos como as principais informações devem 

ser descritas no documento:

a) Capa
b) Introdução e objetivo
c) Apresentação 
d) Identifi cação da Empresa 

Quadro 5.1: Identifi cação da empresa

Razão social Indústria de Vestuário Veste Bem 

Endereço Rua das Artes, 123

CEP 99999-999

C.N.P.J 99.999.999/9999-99

Telefone/FAX (0xx99) 9999.9999 / 9999.9999

Atividade Confecção de outras peças do vestuário.

2CNAE (NR-4) 18.12-0

Grau de risco 02

Número de funcionários 95

Horário de trabalho De segunda a sexta-feira das 07:00h às 18:00h.1 hora de almoço.

Fonte: Manual de segurança e saúde no trabalho / Gerência de Segurança e Saúde no Trabalho. São Paulo: SESI, 2003. 
(Coleção Manuais; Indústria do Vestuário).

e) Estrutura do PCMSO: descrever o planejamento de atendimento dos 

funcionários. Identifi car o coordenador do PCMSO, as competências e 

esponsabilidades do empregador e funcionários, descrever a CAT (Comuni-

cado de Acidente de Trabalho) e exames médicos ocupacionais (Quadro 5.2).

Quadro 5.2: Exames médicos ocupacionais

Risco ocupacional Exame complementar Anual

Ergonômico
Exame clínico com atenção para aparelho osteomuscular
Exame oftamológico

Anual

Físico - Ruído

Exame clínico com atenção para exame auditivo
Admissional de referência - 6 meses
Após a admissão - anual

Exames audiométricos 
Admissional de referência - 6 meses
Após a admissão - anual

Físico - Vibração
Exame clínico com atenção para o aparelho osteomus-
cular e vascular 

Anual

OBS: Caso sejam necessários exames psicológicos, descrever aqui. 

Fonte: Manual de Segurança e Saúde no Trabalho / Gerência de Segurança e Saúde no Trabalho. São Paulo: SESI, 2003. (Cole-
ção Manuais; Indústria do Vestuário).
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f) Parâmetros a serem adotados de acordo com os riscos existentes 
por setor, função e periodicidade:

Quadro 5.3: Riscos, exames e periodocidade encontrados nos setores

Funções Riscos Controle Peridiocidade

Setor: Criação

Estilista
Ergonômico: postura inadequada.
Acidente: iluminação inadequada.

Exame clínico para 
aparelho osteomuscular. 
Exame oftamológico.

Anual

Setor: Modelagem

Modelista
Ergonômico: postura inadequada. 
Acidente: perfuração e/ou corte nas mãos 
e dedos, e iluminação inadequada.

Exame clínico para 
aparelho osteomuscular. 
Exame oftalmológico. 

Anual

Moldador/
riscador

Ergonômico: postura inadequada. 
Acidente: iluminação inadequada. 

Exame clínico para 
aparelho osteomuscular. 
Exame oftalmológico. 

Anual

Setor: Bordado

Bordador

Físico: ruído
Ergonômico: postura inadequada. 
Acidente: perfuração nas mãos e dedos, e 
iluminação inadequada. 

Audiometria completa. 
Exame clínico para 
aparelho osteomuscular. 
Exame oftalmológico. 

Admissional de refer-
ência, 6 meses após 
admissão e anual. 

Fonte: Manual de Segurança e Saúde no Trabalho / Gerência de Segurança e Saúde no Trabalho. São Paulo: SESI, 2003. 
(Coleção Manuais; Indústria do Vestuário). 

g) Relatório anual do PCMSO: deve ser elaborado contendo uma estatística 

que demonstre o número e a natureza dos exames médicos, estatísticas de 

resultados considerados anormais e o planejamento para o próximo ano.

Quadro 5.4: Modelo de relatório anal do PCMSO

Responsável
Data:__/__/____
Assinatura:

Setor
Natureza do 

exame

Número 
de exames 
realizados

Número de 
resultados 
anormais

Números de 
resultados 

anormais x 100 / 
Número anual de 

exames

Número de 
exames para o 
ano seguinte

Criação e 
modelagem

Periódico 3 0 0 3

Bordado Periódico 4 1 0,88 4

Costura

Admissional 
Periódico 

Retorno ao 
trabalho

25 10 8,84 21

OBS: Todos os setores devem ser contemplados.

Fonte: Manual de Segurança e Saúde no Trabalho / Gerência de segurança e Saúde no Trabalho. São Paulo: SESI, 2003. (Coleção 
Manuais; Indústria do Vestuário).
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h) Primeiros socorros: deve descrever materiais necessários para a ne-

cessidade de medidas relativas a primeiros socorros, de acordo com as 

características da empresa. Deve ser armazenado em local seguro, de 

fácil acesso e aos cuidados de pessoa treinada. Sugestão de materiais: 

tesoura, esparadrapo, luvas, colar cervical, tala, atadura de crepom, más-

cara de ar para parada cardíaca, compressas de gaze, antisséptico, sabão, 

soro fi siológico 0,9%, etc.

i) Cronograma de atividades em saúde do trabalhador: deve ser colo-

cado neste cronograma todas as atividades de saúde e o mês que serão 

realizadas na empresa. Recomendam-se atividades que orientem a pre-

venção de doenças, vacinação, cuidados de higiene, e outros temas so-

bre os quais os trabalhadores possam demonstrar interesse (Quadro 5.5).

Quadro 5.5:  Modelo de cronograma de atividades relacionadas a saúde do 
trabalhador

Atividade Estratégia Mês

Palestra sobre dengue
Reunir trabalhadores e explicar a importância dos cuidados com a dengue 
dentro e fora da empresa.

Janeiro

Ofi cina sobre DST/AIDS
Orientar os trabalhadores sobre a importância do uso dos preservativos durante 
as relações sexuais. 
Distribuir preservativos masculinos entre os trabalhadores.

Fevereiro

Vacinação
Encaminhar e orientar os trabalhadores a procurar postos de vacinação para 
imunização contra hepatite,  tétano, etc.

Março

OBS: Elaborar uma atividade ou mais, se possível, para todos os meses. 

Fonte: Autoria própria

5.1.2  Inter-relações com outros programas de 
prevenção (PPRA, PCA e PPR) 

O PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) deve ser elaborado para 

reconhecer, avaliar e controlar os riscos ambientais. Ele serve de base para que 

o médico coordenador do programa defi na os exames médicos específi cos que 

deverão ser realizados e a periodicidade dos mesmos. O PPRA serve também 

para avaliar a necessidade da elaboração de programas como o PCA (Programa 

de Conservação Auditiva) e o PPR (Programa de Proteção Respiratória), que 

deverão ser elaborados somente se existir os riscos ruído e químicos. 

No exemplo que elaboramos da “Indústria de Vestuário Veste Bem”, podemos 

ver, no Quadro 5.3, que no setor de bordado existe o risco físico ruído. Então, 

além do PPRA, o PCA deve ser elaborado. Vimos também que o médico defi niu 

no PCMSO a realização do exame de audiometria para os trabalhadores desse 

setor, os quais devem ser feitos periodicamente.
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5.1.3  Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Trabalhador – RENAST 

Além dos programas de responsabilidade dos empregadores, existem tam-

bém os programas de saúde do trabalhador de responsabilidade do governo 

Federal, Estadual e Municipal através das Políticas de Saúde do Trabalhador.

A RENAST inclui ações de promoção preventivas, curativas e de reabilitação. 

E promove a estruturação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST), responsáveis por promover ações de melhoria nas condições de 

trabalho e qualidade de vida através da prevenção e vigilância. São mais de 

200 centros de referência divididos em dois tipos: estaduais e regionais. 

Os regionais participam da capacitação das redes de saúde para receberem os 

trabalhadores que necessitarem; participam das investigações de maior com-

plexidade, colaboram com a estruturação da assistência de média e alta com-

plexidade para atender aos acidentes de trabalho e às doenças ocupacionais.

Aos estaduais, cabe a participação na elaboração e execução das políticas 

de saúde do trabalhador, assessorar os CEREST regionais, implementar de 

estratégias de comunicação e educação permanente em saúde, executar ações 

de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental voltadas à saúde do traba-

lhador, dentre outras responsabilidades.

Os CEREST dão apoio aos trabalhadores que necessitam de assistência médica, 

psicológica, de assistência social, dentre outros serviços.

Pelo que foi descrito sobre a RENAST e CEREST, como você acha que esses progra-

mas podem colaborar para melhorar a qualidade de vida e saúde dos trabalhadores?

Resumo

Nesta aula, você estudou o PCMSO e aprendeu a elaborá-lo. Viu sua relação 

com outros programas (PPRA, PCA e PPR). Viu também que existem programas 

do governo para melhorar a qualidade de vida e saúde dos trabalhadores, a 

nível estadual e municipal através dos CEREST, e a nível federal com a RENAST. 

Conheça o CEREST 
do RN acessando: 

<http://www.cerest.rn.gov.br/
contentproducao/aplicacao/

sesap_cerest/principal/
enviados/index.asp>.
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Atividade de aprendizagem 

Nesta aula, você aprendeu a elaborar um PCMSO. Então, agora é hora de 

praticar. Crie uma empresa e, com as informações que vimos, elabore um do-

cumento base do PCMSO para sua empresa, preenchendo os quadros abaixo:

Dados da empresa:

Razão social

Endereço

CEP

C.N.P.J

Telefone /FAX

Atividade

CNAE (NR-4)

Grau de risco

Número de funcionários

Horário de trabalho

Riscos encontrados, exames e periodicidade dos mesmos:

Risco ocupacional Exame complementar Periodicidade

Parâmetros a serem adotados:

Funções Riscos Controle Periodicidade

Setor

Setor

Setor
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Relatório anual:

PCMSO Relatório anual

Responsável: Data:__/__/____
Assinatura:

Setor
Natureza do 

exame

Numero 
anual de exames 

realizados

Número de 
resultados 
anormais

Número de 
resutados 

anormais 100) / 
Número anual de 

exames

Número de 
exames para 

o ano 
seguinte

Materiais de primeiros socorros:

Cronograma de atividades em saúde do trabalhador:

Atividade Estratégia Mês
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Livro_Saúde_Ocupacional_B.indb   92Livro_Saúde_Ocupacional_B.indb   92 29/08/14   15:4629/08/14   15:46



e-Tec Brasil93Currículo da professora autora

Currículo da professora autora

Aline de Souza Falcão Aquino

Formada em Enfermagem pela Universidade Potiguar (UnP). Possui especialização 

em Enfermagem do Trabalho pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Foi 

professora substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN) nas disciplinas de Primeiros Socorros e Higiene Industrial. 

Atualmente, trabalha na área de Saúde Pública. 
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