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RESUMO 

Este trabalho pretende discutir alguns conceitos de higiene, saude e seguranc;a 
do trabalho e suas possibilidades de integrac;ao com os sistemas de gestao de 
pessoas, a fim de contribuir com informac;oes relevantes e atuais para a 
melhoria do desempenho e da qualidade de vida dos trabalhadores. Dividido 
em duas grandes partes, que correspondem aos seus objetivos especificos, 
este projeto traz em sua primeira parte o atual estado da arte no Brasil da 
higiene, saude e seguranc;a do trabalho; enquanto que a segunda discute, em 
termos te6ricos e empiricos, algumas contribuic;oes dessas areas do 
conhecimento humano para a melhoria da gestao de pessoas. Os modernos 
conceitos de higiene, seguranc;a e condic;oes ambientais de trabalho sao 
apresentados na primeira parte deste projeto, a qual discute, ainda, a 
prevenc;ao de acidentes e a questao de saude ocupacional e seus problemas 
oriundos do estresse, do assedio moral e da Sindrome de Burn-out. A segunda 
parte desta monografia apresenta as contribuic;oes da gestao de pessoaspara 
a higiene e seguranc;a do trabalho com enfase nas questoes da selec;ao e 
recrutamento de pessoal, treinamento e formac;ao profissional, propaganda de 
seguranc;a, cuidados com a saude ocupacional, qualidade de vida no trabalho, 
ergonomia e programas de bem-estar dos funcionarios. 



1 INTRODUCAO 

Por modo ou metoda de gestao, entende-se o conjunto de praticas 

administrativas colocadas em execw;ao pela diregao de uma empresa para 

atingir os objetivos que ela se tenha fixado. E assim que o metoda de gestao 

compreende o estabelecimento das condigoes de trabalho, a organizagao do 

trabalho, a natureza das relagoes hierarquicas, o tipo de estruturas 

organizacionais, os sistemas de avaliagao e controle dos resultados, os 

objetivos, os valores e a filosofia da gestao que o inspiram, e as politicas em 

materia de gestao do pessoal. 

As crescentes e rapidas transformagoes que tern atingido o mundo 

corporative tambem tern afetado a gestao de pessoas, que, sem duvida 

alguma, e uma das areas que mais tern sofrido mudangas nos ultimos anos. 

Com a globalizagao dos neg6cios, o desenvolvimento tecnol6gico, o forte 

impacto da mudanga e o intenso movimento pela qualidade e produtividade 

surge uma inevitavel constatagao na maioria das organizagoes: o grande 

diferencial, a principal vantagem competitiva das empresas, decorre das 

pessoas que nelas trabalham. Portanto, conquistar e manter o capital humano 

das organizagoes tern sido o grande desafio para os profissionais responsaveis 

pela gestao de pessoas. 

Assim, se as organizagoes desejam alcangar seus objetivos da melhor 

maneira possivel, elas precisam saber canalizar os esforgos das pessoas para 

que tambem estas atinjam seus objetivos individuais e que ambas as partes 

saiam ganhando. Muitas sao as possibilidades que os profissionais 

responsaveis pela gestao de pessoas tern para mobilizar e utilizar plenamente 
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a capacidade das pessoas em prol da organizac;ao: orientar, recompensar, 

desenvolver, treinar, manter e monitorar os individuos sao algumas delas. 

Zelar pela integridade fisica e mental dos colaboradores e outra dessas 

possibilidades e, sem duvida alguma, uma das mais complexas, pois envolve 

responsabilidades legais e marais de assegurar urn local de trabalho livre de 

riscos desnecessarios e de condic;oes ambientais que possam provocar danos 

a saude fisica e mental dos colaboradores. As doenc;as profissionais e os 

acidentes de trabalho provocam enormes prejuizos as pessoas e as 

organizac;oes em termos de custos humanos, sociais e financeiros. Eles podem 

ocorrer casualmente, mas podem ser evitados atraves de programas 

preventives e profilaticos. Portanto, garantir a higiene e a seguranc;a do 

trabalho e uma atividade de vital importancia para os profissionais de gestao de 

pessoas. 

1.1 OBJETIVO DO PROJETO 

Dentro desse contexto de grandes mudanc;as ocorridas no mundo 

corporative houve urn notavel progresso na reduc;ao e prevenc;ao de doenc;as e 

acidentes relacionados com o trabalho. Novas conceitos surgiram, novas 

metodos e procedimentos passaram. a ser adotados, novas metodologias foram 

desenvolvidas. Enfim, o atual estagio da higiene e seguranc;a do trabalho esta 

muito diferente do existente ha duas ou tres decadas. 

Assim, estudar o atual estado da arte da higiene, saude e seguranc;a do 

trabalho no Brasil, em termos te6ricos e empiricos, e o objetivo principal deste 

projeto. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Para atingir o objetivo a que esse trabalho se propoe, desenvolver-se-ao 

os seguintes objetivos especificos: 

a) Pesquisar a situac;ao atual dos conhecimentos sabre higiene e 

seguranc;a do trabalho; 

b) discutir alguns desses elementos e a possibilidade de integrac;ao com 

os sistemas de gestao de pessoas. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Ha urn fator positivo nos casos de acidentes de trabalho: eles levam as 

empresas a acreditarem que competitividade e lucro nao sao suficientes. 

Assim, elas tambem devem procurar demonstrar uma atitude etica e 

responsavel quanta a seguranc;a e saude em seus ambientes de trabalho, alem 

de cuidar das questoes ambientais. A gestao de pessoas, aliada aos modernos 

conceitos de higiene e seguranc;a do trabalho, constitui uma importante 

ferramenta gerencial que contribui para a melhoria do desempenho das 

empresas em relac;ao as questoes de Seguranc;a e Saude no Trabalho, hoje 

uma necessidade fundamental para as organizac;oes, para os trabalhadores e 

para a sociedade como urn todo. 

Este tema tern despertado grande interesse por parte das organizac;oes 

e dos profissionais da area de seguranc;a e medicina do trabalho e, tambem, 

dos profissionais de recursos humanos. Mas ainda existem alguns entraves 

para a sua disseminac;ao, entre os quais, o desconhecimento de conceitos 

importantes e novas metodologias e tecnologias. Portanto, este trabalho 
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pretende discutir alguns desses elementos e a possibilidade de integrac;ao com 

os sistemas de gestao de pessoas, contribuindo, dessa forma, com 

informac;oes relevantes para o cenario empresarial atual. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho esta dividido em duas grandes partes, que correspondem 

aos seus objetivos especlficos. A primeira parte traz a fundamentac;ao te6rica, 

o estado da arte da higiene, saude e seguranc;a do trabalho; enquanto que a 

segunda parte discute, em termos te6ricos e emplricos, algumas contribuic;oes 

da higiene, saude e seguranc;a do trabalho para a melhoria da gestao de 

pessoas. 

A fundamentac;ao te6rica - o capitulo 2 - apresenta t6picos que tratam 

da evoluc;ao hist6rica e os campos de atuac;ao da gestao de pessoas; a higiene 

do trabalho, seus objetivos e as condic;oes ambientais de trabalho, com 

destaque para a iluminac;ao, o nlvel de ruldo, a temperatura e a umidade. Na 

sequencia, e discutida a questao da seguranc;a do trabalho; a prevenc;ao de 

acidentes, a identificac;ao de suas causas e seus custos direto e indireto. A 

questao da saude ocupacional e discutida com €mfase dada as questoes do 

estresse, assedio moral e a Slndrome de Burn-out. E, concluindo o capitulo, 

esta a questao da ergonomia. 

0 capitulo 3 apresenta as contribuic;oes da gestao de pessoas para a 

higiene e seguranc;a do trabalho com enfase nas questoes da selec;ao e 

recrutamento de pessoal, treinamento e formac;ao profissional, propaganda de 
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seguranc;a, cuidados com a saude ocupacional, qualidade de vida no trabalho, 

ergonomia e programas de bem-estar dos funcionarios. 

2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Nos itens seguir sera apresentada a fundamentac;ao te6rica deste 

projeto. Serao discutidos aspectos relacionados a evoluc;ao hist6rica e os 

campos de atuac;ao da gestao de pessoas; a higiene e a seguranc;a do 

trabalho, seus objetivos e as condic;oes ambientais de trabalho; a prevenc;ao de 

acidentes, a identificac;ao de suas causas e seus custos direto e indireto; e a 

saude ocupacional e a ergonomia. 

2.1 EVOLUCAO DA GESTAO DE PESSOAS 

A subita transformac;ao tecnol6gica que ocorreu nos prim6rdios do 

seculo XIX mudou a realidade mundial economica e socialmente, e alterou, 

tambem, as relac;oes humanas no trabalho. 0 contraste que a estrutura 

humana do trabalho artesanal ofereceu, frente aos efeitos da Revoluc;ao 

Industrial, foi grande. A principal caracteristica do trabalho artesanal era a 

presenc;a de grupos pequenos (de inicio, alguns compostos somente por 

elementos da mesma familia) que se dedicavam a fabricac;ao de determinadas 

mercadorias. Esses grupos, geralmente de ate oito componentes, eram 

liderados por urn mestre, que se caracterizava pela experiencia e habilidade no 

oficio. Aprendendo com esse mestre e auxiliando-o estavam os aprendizes. 

Entre essas duas posic;oes funcionais havia uma terceira, que constituia o meio 

caminho para o mestre. Eram · os journey men ou compagnons, que poderiam 
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ser chamados de oficiais. Ex-aprendizes e futuros mestres, se para tal 

possuissem qualidades, esses oficiais participavam ativamente da produgao. A 

divisao do trabalho era escassa e muitas vezes inexistente. Os produtos eram 

elaborados inteiramente pelos membros e, no caso do aprendiz, tao logo seu 

treinamento fosse completado (Jucius, 1979). 

Nestes nucleos de trabalho estabeleciam-se, entre os componentes, 

relagoes humanas que a sociologia chama de relagoes primarias. Relagao 

primaria e o cantata que duas pessoas mantem entre si, pelo prazer de mante

lo e nao visando a urn fim, a urn interesse imediato ou material. Assim, em tal 

celula de trabalho escasseavam atritos. A posigao de cada urn frente ao outro, 

ou frente a sociedade, era definida e segura. As associagoes de artesaos 

(denominadas guilds) eram uma especie de sindicato geral do trabalho, agindo 

nos assuntos legais, funcionais e profissionais, que nao permitiam a excessiva 

capitalizagao de uma celula e limitavam os Iueras, regulamentando sua 

distribuigao; tambem limitavam o numero de aprendizes e oficiais de cada 

nucleo. Determinavam o tempo que cada componente deveria passar no 

aprendizado e no oficialato e asseguravam condigoes para que os oficiais 

capazes passassem a mestres. Certos desejos basicos de toda pessoa, como 

ode consideragao (especialmente prestigio funcional), estabilidade, afetividade 

e outros, podiam ser satisfeitos de maneira adequada nessa realidade 

economica e social. 

Fora dessa atividade industrial estavam milhoes de pessoas oprimidas 

por uma nobreza cujos interesses eram outros. Os pr6prios participantes da 

atividade industrial nao tinham, em materia de conforto, uma pequena 

percentagem do que hoje possui urn operario. Deve ser ressaltado, entretanto, 
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que no mundo industrial do artesanato havia uma situa9ao na qual os desejos 

do produtor, particularmente seus desejos de ser reconhecido como individuo, 

ainda que somente no seu mundo funcional, eram passiveis de substancial 

satisfa9ao. 

A Revolu9ao Industrial, ou seja, a possibilidade que a tecnologia permitiu 

as aplica96es de grandes capitais e a concomitante fermenta9ao comercial do 

mundo, nao surpreendeu esse movimento artesanal em pleno funcionamento. 

As descobertas dos seculos XV e XVI, o movimento renascentista, o 

mercantilismo e outras causas ja haviam influido no estremecimento do 

equilibria artesanal. 

Houve uma ruptura de harmonia no trabalho industrial com o advento do 

capitalismo tecnol6gico. Ganhou-se economicamente e perdeu-se 

psicossocialmente falando; os efeitos iniciais, de acordo com Toledo (1980) 

tenderam, no seu todo a ser extremamente desfavoraveis. Houve 

desvaloriza9ao das habilidades e capacidades profissionais. A possibilidade de 

auto-expressao do trabalhador anulou-se, ou seja, o produtor industrial passou 

a nao criar mais urn artigo, e sim a colaborar, por vezes inconsciente e 

mecanicamente, na cria9ao de urn produto. 0 orgulho pelo trabalho tendeu a 

diminuir, ja que este deixou de ser fruto de esfor9os pr6prios constataveis, para 

sera colabora9ao insignificante num processo mecanizado (Toledo, 1980). 

Estudiosos desse evento tanto se preocupam em localizar na maquina a 

culpa por esse periodo sombrio para o trabalhador industrial que se esquecem 

de urn fator que, apesar de dependente do advento da maquina, pode ser 

considerado como o principal culpado pela infelicidade em questao. Esse fator 

e o elevado numero de pessoas reunidas numa s6 atividade. Aqueles contatos 
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primaries existentes no nucleo artesanal pulverizaram-se. 0 mestre, de 

orientador e professor, por vezes ate mentor, passou a fiscal representante do 

afastado patrao. Ern vez de uma media de oito pessoas trabalhando juntas, a 

reuniao de milhares numa industria e centenas num departamento ou sec;ao foi 

a norma. As relac;oes entre as pessoas ou grupos passaram a ser de contatos 

secundarios, ou seja, baseadas no interesse ou na necessidade de serem 

mantidos. Urn mestre deixou de ensinar e liderar cerca de oito aprendites ou 

oficiais e passou a vigiar e fiscalizar trinta ou quarenta operarios. 

0 grande neg6cio exigiu a grande direc;ao. Essa direc;ao, por 

contingencias sociais e economicas, afastou-se da execuc;ao do trabalho e, no 

mundo industrial, falavam-se nitidamente duas linguagens: a linguagem da 

gerencia e a linguagem do executor do trabalho (Jucius, 1979). 

Nesse periodo comec;ou a se delinear o tipo de perfil do ambiente 

organizacional que, ate os dias de hoje, predomina nos grupos de trabalho. 

Calcados no modelo da organizac;ao militar e da lgreja Cat61ica da epoca, os 

grupos de trabalho passaram a se caracterizar, de acordo com Jucius (1979), 

por: 

• Sistemas de planejamento e controle centralizados e com 

tonalidades marcantemente fiscalizadoras; 

• Estilo de lideranc;a predominantemente autoritario. 

Estas caracteristicas, entretanto, foram, e continuam a ser, pouco 

pr6prias para o desenvolvimento e realizac;ao pessoal. Tern sido constante, 

porem, o esforc;o que visa a uma humanizac;ao das relac;oes no trabalho, e 
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cada dia fica mais demonstrado que a eficacia da ac;ao de uma empresa 

depende desta humanizac;ao (Toledo, 1980). 

0 6rgao de Recursos Humanos, como setor definido da administrac;ao 

das empresas, teve seu aparecimento no inicio do seculo XX, tendo tido sua 

evoluc;ao acelerada a partir da decada de vinte. 0 fortalecimento do movimento 

sindical, que surgiu como uma defesa as situac;oes negativas de ordem 

economica e social, provocadas pela Revoluc;ao Industrial, auxiliou a 

institucionalizac;ao dos setores de pessoal nas organizac;oes. 0 fator humano 

no trabalho ja tinha de ser tratado com atenc;ao especifica. A can3ncia de mao

de-obra, provocada pela Primeira Guerra Mundial, foi outro fator que contribui 

para o reforc;o dos 6rgaos de recursos humanos. 

Pode-se, entao, inferir que as atividades iniciais desse novo 6rgao 

estavam voltadas para os programas paternalistas de bem-estar social, numa 

tentativa de contra-atacar a hostilidade sindical. 0 controle de pessoal, a 

administrac;ao salarial, o recrutamento e o inicio das atividades de formac;ao 

sistematica de pessoal caracterizavam tambem este periodo inicial da gestao 

de pessoas. 

Todas estas atividades estavam eivadas de urn tratamento 

marcantemente racionalista.O fator humano era encarado como urn fator a 

mais na combinac;ao de fatores que resultavam na produc;ao de mercadorias e 

servic;os. A influemcia do taylorismo era macic;a (Toledo, 1980). 

Os movimentos filos6ficos dos anos trinta, de maneira especial o 

pensamento existencial, aliados aos primeiros estudos de Sociologia do 

Trabalho, forneceram direcionamentos e subsidies eticos e cientificos para a 

evoluc;ao da gestao de pessoas. Urn dos marcos iniciais mais significativos 
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dessa evoluc;ao foram os experimentos de Hawthorne, na Western Electric, em 

Chicago, nos Estados Unidos. 

As pesquisas de Hawthorne surpreenderam os tayloristas que tentavam 

combinar, dentro das mesmas constantes, materia-prima, maquinas, 

equipamentos e pessoas. Percebeu-se nessas pesquisas que as relac;oes 

humanas, seus estados em expressoes individuais e grupais, afetam 

profundamente a produtividade. 0 que delas se positivou como fundamental foi 

o seguinte: melhorem-se as relac;oes humanas dentro de uma empresa, e a 

produc;ao sera melhorada.Satisfac;am-se os desejos espirituais basicos do 

homem, tais como o de considerac;ao, estabilidade, afetividade e outros e 

teremos havera urn aumento da harmonia produtiva. Dessas advertencias 

surgiu urn movimento que se desenvolveu pelo mundo moderno.Os 

conhecimentos sociol6gicos e psicol6gicos, ja acumulados nos estudos de 

comunidades e individuos, serviram de base, nao s6 aos estudos de 

Hawthorne como tambem a uma serie de novos estudos. 0 conjunto ja 

experimentado de tecnicas sociais e psicol6gicas aconselhadas para situac;oes 

outras que nao a do trabalho foi adaptado a esse setor social. Em 1940, urn 

conjunto de tecnicas de relac;oes humanas no trabalho foi sistematizado num 

metodo (Metodo TWI) e nele foram treinados mais de dois milhoes de mestres 

ou supervisores nos Estados Unidos e milhares de outros mais em diversos 

paises (Jucius, 1979). 

Uma vez comprovadas, nao somente a importancia da area de recursos 

humanos em si, mas tambem, as grandes possibilidades de desenvolvimento 

dos seus conhecimentos e tecnicas, que passariam a influenciar diretamente 

os resultados das organizac;oes, comec;ou-se a verificar uma valorizac;ao 
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crescente da area, especialmente nos paises mais desenvolvidos economica e 

culturalmente. A missao inicial do 6rgao de recursos humanos, que era 

predominantemente servir de "amortecedor" das insatisfagoes de pessoal, e ser 

urn 6rgao tecnico-administrativo relativamente isolado da diregao da empresa, 

passa a ser encarada como atividade contribuinte para a modernizagao 

constante das organizagoes como urn todo. 

Urn aspecto fundamental, para a visualizagao do direcionamento da 

atividade de gestae de pessoas, e a sua contribuigao crescente na 

humanizagao das relagoes de trabalho. 0 humanismo e intrinseco nas 

atividades e evolugao da area de recursos humanos. Autores classicos 

modernos, como McGregor, Argyris, Bennis, Bekhart, Likert e Maslow, com 

diferente abordagens, apontam para a necessidade de se criar urn clima de 

trabalho que permita a realizagao cada vez mais plena do ser humane, ou seja, 

criar condigoes propicias a ampla auto-realizagao pessoal. 

Nao se trata de uma posigao puramente etica, mas resultante de 

pesquisas e observagoes cientificas. Segundo Wagner (1999) e extraordinaria 

a coincidencia de conclusoes desses cientistas sociais com as conclusoes dos 

fil6sofos da grande linha existencial, como Karl Jaspers, Teilhard de Chardin, 

Heidegger, Gabriel Marcel, entre outros. 

2.2 OS CAMPOS DE ATUACAO DA GESTAO DE PESSOAS 

As organizagoes compoem urn empreendimento social no qual se 

reunem diversos recursos a fim de atingir certos objetivos. Sem esses recursos 

e impossivel atingir os objetivos a que se propoem as organizagoes. Os 
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recursos sao meios que as organizac;oes possuem para realizar suas tarefas e 

atingir seus objetivos: sao bens ou servic;os consumidos na realizac;ao das 

atividades organizacionais, Tais recursos podem ser considerados insumos 

necessaries para realizar o produto final ou o servic;o prestado pela 

organizac;ao (Wagner, 1999). 

De forma generica, os recursos organizacionais podem ser classificados 

em cinco grupos: recursos fisicos ou materiais; recursos financeiros; recursos 

mercadol6gicos; recursos administrativos; e os recursos humanos, que sao as 

pessoas que ingressam, permanecem e participam da organizac;ao, qualquer 

que seja o seu nivel hierarquico ou sua tarefa. Os recursos humanos estao 

distribuidos no nivel institucional da organizac;ao (direc;ao), no nivel 

intermediario (gerencia e assessoria) e no nivel operacional (tecnicos, 

funcionarios e operarios, alem dos supervisores de primeira linha). Constituem 

o unico recurso vivo e dinamico da organizac;ao, alias, o recurso que decide 

manipular os demais, que sao inertes e estaticos por si (Marras, 2000). 

A administrac;ao desses recursos organizacionais requer processos 

complexos. Entretanto, todos os recursos exigem a presenc;a de recursos 

humanos para seu processamento. Assim, a gestao da produc;ao, a gestao 

financeira, a gestao mercadol6gica - e mesmo a gestao de recursos humanos 

- necessitam de pessoas para poder processar seus recursos basicos. 

Portanto, administrar pessoas e uma tarefa existente em todas as areas e 

niveis da organizac;ao. 

A gestao de pessoas e uma area interdisciplinar: envolve conceitos de 

psicologia industrial e organizacional, de sociologia organizacional, de 

engenharia industrial, de direito do trabalho, e engenharia de seguranc;a, de 
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medicina do trabalho, de engenharia de sistemas, de cibernetica, entre outras. 

Os assuntos pertinentes a gestao de pessoas referem-se a diversos campos de 

conhecimentos: aplicac;ao e interpretac;ao de testes psicol6gicos e entrevistas, 

de tecnologia de aprendizagem individual e de mudanc;a organizacional, 

nutric;ao e alimentac;ao, medicina e enfermagem, servic;o social, plano de 

carreiras, desenho de cargos e da organizac;ao, satisfac;ao no trabalho, 

absenteismo e salarios e encargos sociais, mercado, lazer, incendios e 

acidentes, disciplina e atitudes, interpretac;ao de leis trabalhistas, eficiencia e 

eficacia, estatisticas e registros, transporte para o pessoal, responsabilidade do 

nivel de supervisao, auditoria e urn sem numero de assuntos extremamente 

diversificados (Dessler, 2003). 

Urn conceito sucinto de Gestao de Pessoas e dado por Pontes (2004): "e 

urn conjunto de politicas e praticas necessarias relacionadas com as pessoas 

desde o recrutamento, selec;ao, treinamento, recompensas, avaliac;ao de 

desempenho e suas implicac;oes para os gerentes". 

Em func;ao da racionalidade organizacional, da filosofia e cultura 

organizacional surgem, de acordo com Pontes (2004), os diferentes processos 

de gestao de pessoas. Tais processos referem-se as formas pelas quais a 

organizac;ao lida com seus integrantes e por intermedio deles pretende atingir 

seus objetivos. A rigor, esses processos devem abranger fatores que definam 

quem deve trabalhar na organizac;ao (recrutamento e selec;ao de pessoal); o 

que as pessoas deverao fazer (descric;ao e analise de cargos, avaliac;ao de 

desempenho); como recompensar pessoas (recompensas e remunerac;ao, 

beneficios e cargos); como desenvolver as pessoas (treinamento e 

desenvolvimento, programas de mudanc;as, programas de comunicac;oes); 
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como manter pessoas na organizac;ao (relac;ao com empregados; higiene, 

seguranc;a e qualidade de vida); como saber o que as pessoas fazem e o que 

sao (sistema de informac;ao gerencial, banco de dados). 

2.3 HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO 

Do ponto de vista da Gestao de Pessoas, a saude e a seguranc;a dos 

colaboradores constituem uma das principais bases para a preservac;ao da 

forc;a de trabalho adequada. Segundo Marras (2000), higiene e seguranc;a do 

trabalho, de maneira generica, constituem duas atividades intimamente 

relacionadas, no sentido de garantir condic;oes pessoais e materiais de trabalho 

capazes de manter certo nivel de saude dos empregados. Segundo o conceito 

emitido pela Organizac;ao Mundial de Saude, a saude e urn estado completo de 

bem-estar fisico, mental e social e que nao consiste somente na ausencia de 

doenc;a ou de enfermidade. 

Reimberg (2004) afirma que a saude do trabalho pode ser afetada por 

diversos fatores, sejam de ordem relativa a condic;ao de trabalho (temperatura, 

ruido, iluminac;ao), fisiol6gica (postura, esforc;o), por aspectos organizacionais 

do trabalho (monotonia, fadiga ou falta de motivac;ao na execuc;ao de tarefas) e 

tambem por problemas relacionados a seguranc;a do trabalho (acidentes e 

doenc;as). 

2.3.1 HIGIENE DO TRABALHO 

A higiene do trabalho, segundo Dessler (2003), refere-se a urn conjunto 

de normas e procedimentos a fim de proteger a integridade fisica e mental do 

trabalhador, preservando-o, assim, dos riscos de saude inerentes as tarefas do 
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cargo e ao ambiente fisico onde sao executadas. De acordo com Scope, a 

higiene do trabalho esta relacionada com o diagn6stico e com a prevenc;ao de 

doenc;as ocupacionais a partir do estudo e controle de duas variaveis: o homem 

e seu ambiente de trabalho. 

Urn plano de higiene do trabalho geralmente envolve os seguintes itens: 

1. Ambiente fisico de trabalho, envolvendo: luminosidade adequada a 

cada tipo de atividade; remoc;ao de gases, fumac;a e adores 

desagradaveis, bern cbmo o afastamento de possiveis fumantes ou a 

utilizac;ao de mascaras; manutenc;ao de niveis adequados de 

temperatura; remoc;ao de ruidos ou utilizac;ao de protetores 

auriculares. 

2. Ambiente psico/6gico de trabalho, envolvendo: relacionamentos 

humanos agradaveis; tipo de atividade agradavel e motivadora; estilo 

de geremcia democratico e participative; eliminac;ao de possiveis 

fontes de estresse. 

3. Ap/icayao de principios de ergonomia, envolvendo: maquinas e 

equipamentos adequados as caracteristicas humanas; mesas e 

instalac;oes ajustadas ao tamanho das pessoas; ferramentas que 

reduzam a necessidade de esforc;o fisico humano. 

4. Urn programa adequado de Saude ocupacional. 
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2.3.2 OBJETIVOS DA HIGIENE DO TRABALHO 

A higiene do trabalho, segundo Silva (2001 }, possui urn carater 

preventive, pois tern por objetivo a saude e o conforto do trabalhador, a fim de 

evitar que adoe9a e se ausente provis6ria ou definitivamente do trabalho. 

De acordo com Pacheco (2000), entre os objetivos principais da higiene 

do trabalho pode-se citar: elimina9ao das causas das doen9as profissionais; 

redu9ao dos efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho em pessoas doehtes 

ou portadoras de defeitos fisicos; preven9ao de agravamento de doen9as e de 

lesoes; e manuten9ao da saude dos trabalhadores e aumento da produtividade 

por meio de controle do ambiente de trabalho. 

Segundo Pacheco (2000), esses objetivos poderao ser obtidos pela 

educa9ao dos colaboradores, indicando os perigos existentes e ensinando 

como evita-los; mantendo constante estado de alerta contra os riscos 

existentes na fabrica; e pelos estudos e observa96es dos novos processes ou 

materiais a serem utilizados. 

Toledo (1980) considera que a higiene do trabalho envolve tambem 

estudo e controle das condi96es de trabalho, que sao as variaveis da situa9ao 

que influenciam o comportamento humano. 

2.3.3 CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO 

0 trabalho das pessoas e profundamente influenciado portres grupos de 

condi96es: 

1. Condi96es ambientais de trabalho: iluminayao, temperatura, ruido, 

entre outras. 
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2. Condic;oes de tempo: durac;ao da jornada de trabalho, horas extras, 

periodos de descanso, entre outras. 

3. Condic;oes sociais: organizac;ao informal, status, entre outras. 

De acordo com Silva (2001 ), a higiene do trabalho ocupa-se do primeiro 

grupo (condic;oes ambientais), embora nao se descuide totalmente dos outros 

dois grupos. 

Condic;oes ambientais de trabalho referem-se as circunstancias fisicas 

que envolvem o colaborador enquanto ocupa o cargo na organizac;ao. E o 

ambiente fisico que envolve o empregado, enquanto ele desempenha urn 

cargo. 

Os tres itens mais importantes das condic;oes ambientais de trabalho, e 

que serao analisados neste trabalho, sao iluminac;ao, ruido e condic;oes 

atmosfericas. 

2.3.3.1 ILUMINA<;AO 

A iluminac;ao refere-se a quantidade de luminosidade que incide no local 

de trabalho do empregado. Nao se trata da iluminac;ao em geral, mas a 

quantidade de luz no ponto focal do trabalho. Assim, os padroes de iluminac;ao 

sao estabelecidos de acordo com o tipo de tarefa visual que o empregado deve 

executar: quanto maior a concentrac;ao visual do colaborador em detalhes e 

minucias tanto mais necessaria a luminosidade no ponto focal de trabalho. 

A rna iluminac;ao causa fadiga a vista, prejudica o sistema nervoso, 

concorre para a rna qualidade do trabalho e e responsavel por razoavel parcela 

dos acidentes. Em contrapartida, Martin (apud Faria, 1984) acrescenta que urn 

sistema de iluminac;ao bern projetado contribui para que o traba~ho seja mais 
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rapido, a fadiga seja reduzida e os acidentes evitados. Urn sistema de 

iluminac;ao deve possuir os seguintes requisitos: 

1. ser suficiente de modo que cada foco luminoso fornec;a toda 

quantidade de luz necessaria a cada tipo de trabalho; 

2. ser constante e uniformemente distribuida de modo a evitar a fadiga 

dos olhos decorrente das sucessivas acomodac;oes, em virtude das 

variac;oes da intensidade da luz. Deve-ser evitar contrastes violentos 

de luz e sombra e as oposic;oes de claro e escuro. A tabela 1 

apresenta os niveis minimos, medidos em luxes, de iluminac;ao para 

tarefas visuais. 

T b I 1 a ea : mve1s m1mmos d ·1 e 1 ummac;ao para t f are as v1sua1s. 
Classe Tipo de tarefa visual Luxes 

1 Variavel e simples 250 a 500 
2 Observac;ao continua de detalhes 500 a 1.000 
3 Continuas e de precisao 1.000 a 2.000 
4 Trabalhos muito delicados e de detalhes Acima de 2.000 

3. ser disposta no sentido de nao causar ofuscamento, ou 

resplandecencia, que tragam fadiga a visao, em face da necessidade 

de constantes acomodac;oes visuais. 

Em relac;ao a distribuic;ao de luz, segundo Faria (1984), ela pode ser: 

• Direta: os raios luminosos sao dirigidos integralmente para o 

plano de trabalho, podendo produzir ofuscamento. Ocorre que 

a fonte de luz e concentrada em alguns pontos e possibilita 

maior aproveitamento da energia consumida; 

• lndireta: os raios luminosos sao dirigidos em sua totalidade em 

sentido oposto ao plano de trabalho, ou para o teto que os 
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reflete. Assim, e obtida uma iluminac;ao que evita o 

ofuscamento e e mais uniformemente distribuida, embora exija 

maior consumo de energia eletrica; 

• semidireta: apenas 60 a 70% dos raios luminosos incidem 

diretamente no plano de trabalho, havendo combinac;ao da luz 

direta atraves da luminaria e da luz refletida; 

• Semi-indireta: somente cerca de 30% dos raios luminosos sao 

dirigidos diretamente para 0 plano de trabalho, e 0 restante e 

refletido pelo teto e paredes; 

• Mista: metade dos raios luminosos e dirigida em sentido 

oposto ao plano de trabalho ou para o teto que os reflete. 

RUiDO 

0 ruido e considerado, geralmente, como urn som ou barulho 

indesejavel. 0 som tem duas caracteristicas principais: a frequencia e a 

intensidade. A frequencia do som e o numero de vibrac;oes por segundo, 

emitidas pela fonte de ruido, e e medida em ciclos por segundos (cps). A 

intensidade do som e medida por decibeis (db). A evidencia e as pesquisas 

feitas mostram que o ruido nao provoca diminuic;ao no desempenho do 

trabalho. Todavia, a influencia do ruido sobre a saude do colaborador e, 

principalmente, sobre a sua audic;ao, e poderosa. A exposic;ao prolongada a 

niveis elevados de ruido produz, de certa forma, perda de audic;ao, 

proporcional ao tempo de exposic;ao. Em outros termos, quanto maior o tempo 

de exposic;ao ao ruido maior o grau de perda da audic;ao (Faria, 1984). 
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0 efeito desagradavel dos ruidos depende da intensidade do som, da 

varia9ao dos ritmos ou irregularidades e da freqOencia ou tom dos ruidos. 

A intensidade do som varia enormemente. A menor vibra9ao sonora 

audivel corresponde a 1 decibel (1 db), enquanto os sons extremamente fortes 

costumam provocar sensa9ao dolorosa a partir de 120 db. 

2.3.3.3 TEMPERATURA 

Uma das condi9oes ambientais relevantes e a temperatura. Existem 

cargos cujo local de trabalho se caracteriza por elevadas temperaturas, como e 

o caso da proximidade de fornos de siderurgia e de ceramica, por exemplo, nos 

quais o trabalhador precisa vestir roupas adequadas para proteger sua saude. 

Em outro extrema, existem cargos cujo local de trabalho impoe temperaturas 

baixissimas, como em frigorificos, por exemplo, que exigem roupas adequadas 

para prote9ao. Nestes casas extremos, a insalubridade constitui a 

caracteristica principal destes ambientes de trabalho. 

De acordo com Faria (1984), a fadiga humana incide mais rapidamente 

quando a temperatura seca e mais elevada ou quando o ar esta saturado de 

umidade. Ha condi9oes 6timas de temperatura-umidade que proporcionam 

"conforto termico", salubridade e maior eficiencia do trabalho. 

2.3.3.4 UMIDADE 

A umidade e conseqOencia do alto grau de tear higrometrico do ar. 

Existem condi9oes ambientais de elevada umidade do local de trabalho, como 

e o caso da maioria das tecelagens que exigem alta grada9ao higrometrica 

para o tratamento dos fios. Porem, existem condi9oes ambientais de pouca ou 

nenhuma presen9a de umidade, como eo caso das industrias ceramicas onde 
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o ar e chamado de "seco". Nestes dois casos extremes, a insalubridade 

tambem constitui a caracteristica principal. 

2.4 SEGURANCA DO TRABALHO 

Seguran9a e higiene do trabalho sao atividades interligadas que 

repercutem diretamente sobre a continuidade da produ9ao e sobre o moral dos 

empregados. 

Seguran9a do trabalho e o conjunto de medidas tecnicas, educacionais, 

medicas e psicol6gicas, empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando 

as condi96es inseguras do ambiente, quer instruindo ou convencendo as 

pessoas da implanta9aO de praticas preventivas. Seu emprego e indispensavel 

para o desenvolvimento satisfat6rio do trabalho. Dependendo do esquema de 

organiza9ao da empresa, os servi9os de seguran9a tern a finalidade de 

estabelecer normas e procedimentos, pondo em pratica os recursos possiveis 

para conseguir a preven9ao de acidentes e controlando os resultados obtidos. 

0 programa de seguran9a deve ser estabelecido partindo-se do principia que a 

preven9ao de acidentes e alcan9ada pela aplica9ao de medidas de seguran9a 

adequadas e que s6 podem ser bern aplicadas por meio de urn trabalho de 

equipe. A rigor, cada chefe e responsavel pelos assuntos de seguran9a de sua 

area, muito embora exista na organiza9ao urn 6rgao de seguran9a para 

assessorar todas as chefias em rela9ao a esse assunto. 

Segundo Ferreira (1983), a seguran9a, diferentemente do que muitos 

supoem, nao e fun9ao exclusiva de urn 6rgao especializado da empresa, 

tampouco e responsabilidade (mica da Comissao lnterna de Preven9ao de 
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Acidentes (CIPA), mas, tambem, de todos aqueles que ocupam posi9ao de 

chefia na empresa porque, em verdade, seguran9a e responsabilidade inerente 

a fun9ao de quem comanda ou supervisiona. 

E importante levar em considera9ao os seguintes aspectos em rela9ao a 

seguran9a do trabalho: 

• As condi96es de trabalho, o ramo de atividade, o tamanho, a 

localiza9ao da empresa determinam os meios preventives; 

• A seguran9a nao ficar restrita somente a area de produ9ao. Os 

escrit6rios, depositos, entre outros locais tambem oferecem riscos 

cujas implica96es afetam a empresa toda; 

• 0 problema de seguran9a envolve necessariamente a adapta9ao do 

homem ao trabalho (sele9ao de pessoal), adapta9ao do trabalho ao 

homem (racionaliza9ao do trabalho), alem de fatores s6cio

psicol6gicos, razao pela qual certas organiza96es vinculam a 

seguran9a ao 6rgao de recursos humanos; 

• A seguran9a do trabalho em certas organiza96es pode chegar a 

mobilizar elementos para o treinamento e doutrina9ao de tecnicos e 

operarios, controle de cumprimento de normas de seguran9a, 

simula9ao de acidentes, inspe9ao peri6dica dos equipamentos de 

combate a incendios, primeiros socorros. 

A seguran9a do trabalho deve ser enfocada em tres areas principais de 

atividade: 

1. Preven9ao de acidentes 

2. Preven9ao de roubos 
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3. Preven9ao de incendios 

Este trabalho ocupar-se-a tao somente da preven9ao de acidentes. 

2.4.1 PREVEN<;AO DE ACIDENTES 

De acordo com Ferreira (1983), toda ocorrencia nao programada que 

venha a interromper a continuidade do trabalho, ou que venha a interferir na 

sua continuidade e considerada acidente. Segundo esse conceito, o elemento 

caracterizador da ocorrencia e a interrup9ao ou a interferencia na continuidade 

da atividade. As lesoes pessoais que possam advir da ocorrencia sao apenas 

urn elemento a mais na caracteriza9ao. 

Pode-se conceituar acidente de trabalho como decorrente do trabalho, 

provocando, direta ou indiretamente, lesao corporal, perturba9ao funcional ou 

doen9a que determine a morte, a perda total ou parcial permanente ou 

temporaria da capacidade para o trabalho. A seguran9a busca minimizar os 

acidentes de trabalho. 

Os acidentes de trabalho classificam-se em acidentes sem afastamento 

e acidentes com afastamento. 

2.4.1.1 Acidente sem afastamento 

Acidente sem afastamento e aquele que, ap6s sofre-lo, o empregado 

continua trabalhando. Este tipo de acidente nao e considerado nos calculos dos 

coeficientes de freqOencia e de gravidade, embora deva ser investigado e 

anotado em relat6rio, alem de exposto nas estatisticas mensais. 

2.4.1.2 Acidente com afastamento 
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0 acidente com afastamento e aquele que pode resultar em 

incapacidade temporaria, permanente parcial ou total permanente ou, ainda, a 

morte. 

Os tipos de incapacidade sao explicitados a seguir. 

1. lncapacidade tempon3ria: e a perda total da capacidade para 0 

trabalho durante o dia do acidente ou que se prolongue por periodo 

menor que urn ano. No retorno, o empregado assume sua fun<;ao 

sem redu<;ao da capacidade. Em caso de acidente sem afastamento, 

onde ocorra agravamento de lesao, que determine o afastamento, o 

acidente recebera nova designa<;ao, isto e, sera considerado 

acidente com afastamento, e o periodo de afastamento sera iniciado 

no dia em que se constatou o agravamento da lesao. Neste caso, 

sera mencionado no relat6rio do acidente e no relat6rio do mes. 

2. lncapacidade permanente parcial: e a redu<;ao permanente e parcial 

da capacidade para o trabalho, ocorrida no mesmo dia ou que se 

prolongue por periodo menor que urn ano. E geralmente motivada 

por: 

• Perda de qualquer membra ou parte deste; 

• Redu<;ao da fun<;ao de qualquer membra ou parte deste; 

• Perda da visao ou redu<;ao funcional de urn olho; 

• Perda da audi<;ao ou redu<;ao funcional de urn ouvido; e 

• Quaisquer outras lesoes organicas, perturba<;oes funcionais 

ou psiquicas que resultem, de acordo com diagn6stico medico, 
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em redu9ao de menos de tres quartos da capacidade de 

trabalho. 

3. lncapacidade total permanente: e a perda total, em carc~ter 

permanente, da capacidade de trabalho. E geralmente motivada por: 

• Perda da visao de ambos olhos; 

• Perda da visao de urn olho com redu9ao, em mais da metade, 

da visao do outre; 

• Perda anatomica ou impotencia funcional de mais de urn 

membra ou de suas partes essenciais (maos ou pes); 

• Perda da visao de urn olho, simultanea a perda anatomica ou 

impotencia funcional de uma das maos ou de urn pe; 

• Perda da audi9ao de ambos os ouvidos ou redu9ao funcional 

em mais da metade; e 

• Quaisquer outras lesoes organicas, perturba96es funcionais 

ou psiquicas permanentes que ocasionem, de acordo com 

diagn6stico medico, a perda de tres quartos ou mais da 

capacidade de trabalho. 

2.4.2 IDENTIFICA<;AO DAS CAUSAS DE ACIDENTES 

A maier parte dos acidentes e provocada por causas que podem ser 

identificadas e removidas, para que nao continuem a provocar novas acidentes. 

Em todo acidente de trabalho estao envolvidos os seguintes elementos: 
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1. agente: e definido como o objeto ou a substancia (amaquina, o local 

ou o equipamento que poderiam ser adequadamente protegidos) 

diretamente relaciohados com a lesao; 

2. parte do agente: e aquela que esta estreitamente associada ou 

relacionada com lesao; 

3. condigao insegura: e a condigao fisica ou mecanica, existente no 

local, na maquina, no equipamento ou na instalac;ao (que poderia ter 

sido protegida ou corrigida) e que leva a ocorrencia do acidente; 

4. tipo de acidente: e a forma ou o modo de contato entre o agente do 

acidente eo acidentado, ou, ainda, o resultado desse contato; 

5. ato inseguro: e a violac;ao de procedimento aceito como seguro, ou 

seja, deixar de usar equipamento de protec;ao individual, distrair-se 

ou conversar durante o servic;o, fumar em area proibida, lubrificar ou 

limpar maquina em movimento; 

6. fator pessoa/ de inseguranga: e qualquer caracteristica, deficiencia 

ou alterac;ao mental, psiquica ou fisica - acidental ou permanente, 

que permite o ato inseguro. 

Cardella (1999) afirma que os acidentes no local de trabalho apresentam 

duas causas basicas: as condic;oes inseguras e os atos inseguros. As 

condic;oes inseguras representam as principais causas de acidentes no 

trabalho e incluem fatores como equipamento sem protec;ao; equipamento 

defeituoso; procedimentos arriscados em maquinas ou equipamentos; 

armazenamento inseguro, congestionado ou sobrecarregado; iluminac;ao 

deficiente ou impr6pria; ventilac;ao impr6pria, mudanc;a insuficiente de ar ou 
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fonte de ar impuro; temperatura elevada no baixa no local de trabalho; 

condig6es fisicas ou mecanicas inseguras que constituem zonas de perigo. 

Os atos inseguros sao atribuidos a certas caracteristicas pessoais que 

predisp6em aos acidentes como ansiedade, agressividade, falta de controle 

emocional, entre outros. Cardella (1999) relaciona os seguintes atos inseguros: 

carregar materiais pesados de maneira inadequada; trabalhar em velocidades 

inseguras (muito rapidas ou lentas); utilizar esquemas de seguranga que nao 

funcionam; usar equipamento inseguro ou usa-lo inadequadamente; nao usar 

procedimentos seguros; assumir posig6es inseguras; subir escadas ou degraus 

depressa; distrair, negligenciar, brincar, arriscar, correr, pular e saltar. 

2.4.3 CUSTOS DIRETO E INDIRETO DOS ACIDENTES 

Segundo Perez (2005), a interdependencia entre as condig6es de 

trabalho e a produtividade muito tardiamente foi reconhecida. A primeira 

revelagao foi a de que os acidentes de trabalho teriam consequencias 

economicas e nao apenas fisicas, embora em principia nao fossem 

considerados senao os custos diretos (assistencia medica e indenizag6es por 

danos fisicos). 

Mais tardiamente, de acordo com Perez (2005), foi dada importancia as 

molestias de carater ocupacional, vindo a impor-se a evidencia de que os 

custos indiretos dos acidentes do trabalho e das molestias ocupacionais (tempo 

perdido pela vitimas, testemunhas, levantamento das causas do acidente pelo 

Servigo Especializado em Seguranga e Medicina do Trabalho - SESMT, 

interrupgoes no processo produtivo, atrasos, eventuais despesas processuais, 

redugao da capacidade de produgao ao ser substituido o acidentado por urn 
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outro funcionario rnenos experiente e, posteriormente, quando de sua 

reintegrac;ao ao trabalho fornecendo uma produc;ao inferior a original). 

0 acidente de trabalho constitui fator negativo para a empresa, para o 

empregado e para a sociedade. Suas causas e custos devem ser analisados. 

0 seguro de acidentes do trabalho evidentemente cobre apenas os gastos com 

despesas medicas e indenizac;oes ao acidentado. As demais modalidades de 

seguro contra riscos fortuitos como o fogo, por exemplo, propiciam a 

seguradora afixac;ao de taxas de acordo com o risco individual existente em 

cada empresa. 

A Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) na sua norma 18-R 

estabelece que o custo direto do acidente e o total das despesas decorrentes 

das obrigac;oes para com os empregados expostos aos riscos inerentes ao 

exercfcio do trabalho, como as despesas com assistencia medica e hospitalar 

aos acidentados e respectivas indenizac;oes, sejam estas diarias ou por 

incapacidade permanente. Em geral, estas despesas sao cobertas pelas 

companhias de seguro. 

0 custo indireto do acidente do trabalho, segundo a ABNT, envolve 

todas as despesas de fabricac;ao, despesas gerais, lucros cessantes e demais 

fatores cuja incidencia varia conforme a industria. 0 lnstituto Nacional de 

Previdencia Social (INPS) inclui no custo indireto do acidente de trabalho os 

seguintes itens: gastos do primeiro tratamento, despesas sociais, custo do 

tempo perdido pela vitima, perda por diminuic;ao do rendimento do retorno do 

acidentado ao trabalho, perda pelo menor rendimento do trabalhador que 

substitui temporariamente 0 acidentado, calculo do tempo perdido pelos 

colegas de trabalho, entre outros. 
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Aceita-se, em diversos pafses, a proporc;ao de quatro para urn entre os 

valores do custo indireto e do direto. 0 custo indireto representa, portanto, 

quatro vezes o custo direto do acidente do trabalho, sem se falar no drama 

pessoal e familiar que o acidente de trabalho pode provocar (Campos,2005). 

Os numeros registrados de acidentes do trabalho no Brasil sao 

impressionantes e tern se avolumado a cada ano. Na maior parte das vezes, o 

que ocorre e a transgressao das normas de seguranc;a do trabalho, que, se 

obedecidas, poderiam reduzir essa grande incidencia. 

E importante ressaltar que tanto a molestia profissional quanto o 

acidente de trabalho conferem responsabilidade civil e criminal ao empregador 

nos casos de dolo ou culpa. 

2.5 SAUDE QCUPACIONAL 

Saude, de uma forma simplista, e a ausencia de doenc;as. Todavia, os 

riscos de saude como riscos ffsicos, biol6gicos, t6xicos e qufmicos, assim como 

as condic;oes estressantes, podem provocar danos as pessoas no trabalho. 0 

ambiente de trabalho em si tambem pode provocar doenc;as. Assim, uma 

definic;ao mais ampla de saude e urn estado ffsico, mental e social de bem

estar. Essa definic;ao enfatiza as relac;oes entre corpo, mente e padroes sociais 

(Gonc;alves, 2003). 

A saude ocupacional esta relacionada com a assistencia medica 

preventiva. A lei n° 24/94 instituiu o Programa de Controle Medico de Saude 

Ocupacional (PCMSO), que exige o exame medico pre-admissional, o exame 

medico peri6dico, ode retorno ao trabalho (no caso de afastamento superior a 
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30 dias), o de mudan9a efetiva de fun9ao, antes da transferencia, e o exame 

medico demissional, nos 15 dias que antecedem o desligamento definitive do 

funcionario. 

0 programa de medicina ocupacional envolve os exames medicos 

exigidos legalmente, alem de executar programas de prote9ao da saude dos 

funcionarios, palestras de medicina preventiva, elabora9ao do mapa de riscos 

ambientais, relat6rio anual e arquivos de exames medicos com avalia9ao 

clinica e exames complementares, visando a qualidade de vida dos 

funcionarios e maior produtividade da organiza9ao (Gon9alves, 2003). 

Campos (2005) afirma que urn programa de saude e seguran9a do 

trabalho deve incluir a documenta9ao para a atribui9ao de responsabilidade e 

autoridade em cada fun9ao e nivel pertinente da organiza9ao, a fim de atingir 

os objetivos atraves dos meios disponiveis e dentro dos prazos estabelecidos. 

Em sintese, este programa deve ter: objetivo e campo de aplica9ao, referencias 

aplicaveis (normas juridicas), responsabilidade dos envolvidos (dire9ao, 

funcionarios, terceiros, entre outros), estrutura (metas, cronograma, recursos, 

registros, analise critica), desenvolvimento e anexos (se foro caso). 

Segundo Pacheco (2000), os programas de saude come9aram a atrair a 

aten9ao muito recentemente. As consequencias de programas inadequados 

sao perfeitamente mensuraveis: aumento de pagamentos por indeniza96es, 

aumento dos afastamentos por doen9a, aumento dos custos de seguros, 

aumento do absenteismo e rotatividade do pessoal, baixa produtividade e baixa 

qualidade, alem de pressoes sindicais. 

De acordo com Benite (2005), urn programa de saude ocupacional 

requer as seguintes etapas: 
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1. estabelecimento de urn sistema de indicadores, abrangendo 

estatisticas de afastamentos e acompanhamento de doen<;as; 

2. desenvolvimento de sistemas de relat6rios medicos; 

3. desenvolvimento de regras e procedimentos para preven<;ao medica; 

4. recompensas aos gerentes e supervisores pela administra<;ao eficaz 

da fun<;ao de saude ocupacional. 

Para Benite (2005), os principais problemas de saude nas organiza<;oes 

estao relacionados com alcoolismo e dependencia quimica de drogas, 

medicamentos e fumo; AIDS; exposi<;ao a produtos quimicos perigosos, como 

acidos, asbestos, entre outros; exposi<;ao a condi<;oes ambientais frias, 

quentes, contaminadas, secas, umidas, barulhentas ou pouco iluminadas; 

habitos alimentares inadequados, obesidade ou perda de peso; vida 

sedentaria, sem cantatas sociais e sem exercicios fisicos; automedica<;ao sem 

cuidados medicos adequados. 

Outra fonte de problemas de saude ocupacional e o estresse no 

trabalho. Estresse, segundo Gon<;alves (2003), e a soma das perturba<;oes 

organicas e psiquicas provocadas por diversos agentes agressores como 

trauma, emo<;oes fortes, fadiga, exposi<;ao a situa<;oes conflitivas e 

problematicas, entre outros. Fatores relacionados com o trabalho, como 

sobrecarga de atividade, pressao de tempo, rela<;oes problematicas com 

chefes, colegas ou clientes, falta de perspectiva de crescimento profissional, 

provocam rea<;6es como nervosismo, inquietude, tensao, entre outras. 

0 estresse no trabalho provoca consequencias danosas para o 

empregado e para a organiza<;ao. 0 empregado pode apresentar sinais de 
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ansiedade, depressao, angustia, disturbios gastricos e cardiovasculares, dares 

de cabec;a, nervosismo, abuso de drogas e ficar mais propenso a acidentes. 0 

estresse afeta a organizac;ao ao interferir na qualidade e quantidade de 

produc;ao, no aumento do absenteismo e rotatividade e na predisposic;ao dos 

empregados a queixas e reclamac;oes (Milkovich e Boudreau, 1994). 

Ah§m dessas enfermidades, ha ainda dais graves problemas referentes a 

saude ocupacional que tern atacado os trabalhadores nos ultimos anos: o 

assedio moral e a sindrome de burn-out. Nos itens a seguir esses dais 

problemas serao discutidos. 

2.5.1 ASSEDIO MORAL 

As rapidas transformac;oes e as drasticas mudanc;as pelas quais as 

organizac;oes tern passado acarretam grandes beneficios, mas tambem tern 

causado graves problemas. A busca por eficiencia, produtividade e qualidade 

total incorporou novas modelos de gerenciamento. Nesse novo paradigma, o 

desempenho no trabalho, o desempenho no trabalho idealiza como "sujeito 

produtivo" aquele que ultrapassa metas, que silencia ante a dor (de si e a de 

terceiros) e que tenha o individualismo como valor maior. Assim, nas relac;oes 

de trabalho, as pressoes advindas desse novo enfoque gerencial conduzem a 

uma constante opressao no ambiente de trabalho que e transmitida vertical e 

horizontalmente entre os gerentes e os trabalhadores em outras posic;oes na 

empresa (Araujo, 2003). 

As conseqOencias dessas tensoes sao sentidas na vida cotidiana do 

trabalhador, interferem em sua qualidade de vida e podem ate provocar 

desajustes sociais e transtornos psicol6gicos como reac;ao de adaptac;ao ou de 
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enfrentamento das situac;oes denominadas com "assedio moral no trabalho" 

(Araujo, 2003). 

0 assedio moral, segundo Reimberg (2004), se revela de inumeras 

formas, gestos ou atitudes, em sua maior parte dissimulados. Ele se 

caracteriza pelo desprezo, o menosprezo, esquecimento, perseguic;ao e a 

desqualificac;ao da vitima. Algumas vezes pode ser urn chiste, uma brincadeira 

ou gaiatice. 0 funcionario passa a ser humilhado e desprezado - uma forma 

sutil de forc;a-lo a deixar o trabalho. 

Para Reimberg (2004) sao diversas as estrategias utilizadas para se 

assediar moralmente: isolar, ignorar, desmoralizar, desestabilizar 

emocionalmente, sobrecarregar de trabalho, retirar do trabalho, levar para urn 

espac;o sem condic;oes de se realizar a tarefa, tirar ferramenta de trabalho, criar 

obstaculos que impec;am o andamento da atividade. Muitas vezes essas ac;oes 

vern acompanhadas de calunias e fofocas negativas, afetando o homem em 

sua virilidade e a mulher em sua familia. Desencadeiam-se, assim, sentimentos 

de culpa, medo, vergonha e solidao. 

A saude fisica e mental da pessoa e afetada em conjunto com o 

abatimento moral e o constrangimento que leva a pessoa vitima do assedio a 

degradar a sua condic;ao de trabalho e a sua qualidade de vida. 0 sofrimento 

provocado pelo assedio moral pode manifestar-se por sintomas persistentes 

como a cefaleia, fadiga cronica, sensac;ao de mal-estar, aumento da pressao 

arterial, taquicardia, tonturas, disturbios respirat6rios, falta de ar, choro, 

problemas digestivos, tremores, sede de vinganc;a, falta de apetite e estresse. 

Com a evoluc;ao do tempo progride para estados depressivos, transtornos 

ansiosos, sindrome do panico e ate mesmo tentativas de suicidio. Pode 
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tambem levar ao aumento do consumo de alcool, tabaco, drogas ou 

medicamentos, gerando ou agravando situac;oes de dependencia quimica. 

(Reimberg, 2004) 

Barreto (apud Araujo, 2003) desenvolveu uma pesquisa que constatou 

que os entrevistados sofriam dores generalizadas, aumento da pressao arterial, 

reduc;ao da libido, palpitac;oes e tremores, entre outros sintomas; a tabela 2 

sintetiza os resultados obtidos nessa pesquisa. 

Tabela 2: Sintomas relacionados a situa oes de assedio moral % revalencia) 
Sintomas Mulheres Homens 

Crises de choro 100 
Dores generalizadas 80 80 
Palpitac;oes e tremores 80 40 
Sentimento de inutilidade 72 40 
lnsonia ou sonolencia excessiva 70 64 
Depressao 60 70 
Diminuic;ao da libido 60 15 
Sede de vinganc;a 50 1 00 
Aumento da pressao arterial 40 52 
Dor de cabec;a 40 33 
Disturbios digestivos 40 15 
Tonturas 22 3 
ldeia de suicidio 16 100 
Falta de apetite 14 2 
Falta dear 10 30 
Passa a beber 5 63 
Tentativa de suicidio 18 

Fonte: Araujo, 2003. 

Os disturbios sao em geral de longa durac;ao e, mesmo que a situac;ao 

seja resolvida, a vitima continua a sofrer, pois nao esquece o desprezo a que 

foi submetida e que a impede de viver de modo pleno. Em geral, a vitima, 

isolada e fragilizada, se culpa e por isso se defende mal. Comec;a a ficar 

confusa e passa a nao distinguir mais o que e normal ou anormal. 
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Segundo Araujo (2003), quanta mais perto da linha de produ<;ao, do 

chao de fabrica, mais aparente e com maior visibilidade se apresenta a 

situa<;ao de assedio moral. Em niveis mais altos de hierarquia, mais velado e 

mais dissimulado ele ocorre. Profissionais de saude (enfermeiros), professores 

e administrativos estao entre os que mais sofrem assedio moral, especialmente 

os que atuam em empresas e servi<;os publicos. Entretanto, deve-se ressaltar 

que o assedio moral esta presente em todos os ambientes de trabalho. 

Reimberg (2004) afirma que o assedio morale muito sutil e acontece em 

pequenas a<;oes. A pessoa tern dificuldade de admitir que esta sofrendo 

assedio: sao humilha<;oes que vao se repetindo ao Iongo do tempo, que visam 

convencer o outro de que o ambiente de trabalho nao e seu, atingindo a 

dignidade e a identidade do trabalhador. Outra forma classica de assedio moral 

e a demonstrada pelo congelamento do trabalhador na mesma fun<;ao, com o 

mesmo salario, sendo impedido de ascender profissionalmente e, por 

conseguinte, nao ser promovido. 

Quanta ao agressor, segundo Araujo (2003), ele se manifesta, de forma 

mais contundente, quando critica algum procedimento ou quando denuncia 

alguma irregularidade. Outra situa<;ao e a nega<;ao das diferen<;as, quando se 

fica proximo da discrimina<;ao. Via de regra, o agressor se justifica pela culpa 

que a vitima assume. A percep<;ao de que ela ja nao reage ou nao consegue 

distinguir o normal do anormal perpetua a agressao. A possibilidade de 

dominar o outro esta muito presente. Araujo (2003) afirma que este 

comportamento e extremamente nocivo, pois pode levar a contamina<;ao de 

toda a hierarquia e atingir todos os niveis da organiza<;ao de forma epidemica. 
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No Brasil, e mais comum a ocorrencia do assedio moral em grandes e 

medias empresas, principalmente, multinacionais. A grande empresa e o local 

de desejo para os trabalhadores, mas ha o outro lado, elas se reestruturam e, 

com a nova tecnologia, fecham postos de trabalho e quem fica e 

sobrecarregado. As metas, exigencias e pressoes criam o terreno para o 

assedio moral. Os ataques sao sistematicos e ha eventos que fazem com que 

ele se manifeste como, por exemplo, uma doenc;a, urn acidente, uma gravidez, 

urn trabalhador questionador. Sao comuns o uso do grito, o amedrontamento e 

o autoritarismo. Tambem e comum que os colegas de trabalho se tornem 

cumplices do chefe e tambem passem a humilhar o assediado. Ha ainda 

aquelas empresas que tern o assedio como politica institucional. Eo caso das 

empresas que revistam funcionarios pra ver se ele esta roubando algo ou as 

que fazem funcionarios que nao atingem a meta passar por situac;oes 

constrangedoras como as premiac;oes negativas (Reimberg, 2004). 

2.5.2 SINDROME DE BURN-OUT 

0 estresse pode ter outras conseqOencias drasticas, como a Sindrome 

de Burn-out, ou Sindrome do Esgotamento Profissional, o mais devastador de 

todos os niveis de estresse. Ela causa exaustao fisica e mental, acarretando 

problemas na vida pessoal e profissional, e incontrolavel e faz a pessoa se 

sentir sem saida (Reimberg, 2004). 

Benevides-Pereira (2003) afirma que, de maneira geral, a maioria dos 

autores esta de acordo que o burn-out e uma sindrome caracteristica do meio 

!aboral e que se da em resposta a cronificac;ao do estresse ocupacional, 

trazendo consigo conseqOencias negativas tanto em nivel individual, como 
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profissional, familiar e social. Na esfera institucional, os efeitos do burn-out se 

fazem sentir tanto na diminui<;ao da produ<;ao como na qualidade do trabalho 

executado, no aumento do absenteismo, na alta rotatividade, no incremento de 

acidentes ocupacionais, na visao negativa da institui<;ao denegrindo a imagem 

desta e, tendo como resultado consideraveis prejuizos financeiros. 

A Sindrome de Burn-out, ao Iongo de seu processo de constru<;ao, tern 

sido abordada sob quatro perspectivas, segundo Carlotta (apud Dolpato et al., 

2003): 

1. Perspectiva clinica: foi proposta por Freudenberguer, em 197 4, que 

estudou a etiologia, sintomas, evolu<;ao clinica e tratamento da 

sindrome. Nesta concep<;ao, burn-out seria derivado do empenho 

demasiado do profissional ao desenvolver sua atividade, o que 

poderia leva-loa depressao ou ate mesmo suicidio; 

2. Perspectiva social-psico/6gica: foi introduzida por Christina Maslach, 

que, a partir de seus estudos, considerou ser o ambiente laboral a 

base das variaveis produtoras de burn-out, principalmente as 

caracteristicas relacionadas ao trabalho que o sujeito desenvolve; 

3. Perspectiva organizacional: seu principal representante e Cary 

Cherniss (1980), que enfatiza como desencadeadores de burn-out as 

caracteristicas organizacionais; 

4. Perspectiva social-hist6rica: abordada por Seymour Sarason, que 

aponta ser o atual modelo de sociedade, baseada principalmente em 

valores individualistas, o determinante na disposi<;ao ao burn-out. 
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De modo geral, percebe-se que todos os autores consideram a 

importancia do trabalho na determinac;ao do burn-out. E tambem ha 

concordancia em se apontar que as profissoes que priorizam o inter

relacionamento pessoal sao as mais suscetiveis ao desenvolvimento de burn

out; contudo, e importante ressaltar que isso nao e uma prerrogativa exclusiva 

destas profissoes. 

No Brasil, segundo Reimberg (2004), 30% dos brasileiros sofrem de 

burn-out enquanto 70% sofrem de estresse. A Lei n° 3048/99 reconhece a 

Sindrome de Esgotamento Profissional como doenc;a de trabalho, sindrome 

esta entendida como sensac;ao de estar "acabado". 

A pessoa com burn-out fica disfuncional, deficiente no trabalho e com o 

comportamento alterado, extremamente agressiva ou passiva. Urn dos 

sintomas mais fortes e a depressao. Fadiga constante e progressiva, disturbios 

do sono, dares musculares ou osteomusculares, cefaleias, enxaquecas e 

perturbac;oes gastrointestinais, imunodeficiemcia, transtornos cardiovasculares, 

disturbios do sistema respirat6rio, disfunc;oes sexuais, alterac;oes menstruais 

nas mulheres, falta de atenc;ao, alterac;oes de memoria, falta de concentrac;ao, 

lentificac;ao do pensamento, sentimento de alienac;ao, sentimento de solidao, 

impaciemcia, baixa auto-estima, labilidade emocional, desanimo, sao outros 

sintomas. Ocorrem tambem transtornos comportamentais, tais como 

negligencia ou excesso de escrupulos, irritabilidade, incremento da 

agressividade, incapacidade para relaxar, perda de iniciativa, dificuldade na 

aceitac;ao de mudanc;as, aumento do consumo de substancias, comportamento 

de alto risco, tendencia ao isolamento, sentimento de onipotencia, perda do 
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interesse pelo trabalho (ou ate pelo lazer), absenteismo, ironia, cinismo. Alem 

disso, quem tern burn-out e urn forte candidate ao suicidio. 

2.6 ERGONOMIA 

Duque (apud Reimberg, 2004) divide os problemas ergonomicos, 

principalmente na area administrativa, em tres categorias: relatives a 

organizac;ao do trabalho, ao posto de trabalho e as condic;oes ambientais. No 

primeiro caso, os problemas sao os horarios, a falta de pausa, a exigencia de 

produc;ao e de qualidade, o relacionamento do trabalhador com colegas e 

chefes, a falta de participac;ao para otimizar o processo de produc;ao. Na 

segunda categoria, ha o problema do mobiliario que, na maioria das vezes e 

inadequado: o design da mesa, da cadeira, que as vezes nao sao compativeis 

com a tarefa da pessoa. A disposic;ao de equipamentos como CPU, monitor e 

mouse tambem pode gerar movimentos inadequados, causando juntamente 

com outros fatores, a LER I DORT. Outro problema comum, segundo Duque 

(apud Reimberg, 2004}, e o layout da sec;ao de trabalho muitas vezes 

incompativel com o tipo de tarefa e as necessidades das pessoas. 

Em relac;ao as condic;oes ambientais existem problemas com niveis de 

ruido, iluminac;ao e temperatura, como ja afirmado anteriormente. De acordo 

com Reimberg (2004), no trabalho com o computador existem duas 

dificuldades principais: os reflexos, quando a luz reflete na tela do monitor, e o 

ofuscamento, fonte de luz incidindo diretamente na visao da pessoa, ambos 

gerando fadiga visual, que contribui para o desconforto e erros de operac;oes. 
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Facci (apud Campos, 2004) afirma que a fadiga visual ocorre pelo uso 

inadequado do computador por fatores diversos e condic;oes do ambiente de 

trabalho. Essa fadiga e caracterizada pelo cansac;o dos olhos, vermelhidao, 

peso nas palpebras e sensac;ao de "areia nos olhos". 

Renner (apud Reimberg, 2004) aponta que a postura estatica 

prolongada e o principal problema ergonomico em escrit6rios. 0 trabalho 

estatico, juntamente com o posicionamento inadequado da tela do computador, 

sobrecarrega a regiao cervical, causando cervicalgias e cervicobraquialgias 

(regiao cervical e brac;os). As cervicalgias geram dares incomodas, constantes 

e ardidas, podendo ocorrer ate cefaleia. 

3 CONTRIBUICOES DA GESTAO DE PESSOAS PARA A HIGIENE E 

SEGURANCA DO TRABALHO 

Sao muitas as variaveis, humanas e tecnicas, que concorrem para a 

ocorrencia dos acidentes de trabalho. A gestao de pessoas pode contribuir de 

diversas maneiras as atividades destinadas a prevenc;ao de acidentes de 

trabalho, que envolvem a selec;ao e recrutamento de pessoal, treinamento e 

formac;ao profissional, a propaganda de seguranc;a e a aplicac;ao de conceitos 

e metodos da ergonomia (Del a Coleta, 1991 ). Alem disso, a gestao de pessoas 

tambem pode concorrer para criar urn ambiente de trabalho mais saudavel e o 

mais livre possivel de riscos a saude ocupacional. 
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3.1 SELECAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL 

Ao se conhecer as variaveis humanas relacionadas a ocorrencia de 

acidentes de trabalho, e possivel, durante a sele<;ao e recrutamento de 

pessoal, o controle destas variaveis, evitando-:-se escolher pessoas que 

apresentam particularidades que as contra-indiquem a execu<;ao das tarefas 

que apresentam caracteristicas de acidentabilidade. 

E importante destacar, entretanto, que nao se pode considerar que 

certos individuos sejam predispostos a sofrer acidentes, urn conceito discutivel 

e carente de bases cientificas, segundo Dela Coleta (1991 ), mas, sim, deve-se 

orientara for<;a de trabalho em fun<;ao de suas peculiaridades. De acordo com 

Dessler (2003), a esse respeito alguns servi<;os de sele<;ao e recrutamento de 

pessoal procuram, como forma de reduzir a taxa de acidentes na organiza<;ao, 

nao admitir trabalhadores que em seu hist6rico tenham registros de muitos 

acidentes, supondo que estes serao os mesmos que sofrerao outros em sua 

nova empresa. 

Dela Coleta (1991) cita urn estudo conduzido por Shaw e Sichel, em 

1977, com 29.500 motoristas americanos em dois periodos de tres anos, no 

qual, removendo-se os que se comportaram como reincidentes no primeiro 

periodo, houve uma redu<;ao de apenas 3,7% de acidentes no segundo 

periodo. Em rela<;ao ao trabalho industrial, o mesmo Del a Coleta (1991 ), 

considerando dados de 1.104 operarios de urn a industria de constru<;ao naval 

que sofreram 1.990 acidentes em dois semestres sofridos, observou redu<;ao 

de apenas 3,2% de acidentes no segundo semestre em rela<;ao ao primeiro, 
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caso os operarios com tres ou mais acidentes no primeiro semestre tivessem 

sido dispensados. 

Com base nestes dados, Dela Coleta (1991) recomenda que os servic;os 

de recrutamento de pessoal poderiam atentar para o fato de que niveis muito 

baixos de inteligencia comumente estao associados com maiores indices de 

acidentes sofridos; sujeitos com idade mais baixa tendem, em igualdade de 

condic;oes, a sofrer mais acidentes que pessoas urn pouco mais velhas. 

Sujeitos com fortes comprometimentos sens6rio-motores, principalmente 

aqueles relativos a incompatibilidade entre mao dominante e exigencias da 

maquinas, alcoolismo, distancia muito grande entre residencia e local de 

trabalho, incompatibilidade entre capacidade muscular e exigencias de esforc;o 

fisico no trabalho e anormalidades, principalmente fisicas e psicol6gicas, 

podem colocar em risco o trabalho, o proprio trabalhador e seus colegas. 

Pacheco (2000) sugere que nao existem trac;os comuns que 

predisponham as pessoas a acidentes, ou seja, nao ha consenso de que a 

predisposic;ao aos acidentes seja universal, pois uma pessoa predisposta a 

acidentes em urn tipo de trabalho pode nao se-lo em outra atividade. Rodrigues 

(1996) afirma que trac;os de personalidade (como instabilidade emocional ou 

pouca resistencia a frustrac;ao) podem distinguir os empregados predispostos a 

acidentes em atividades que envolvam riscos. 

Gonc;alves (2003) considera que os acidentes sao freqOentes na faixa 

etaria entre 17 e 28 anos, declinando ate valores minimos entre 60 e 70 anos. 

Entretanto, diferentes padroes sao encontrados em diferentes cargos, nos 

quais o fator idade torna-se importante. Para Pacheco (2000), quando as 

habilidades perceptivas sao equivalentes as habilidades motoras, o empregado 
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e geralmente mais seguro. Todavia, quando o nivel perceptive e mais baixo do 

que o nivel motor, o empregado predispoe-se cada vez mais a acidentes a 

medida que a diferenc;a aumenta. 

3.2 TREINAMENTO E FORMACAO PROFISSIONAL 

Melo (2004) ressalta que a falta de informac;ao em assuntos relatives a 

saude do trabalhador reforc;a a presenc;a de dais importantes fatores influentes 

na ampliac;ao dos riscos ocupacionais: a ignorancia do risco e a dificuldade 

para compreender, aceitar e cumprir as medidas de Higiene e Seguranc;a do 

Trabalho. Assim, a gestao de pessoas pode tambem contribuir no combate aos 

acidentes de trabalho no que se refere ao treinamento e capacitac;ao de 

pessoal. De acordo com Marras (2000), e importante fazer distinc;ao entre o 

treinamento operacional para o exercicio do trabalho seguro, o treinamento em 

atividades de recuperac;ao de sistema e a formac;ao de uma atitude de 

seguranc;a entre os operarios. 

Para Marras (2000), o treinamento operacional dos funcionarios deve 

oferecer aos colaboradores o dominio perfeito da forma correta de execuc;ao 

das diversas tarefas que compoem cada urn dos cargos da organizac;ao. lsto 

implica que os colaboradores tenham chance reduzida de apresentar 

comportamentos incorretos a respeito de seu trabalho, e que venham a 

comprometer as normas de seguranc;a da organizac;ao. Ainda segundo Marras 

(2000), o fato de que boa parte dos acidentes de trabalho e causada por 

empregados iniciantes, sem experiencia e sem treinamento adequado para a 

func;ao ja e ha muito tempo conhecido. Pessoas que desconhecem o servic;o, 

as maquinas, as ferramentas, os procedimentos, as normas de seguranc;a de 
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seu trabalham acabam por executar o servic;o de forma insegura, 

frequentemente provocando acidentes para si e para seus companheiros. 

Dessler (2003) sugere que os colaboradores devem ser preparados nao 

s6 para as tarefas consideradas rotineiras de seu cargo, mas tambem, 

principalmente no que se refere a seguranc;a, para as situac;oes consideras 

anormais, imprevistas, que ocorrem com pequena frequencia, em que o 

colaborador abandona sua atividade normal para reparar, recuperar ou 

recolocar em funcionamento normal urn sistema em pane. Deve-se considerar 

que essas situac;oes de incidente comprometem a seguranc;a do sistema e 

obrigam o trabalhador a agir em uma situac;ao para a qual, via de regra, ele nao 

esta suficientemente preparado, ocorrendo entao novas incidentes, erros, 

omissoes e tendo significativamente elevada a probabilidade de ocorrer uma 

lesao ao opera rio. Dela Coleta (1991) afirma que os colaboradores deveriam 

ser preparados do mesmo modo para o "trabalho tal como previsto no sistema, 

e para as atividades incidentais, e para isso a Psicologia ja forneceu as bases 

metodol6gicas atraves do desenvolvimento da tecnica dos incidentes criticos 

que pode e deve ser aplicada com profundidade". 

Segundo Marras (2000), outro aspecto da formac;ao dos colaboradores a 

respeito da seguranc;a no trabalho, e mais conhecido e praticado pelas 

empresas, refere-se a conscientizac;ao, formac;ao e mudanc;a de atitudes dos 

colaboradores em geral e das chefias visando a aceitac;ao maior das regras de 

seguranc;a para cada urn dos trabalhos, a mudanc;a dos processos de 

explicac;ao causal da ocorrencia dos acidentes de trabalho. Para isso 

Rodrigues (1986) sugere que podem ser utilizadas diversas estrategias, tais 
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como palestras, dinamicas de grupo, teatro, filmes, campanhas de seguran<;a, 

entre outras. 

Entretanto, DeJa Coleta (1991) sustenta que nenhuma destas 

abordagens do problema pode soluciona-lo individualmente, mas necessita-se 

de agao simultanea, por urn Iado, do conhecimento exato da forma correta de 

execugao do trabalho em situagao normal e incidental e, por outro, de uma 

atitude voltada para a aceita<;ao e obediencias as normas de seguranga 

previstas no sistema. 

3.3 PROPAGANDA DE SEGURANCA 

Relacionada a motivagao, forma<;ao de atitude favoravel a obediencia as 

normas de seguran<;a e a uma disposigao positiva diante da causa 

prevencionista, a propaganda de seguran<;a tern sido utilizada pelas empresas 

de forma intensiva ha alguns anos, valendo-se basicamente de campanhas de 

seguran<;a organizadas na empresa, semanas de prevengao de acidentes, 

slogans e simbolos em geral, filmes, murais, concursos de produgao pessoal 

recomendando a seguranga no trabalho, cartazes de seguran<;a, disputas entre 

setores da empresa no que diz respeito a menores indices de acidentes em urn 

periodo considerado (DeJa Coleta, 1991). 

A exibi<;ao de filmes e a realizagao de palestras sabre seguranga do 

trabalho em geral ou sabre alguns temas especificos deste campo sao 

Iargamente empregadas pelos responsaveis pela prevengao de acidentes de 

trabalho nas empresas. Essas atividades, se bern conduzidas, poderao 

desempenhar duplo papel na propaganda de seguranga: por urn lado, podem 
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motivar o pessoal a participar das atividades de prevenc;:ao de acidentes pelos 

aspectos atraentes de urn born filme ou do brilhantismo do expositor; por outro 

lado, podem transmitir uma serie de conhecimentos particulares sobre o 

trabalho e a seguranc;:a, bern como chamar a atenc;:ao dos funcionarios para a 

importancia de se observarem as regras de seguranc;:a no trabalho e na 

participac;:ao de todos nesta cruzada, visando a reduc;:ao da taxa de acidentes 

na empresa (Dessler, 2003). 

Outro processo mencionado envolve disputas entre setores da empresa 

por menores indices de acidentes. Quanto a isto Marras (2000) recomenda que 

se deve estar alerta, pois se, por urn lado, apresentam o aspecto salutar do 

envolvimento pessoal dos operarios no problema de seguranc;:a, por outro 

podem criar situac;:oes em que a perda na disputa possa gerar ambiente 

negative entre os membros do grupo ou entre os diversos setores da 

organizac;:ao. Ha ainda possiveis conseqOencias negativas advindas do fato de 

operarios omitirem lesoes sofridas para nao aumentar a taxa de acidentes de 

sua sec;:ao, bern como a ocorrencia de atitudes que relacionam a seguranc;:a no 

trabalho a competic;:ao, quando todos sabem da necessidade de se conseguir 

urn carater meramente cooperative nas atividades de seguranc;:a e prevenc;:ao 

de acidentes do trabalho para alcanc;:ar os objetivos fixados. 

Em relac;:ao a este ultimo aspecto, Dessler (2003) ressalta que devem 

ser esquecidos os tao freqOentes concursos de frases e cartazes de seguranc;:a 

entre operarios ou mesmo envolvendo seus filhos, com a conseqOente 

premiac;:ao dos melhores. Estas atividades, sem duvida, apresentam vantagens 

no que diz respeito a conseguir maior envolvimento dos funcionarios com a 

causa prevencionista, mas, por outro lado, podem predispor ao aparecimento 
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de clima competitive nestas atividades de prevenc;ao, o que contraria o 

principia basico de que a seguranc;a no trabalho e uma tarefa em que se 

exigem maiores niveis de cooperac;ao na empresa para que seus resultados 

possam ser positivos. Ao mesmo tempo nao sao raras as ocorrencias de 

reclamac;oes sobre os resultados destes concursos, a disc6rdia entre os 

membros da comissao julgadora e das produc;oes concorrentes, bern como o 

apela a pessoas outras (as vezes ate profissionais de desenho e comunicac;ao) 

para a elaborac;ao dos cartazes e frases visando aos premios oferecidos (Dela 

Coleta, 1991 ). 

Como forma de contornar estes problemas, Pacheco (2000) recomenda 

a realizac;ao destes concursos, mas nao a competic;ao entre os participantes. 

Segundo esse autor, uma alternativa seria incluir a distribuic;ao de diploma de 

participac;ao na campanha a todos os que prestaram sua contribuic;ao 

(independente de sua qualidade) e o sorteio, com o prop6sito de aumentar o 

nivel de colaborac;ao, de premios entre os participantes, e nao s6 a premiac;ao 

dos melhores e o esquecimento dos demais. 

Pacheco (2000) frisa, ainda, que nao deve ser negligenciado o fato de 

que tais contribuic;oes apresentam, na maioria das vezes, divergencias 

significativas das recomendac;oes sobre seguranc;a e erros de instruc;ao que 

necessitam de esclarecimento posterior. Segundo Pacheco (2000), uma 

alternativa para corrigir essa situac;ao seria convocar os participantes e debater 

com eles o conteudo de seus trabalhos, com o intuito de corrigir possiveis 

distorc;oes, pois, caso contrario, esses funcionarios estarao convencidos de que 

nao ganharam o concurso por acaso, mas que suas contribuic;oes estao 

corretas. 
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Outro ponto importante a se considerar nas propagandas de seguranga 

diz respeito as semanas de prevengao de acidentes. Segundo Dela Coleta 

(1991), esses eventos sao uteis para conseguir maior motivagao dos 

funcionarios para o problema de seguranga no trabalho, entretanto, deve ficar 

bern clara para todos que prevengao de acidentes nao se faz em uma s6 

semana por ano, pelo contrario, a propaganda de seguranga deve ser uma 

atividade permanente na empresa. Assim, todos os dias deveriam ter uma 

atividade diferente voltada para a seguranga no trabalho, a fim de corrigir os 

pontos que apresentam perigo aos colaboradores, fornecer os recursos fisicos 

para o trabalho seguro e obter a necessaria motivagao para a participagao ativa 

nas atividades mais diretamente voltadas para a seguranga no trabalho sem o 

que os resultados sera sempre insuficientes para alcangar a redugao das taxas 

de acidentes e de risco (De Ia Coleta, 1991 ). 

E not6rio que os cartazes de seguranga, desde os prim6rdios da 

prevengao dos acidentes de trabalho, tern desempenhado um papel ativo nos 

programas desenvolvidos pelas diferentes organizagoes. Para Dela Coleta 

(1991), os cartazes de seguranga devem ser funcionais e objetivos, capazes de 

transmitir, num espago de tempo diminuto, uma carga de informagoes que 

consiga manter ou estimular o trabalhador a comportar-se de forma segura. 

Entretanto, no aspecto te6rico, nao existe correspondencia qualitativa 

e/ou quantitativa a respeito de real eficiencia dos cartazes. Os estudos sabre o 

ass unto sao escassos e antigos. Sell (apud Dela Coleta, 1991) afirma que a 

maioria dos estudos caracteriza-se por apoiar-se em "aspectos empiricos, 

intuitivos, frutos da premencia e da atualidade de determinadas situagoes" e 

que, nos cartazes de seguranga, inexiste preocupagao com os "fatores 
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perceptivos, esteticos, semanticos, sociol6gicos e psicol6gicos" de maneira 

coordenada. 

Moles (apud Del a Coleta, 1991) sustenta que urn cartaz de seguranga 

deve ser uma imagem preferencialmente colorida que contenha urn unico tern a, 

acompanhada de urn texto que raramente ultrapasse vinte palavras e contenha 

urn unico argumento, devendo ter por objetivo as seguintes fungoes: 

• fungao de informagao, intimamente ligada a semantica; 

• fungao de propaganda ou publicidade, ligada a fatores s6cio

economicos; 

• fungao educativa, vinculada aos aspectos pedag6gicos e de ensino; 

• fungao ambiental, referente aos aspectos integrativos a paisagem de 

seu entorno; 

• fungao estetica, paralela a semantica do cartaz, tern papel importante 

na veiculagao de sua mensagem; 

• fungao criadora, qualitativamente diferente das demais, esta ligada 

aos aspectos artistico-culturais da criagao dos cartazes. 

Para Moles (apud Dela Coleta, 1991), no caso particular dos cartazes de 

seguranga, a fungao mais relevante e a educativa, embora tenham embutida 

como fungao mais geral a informagao prestada, alem dos indispensaveis 

aspectos de sedugao, alvos da propaganda e publicidade. 

Cardella (1999), ao considerar que o acidente de trabalho e urn 

fenomeno de natureza multifacetada, que resulta de interagoes complexas 

entre fatores fisicos, biol6gicos, psicol6gicos, culturais e sociais, estabelece as 
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seguintes recomendac;oes para desenvolver urn programa de higiene e 

seguranc;a adequado: 

1. Envolver a administra~ao e os empregados no desenvolvimento de 

urn plano de higiene e seguranc;a. Todos os membros da 

organizac;ao devem compreender que 0 plano e util e benefice para 

todas as partes envolvidas. 

2. Reunir o apoio necessaria para implementar o plano. Nenhum plano 

funciona por si mesmo, pais necessita de urn defensor para sua 

causa que proporcione recursos pra tocar o plano e faze-lo confiavel. 

3. Determinar os requisites de higiene e seguranc;a. Cada local de 

trabalho tern diferentes necessidades para atender a requisites de 

higiene e seguranc;a. 

4. Avaliar os riscos existentes no local de trabalho. E necessaria 

identificar os problemas potenciais de higiene e seguranc;a que 

existem no trabalho e quais as medidas de prevenc;ao necessarias. 

5. Corrigir condic;oes de risco existentes. Ap6s identificar os riscos 

potenciais existentes, deve-se procurar elimina-los, reduzi-los ou 

controla-los atraves dos meios possiveis. 

6. Treinar os empregados em tecnicas de higiene e seguranc;a. 0 

treinamento deve ser obrigat6rio para todos os empregados, que 

deverao estar aptos a executar seu trabalho de maneira segura e 

compreender como utilizar os equipamentos de seguranc;a. 

7. Desenvolver a preocupac;ao de tornar o trabalho isento de riscos. 

Devem ser estabelecidos meios para relatar sugestoes, incluindo 
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procedimentos de emergencia. Deve tambem ser assegurada a 

manuten<;ao preventiva dos equipamentos e instala<;oes. 

8. Melhorar continuamente o programa de higiene e seguran<;a. A partir 

da implanta<;ao do programa, ele deve ser continuamente avaliado e 

melhorado. A documenta<;ao do progresso ajuda a analisar sua 

melhoria. 

Dela Coleta (1991) sustenta que, entre todas as alternativas de 

preven<;ao de acidentes, as propostas pela ergonomia se destacam e se 

constituem naquelas de maior probabilidade de conseguir resultados 

significativos. 

Gon<;alves (2003) lembra que a primeira grande indica<;ao de aplica<;ao 

desta tecnologia esta na concep<;ao de sistemas que venham a comportar 

elevados niveis de confiabilidade, com maquinas e equipamentos bern 

projetados, que nao falhem, a nao ser com freqOencia muito pequena, que nao 

requeiram grandes esfor<;os de seus operadores, com processos de trabalho 

que nao gerem situa<;oes de co-atividade, com redundancia nos processos de 

comunica<;ao, com celulas de socorro em caso de pane de qualquer natureza, 

compreendendo servo-mecanismos que informem ao operador sobre qualquer 

disfun<;ao, mesmo em fases preliminares e, portanto, mais facil de ser 

combatida. 

Assim, de acordo com Pacheco (2000), deve-se trabalhar na concep<;ao 

de maquinas, ferramentas e processos de trabalho que compreendam posturas 

corretas dos operadores, sistemas de sinaliza<;ao compativeis com as 

caracteristicas humanas, sistemas de respostas que levem em conta os 

estere6tipos sociais de movimentos e posi<;ao, com a compatibilidade entre 
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rnovimentos de membros diversos, jornadas de trabalho compativeis com as 

capacidades fisicas e mentais do operador. Para Dela Coleta (1991), o trabalho 

nao deve ser concebido para a capacidade-limite do homem, pois que, ao 

Iongo do tempo e da exposic;ao as tarefas, ela se deteriora, mas para a 

capacidade chamada "confortavel", onde seja facultado ao sujeito terminar seu 

trabalho sem a sensac;ao de estar incapaz para a vida familiar e social, 

situac;ao freqOente nos dias atuais. Por outro lado, deve-se procurar conceber 

sistemas em que ao operador humano seja facultado o direito de cometer 

falhas, enganos, desatenc;oes, omissoes na detecc;ao de sinais, porque os 

homens sao faliveis, e que mesmoassim sejam minimas as possibilidades de 

que venham a envolver-se em uma situac;ao de risco elevado, de lesoes 

graves. 

Outro aspecto muito importante, segundo Pacheco (2000), e a 

manutenc;ao do parque de maquinas e equipamentos em niveis que possam 

garantir menores probabilidades de ocorrencia de incidentes perturbadores, 

muitas vezes seguidos de lesoes aos operadores. Entretanto, a manutenc;ao de 

tal parque nao envolve somente o controle dos equipamentos, maquinas e 

outros componentes quanto ao seu desgaste e tempo medio de vida util, mas, 

tambem o controle de funcionamento do elemento humano envolvido nestes 

sistemas atraves do acompanhamento de pessoal, exames medico

odontol6gico-psicol6gicos peri6dicos, controle de funcionamento das equipes 

de trabalho, das relac;oes interpessoais, das dificuldades s6cio-economico

familiares, dos desvios de natureza tecnico-profissional, da fadiga, da doenc;a, 

entre outros. 
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3.4 CUIDADOS COM A SAUDE OCUPACIONAL 

Pacheco (2000) considera que os programas de saude s6 muito 

recentemente comegaram a atrair a atengao das organizagoes. Entretanto, as 

conseqOencias de programas inadequados, ou ate mesmo sua inexistencia sao 

grandes. Os riscos e os prejuizos advindos de tal situagao sao grandes demais 

para serem ignorados. Assim, algumas atitudes podem ser tomadas para criar 

na organizagao urn ambiente de trabalho mais saudavei.Entre elas, Benite 

(2005) cita as seguintes: 

1. Assegurar que as pessoas respirem ar fresco. 0 custo dessa 

providencia e infima comparado com as despesasde limpeza; 

2. Evitar materiais suspeitos que emitam adores ou toxinas. Deve ser 

estabelecida como regra geral a eliminagao de todo material ou 

instalagao que emita odor ou toxina; 

3. Proporcionar urn ambiente livre de fumaga. 0 fumo deve ser proibido 

ou, se isso nao for possivel, deve se estabelecer urn local destinado 

para os fumantes com urn sistema de ventilagao adequado; 

4. os dutos de ventilagao ou ar-condicionado devem estar sempre 

limpos e secas, pois quando umidos favorecem o aparecimento de 

fungos 

Alem disso, Pacheco (2000) ressalta que deve se prestar atengao as 

queixas das pessoas quanta a higiene do trabalho. Elas devem ser registradas 

e as devidas providencias devem ser tomadas tao logo possivel. 
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Quanta ao estresse no trabalho, Milkovich e Boudreau (1994) 

apresentam as seguintes sugestoes para reduzi-lo: 

1. permitir que os funciomirios conversem amigavelmente entre si: 

empregado habituados a uma atmosfera livre e aberta em que 

possam consultar-se com colegas sobre assuntos de trabalham 

enfrentam melhor o estresse; 

2. reduzir conflitos pessoais no trabalho: funcionarios podem resolver 

conflitos atraves de comunicac;oes abertas, negociac;oes e respeito 

mutuo. Dois fatores sao basicos: tratar os empregados de maneira 

eqOitativa e definir claramente as expectativas quanta ao seu 

trabalho; 

3. dar aos empregados o controle sobre como devem fazer o seu 

trabalho: os funcionarios sentem-se orgulhosos e produtivos e sao 

mais capazes de lidar com o estresse quando tern controle sobre o 

que fazer em seu trabalho; 

4. assegurar assessoria adequada e orc;amentos de despesas: muitas 

empresas se defrontam com a necessidade de reduzir custos e 

orc;amentos, entretanto, as pessoas podem contribuir com sugestoes, 

conciliando a necessidade de economia com a de assessoria; 

5. falar abertamente com os empregados: os superiores hierarquicos 

devem manter seus subordinados informados sobre as boas ou mas 

novidades e devem dar a eles a oportunidade de participar e decidir 

sobre os diferentes assuntos. 
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6. Apoiar os esforc;os dos funcionarios: perguntar regularmente aos 

empregados como estao indo em suas atividades e indagar sabre 

assuntos relacionados. 

7. proporcionar beneficios pessoas competitivos: os funcionarios 

poderao dispor de tempo para relaxar e recarregar as energias ap6s 

um trabalho duro. lsto os tornara menos propensos a desenvolver 

doenc;as relacionadas com o trabalho; 

8. manter os niveis de beneficios aos empregados: cortes em 

beneficios como seguro-saude, seguridade social, ferias e 

afastamentos por doenc;as produzem estresse nos funcionarios; 

9. reduzir a burocracia nos procedimentos internes: a empresa pode 

reduzir os niveis de absenteismo ao diminuir o tempo que seus 

funcionarios gastam em procedimentos e quantidade de papel 

desnecessarios; 

10. reconhecer e recompensar os funcionarios: tal conduta pode 

funcionar como fontes de elevac;ao da moral e da produtividade dos 

empregados. 

3.5 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

A expressao Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) foi criada por Louis 

Davis na decada de 70 quando desenvolvia um projeto sabre desenho de 

cargos. Para ele, o conceito de QVT refere-se a preocupac;ao com o bem-estar 

geral e a saude dos funcionarios no desempenho de sua tarefas (Dessler, 

2003). 
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Atualmente, segundo Marras (2000), o conceito de QVT envolve tanto os 

aspectos fisicos e ambientais como os aspectos psicol6gicos do local de 

trabalho. A QVT compreende duas posic;oes antagonicas: de urn lado, a 

reivindicac;ao dos empregados quanta ao bem-estar e satisfac;ao no trabalho; e, 

de outro, o interesse das organizac;oes quanta aos seus efeitos potenciais 

sabre a produtividade e a qualidade. 

A QVT tern sido utilizada como indicador das experiencias humanas no 

local de trabalho e do grau de satisfac;ao das pessoas que desempenham o 

trabalho. 0 conceito de QVT implica, segundo Marras (2000), urn profunda 

respeito pelas pessoas. Para alcanc;ar niveis elevados de qualidade e 

produtividade, as organizac;oes precisam de pessoas motivadas, que 

participem ativamente nos trabalhos que executam e que sejam 

adequadamente recompensadas pelas suas contribuic;oes. 

A competitividade organizacional, a qualidade e produtividade estao 

intimamente relacionadas com a QVT. Para satisfazer o cliente externo, a 

organizac;ao precisa antes satisfazer os seus funcionarios. A organizac;ao que 

investe diretamente no funcionario investe indiretamente no cliente. Assim, a 

QVT representa em que grau os membros da organizac;ao sao capazes de 

satisfazer suas necessidades pessoais atraves do seu trabalho na organizac;ao 

Dessler (2003). 

A QVT, segundo Silva (2001 ), envolve os seguintes fatores: 

• Satisfac;ao com o trabalho executado; 

• Possibilidades de futuro na organizac;ao; 

• Reconhecimento pelos resultados alcanc;ados; 
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• Salario recebido; 

• Beneficios.recebidos; 

• Relacionamento humano dentro do grupo e da organiza9ao; 

• Ambiente psicol6gico e fisico de trabalho; 

• Autonomia para decidir; 

• Possibilidade de participa9ao. 

De acordo com Silva (2001 ), a QVT envolve os aspectos intrinsecos 

(conteudo) e extrinsecos (contexte) do cargo. Ela afeta atitudes pessoais e 

comportamentais relevantes para a produtividade individual e grupal, tais como: 

motiva9ao para o trabalho, adaptabilidade a mudan9as no ambiente de 

trabalho, criatividade e vontade de inovar ou aceitar mudan9as. 

Marras (2000) ressalta que a QVT nao e determinada apenas pelas 

caracteristicas individuais (necessidades, valores, expectativas) ou situacionais 

(estrutura organizacional, tecnologia, sistemas de recompensas, politicas 

internas), mas sobretudo pela atua9ao sistemica dessas caracteristicas 

individuais e organizacionais. Por esta razao, existem varios modelos de QVT. 

Os tres mais importantes sao: o de Nadler e Lawler, o de Hackman e Oldhan e 

ode Walton. 

Assedio moral e sindrome de burn-out 

Segundo Reimberg (2004) a orienta9ao para os casas de assedio moral 

e, no caso da ernpresa, que ela reconhe9a que o ambiente de violencia existe e 

de forma9ao e informa9ao constante, pensando nas estrategias. Ao 

trabalhador, cabe denunciar, seja dentro da empresa, se ela der espa9o, ou 
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fora dela, em sindicatos, Delegacias Regionais do Trabalho (DRT), Ministerio 

Publico e Comissao de Direitos Humanos. 

Araujo (2003) tambem como arma mais eficaz dos trabalhadores frente 

as situa96es de assedio moral e de desrespeito a denuncia e o espirito de 

solidariedade. Assim, para melhor se defender, a pessoa vitima de assedio 

moral deve proceder da seguinte forma: 

• anotar as agressoes, dia, horario, tipo de situa9ao, pessoas envolvida 

(agressor); epis6dios fortuitos tambem devem ser anotados, pais sao 

mais faceis de esquecer. 

• tentar juntar provas documentais e testemunhais da situa9ao de 

assedio. 

• tentar conquistar aliados entre seus pr6prios pares (colegas). 

• procurar ajuda psicol6gica para arregimentar for9as para se 

defender. 

• aconselhar-se com advogado, em seu Sindicato, para uma defesa 

fundamentada. 

Urn dos fatores mais graves das hist6rias de assedio moral e o fato de 

que as testemunhas das agressoes nada fazem, nao tomam nenhuma atitude, 

pais tern medo de ao defender o colega viti rna, venham a se .. tamar futuras 

vitimas. Assim, o assediado deve apelar para o espirito de solidariedade de 

grupo, pais ela e muito importante para o enfrentamento de situa96es de 

assedio moral. 
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Algumas empresas ou gerentes tern adotado a postura de premiar quem 

pouco conversa no trabalho, quem nao reclama e quem silencia diante de 

algum infortunio ou dor. E o chamado silencio que pontua, que vale uma 

promoc;ao. Entretanto, metodos gerenciais como esses, que nao consideram a 

dimensao humana e que favorecem a desestabilizac;ao do trabalhador seja par 

impor ritmos e jornadas prolongadas, cobranc;as descabidas ou pressao de 

tempo para cumprimento de tarefas de responsabilidade, devem ser 

denunciados. Processes de avaliac;ao de desempenho com criterios 

questionaveis e outras formas de pressao no ambiente tambem devem ser 

denunciados. 

A prevenc;ao tambem e uma defesa muito importante contra a pratica de 

assedio moral. E importante que organizac;oes estabelec;am mecanismos de 

regulac;ao para impedir este tipo de comportamento nocivo. 

As entidades sindicais tambem tern sua parcela de responsabilidade no 

combate ao assedio moral: elas devem se mobilizar para inclusao de clausulas 

nos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) que protejam os trabalhadores desta 

situac;ao danosa. 

3.6 ERGONOMIA 

Duque (apud Reimberg, 2004) ressalta que e possivel melhorar o posto 

de trabalho com equipamentos adequados proporcionando adequac;ao postura 

e biomecanica da tarefa .. Quanta a organizac;ao do trabalho, e necessaria 

reduzir o ritmo intense, adequar as exigencias de tempo e produtividade na 

execuc;ao de tarefas, ter rotatividade de fungoes ou pausas alem do conceito 
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de ginastica laboral. Ha tambem a necessidade de uma gestao ergonomica 

participativa: os funcionarios tern que dar suas sugestoes, falar de suas 

dificuldades e facilidades. 

lndependente da abrangencia do projeto ergonomico, e muito importante 

adequar o posto de trabalho aos limites e capacidades dos individuos tanto na 

parte fisica quanta na psicol6gica e cognitiva; otimizar as condic;oes de 

trabalho, proporcionar condic;oes para o desenvolvimento da criatividade e 

participac;ao do funcionario. Prevenir acidentes e doenc;as ocupacionais e 

proporcionar o conforto, a seguranc;a e o bem-estar no trabalho sao os 

objetivos mais importantes (Reimberg, 2004). 

Em suma, para conseguir um ambiente de trabalho ergonomicamente 

adequado, deve se estar atento aos seguintes itens: mobiliario, iluminac;ao, 

disposic;ao de equipamentos, ruidos, relac;oes pessoais de trabalho, 

organizac;ao do trabalho, risco de ficar sentado ou em pe durante muito tempo, 

postura. 

3.7 PROGRAMAS DE BEM-ESTAR DOS FUNCIONARIOS 

Os programas de bem-estar sao geralmente adotados por organizac;oes 

que procuram prevenir problemas de saude de seus funcionarios. 0 carater 

profilatico desses programas parte do reconhecimento de seu efeito sabre o 

comportamento dos funcionarios e estilo de vida fora do trabalho, encorajando 

as pessoas a melhorar seus padroes de saude. Tambem servem para reduzir 

os elevados custos de saude (Silva, 2001 ). 



61 

Para G6mez-Mejfa et al. (1995), urn programa de bem--estar deve ter 

tres componentes: 

1. Ajudar OS funcionarios a identificar riscos potenciais de saude. 

2. Educar os funcionarios a respeito de riscos de saude, como pressao 

sangi.ifnea elevada, fumo, obesidade, dieta pobre e estresse. 

3. Encorajar os funcionarios a mudar seu estilo de vida atraves de 

exercfcios, boa alimenta<;ao e monitoramento da saude. 

4 CONCLUSAO 

lnvariavelmente, as tecnicas modernas de gestao ainda nao forneceram 

urn status suficiente a seguran<;a e higiene do trabalho e a ergonomia, apesar 

da moderna tendencia de considerar as organiza<;6es como urn sistema global 

ou uma combina<;ao de subsistema. Assim, e necessaria dar maior aten<;ao as 

condi<;6es de trabalho e ao reconhecimento de que atualmente as empresas 

desempenham nao somente uma fun<;ao tecnica e economica, mas, tambem, 

urn importante papel social. 

A preven<;ao de acidentes do trabalho deve constituir-se em amplo 

programa que envolva os mais diversos setores da organiza<;ao, das entidades 

dos trabalhadores e dos 6rgaos do governo, para, atraves de urn conjunto 

abrangente de diferentes atividades, garantir melhores condi<;oes de trabalho, 

nfveis maximos de prepara<;aO profissional do trabalhador e clima de trabalho 

favoravel para que a seguran<;a do trabalho venha a ser realmente uma 

prioridade dentro da filosofia geral de cada empresa. 
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Agindo deste modo, sera dado importante passo na humanizagao do 

trabalho e a Higiene, Saude e Seguranga do Trabalho tera, ao lado de outras 

ciencias, ofertado grande parcela de contribuigao a prevengao dos acidentes 

de trabalho e a valorizagao do trabalhador. 
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