
SAÚDE DO 
TRABALHADOR

A última mesa do Congresso trouxe para o debate três bons  
exemplos na área de saúde do trabalhador. O primeiro, o projeto A Dor 
Pode te Marcar, da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, em  
Campinas, no interior de São Paulo, que instalou outdoors em ônibus 
e um “acidentômetro” no Centro da cidade. Do Tribunal Superior do  
Trabalho, a ministra Delaíde Alves Miranda Arantes trouxe a questão 
do assédio moral, abordado dentro do Programa Trabalho Seguro; 
e o terceiro bom exemplo é a experiência de criação de uma frente  
voltada para enfrentamento e prevenção da violência no trabalho em São  

Bernardo do Campo entre 2009 e 2016

A psicóloga Eliana Pintor, ex-coordenadora do Cerest de São Bernardo do Campo, a fisioterapeuta Pollyanna Regina Pinto, que mediou as 
discussões, Delaíde Alves Miranda Arantes, ministra do TST, e Mario Gomes, procurador da Regional de Campinas do MPT
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OBrasil vive uma epidemia de 
doenças ocupacionais segundo 
o procurador Mário Antônio Go-

mes, da Procuradoria Regional do Traba-
lho da 15ª Região, de Campinas, em São 
Paulo. No período de 2012 a 2018 o siste-
ma previdenciário brasileiro gastou R$ 86 
bilhões com afastamentos por doenças 
e foram perdidos 385 milhões de dias de 
trabalho. Os números são do Observa-
tório de Segurança e Saúde do Trabalho, 
que estima ainda uma perda de 4% do 
PIB a cada ano com acidentes e doen-
ças relacionadas à atividade profissional. 
Apesar disso, na maioria das vezes não 
existe uma política pública voltada para 
conter esses casos e minimizar os impac-
tos sociais deles decorrentes. 

O projeto A Dor Pode te Marcar, que 
começou a ser implantado em Campinas 
em maio de 2019, tenta reverter esse qua-
dro. “Essa foi a ideia inicial, que a saúde do 
trabalhador fosse vista como uma política 
pública essencial para o desenvolvimento 
sustentável do município”, disse Mario em 
sua palestra, na mesa Acidentes, doenças 
e sofrimento no trabalho: visibilidade social. 
Programa Trabalho Seguro e experiências de 
Campinas e São Bernardo do Campo, que 
teve coordenação da fisioterapeuta Pollya-
nna Regina Pinto, do Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador de Campinas. 
“A constituição fala da ordem econômica, 
coloca como obrigação a defesa do meio 
ambiente dizendo que a atividade econô-
mica deve observar a dignidade da pessoa 
humana e os valores ambientais”, argu-
mentou o procurador, que começou o seu 
relato a respeito do projeto explicando que 
a constituição de 1988 ampliou o conceito 
de meio ambiente, incluindo nele o am-
biente de trabalho. 

Mario segue explicando que o estudo 
jurídico olha a saúde do trabalhador como 
objeto do meio ambiente do trabalho. “E 
o meio ambiente do trabalho na nossa 
Constituição é meio ambiente natural, a 
constituição adotou uma concepção am-
pla e unitária de meio ambiente, incluin-
do o do trabalho. Portugal, por exemplo, 
não tem isso”, explica. Todas as vezes que 
a saúde do trabalhador é colocada como 
objeto de defesa do ambiente do trabalho, 
se desloca todo o arcabouço constitucio-
nal e infraconstitucional relacionado ao 
meio ambiente para a proteção da saúde 
do trabalhador, conforme explica Mário. 
“A gente deixa de depender só da CLT e 
das normas regulamentadoras. E nesse 
momento isso é fundamental”, continua.

Considerando esse arcabouço legal, é 
preciso proteger as interações do homem 
e quando se pensa nas relações do traba-
lho, aparecem diversos fatores de risco. “A 
doutrina coloca três deles. A estrutura (fí-
sica) é uma das interações do homem. As 
instalações elétricas, o mobiliário, tudo isso 
é importante, mas vai além. A organização 
também é um fator de risco: a exigência de 
produtividade, a jornada de trabalho e tam-
bém as relações interpes-
soais com o seu chefe, 
com os seus colegas e 
com o cliente”, diz. 

O projeto co-
meçou com uma 
campanha pu-
blicitária volta-
da para cons-
cientização, que 
incluiu, além de 
anúncios na mídia, 
o “acidentômetro”, 
um painel instalado em 

pontos estratégicos com informações a 
respeito de acidentes e mortes por traba-
lho. Inspirado no “impostômetro”, o pai-
nel chamou a atenção da imprensa, mas 
é apenas uma pequena parte das ações 
envolvidas no projeto, que tem quatro 
pilares: Informação, Multidisciplinarie-
dade — Pluriinstitucionalidade, Ação e 
Proximidade com a Sociedade. “Não é 
possível enfrentar a complexidade das 
relações, especialmente nas questões do 
ambiente, sozinho. Precisamos de um 
cruzamento de saberes para enfrentar 
essa realidade ou desenvolver qualquer 
projeto que seja. A proximidade da socie-
dade é fundamental. E tudo isso poten-
cializa a ação”, explicou. 

A busca por uma parceria com a ci-
dade foi necessária porque é a sociedade 
que arca com o ônus do adoecimento do 
trabalhador. “O que acontece com uma 
sociedade que recebe da empresa traba-
lhadores doentes? Essa sociedade é sus-
tentável?”, pergunta Mario. E continua: 
“Quando a gente tinha corte de cana para 
produzir combustível ambientalmente 
sustentável. Podemos tratar esse com-
bustível como sustentável considerando 

Em Campinas-SP 

PROJETO AMPLIA DEFESA DA 
SAÚDE DO TRABALHADOR



FONTE: Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan), in Saúde 
Brasil 2018, estudo do Ministério da 
Saúde. 
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67.599
casos de LER/Dort foram 
registrados no Brasil entre 

2007 e 2016

184% 
é o índice de crescimento 

das ocorrências no período 
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Subnotificação 
Os transtornos mentais já são a 

terceira causa de incapacidade para 
o trabalho no Brasil e segundo da-
dos do governo, vêm crescendo as-
sustadoramente. Mario Gomes diz 
que o Estado de São Paulo ocupa 
a primeira posição na ocorrência 
de doenças osteomusculares re-
lacionadas ao trabalho, com 7.941 
em 2018; e também tem a maior 
incidência de transtornos mentais, 
com 2.502 casos, também em 2018. 
Um número aparentemente baixo, 
porém que seria apenas a ponta do 
iceberg, segundo o procurador. “Te-
mos pesquisas que mostram que 
80, 90% das doenças ocupacionais 
não são comunicadas. Isso inter-
fere nas políticas públicas, porque 
não temos essas informações”, diz. 
E causa um grande e grave prejuí-
zo aos cofres públicos: “Temos R$ 
30 bilhões de gastos por ano com 
doenças B31, mas quantos desses 
afastamentos não decorrem de 
um processo de trabalho que des-
cumpre as normas?”, pergunta. 
O prejuízo com a subnotificação 
ocorre primeiro porque o cálculo do 
imposto que a empresa paga con-
sidera o número de adoecimentos 
relacionados à atividade registrado 
entre os funcionários da empresa – 
quanto mais registros, maior o ín-
dice. E também porque quando há 
um afastamento, o Estado pode de-
pois pedir de volta o dinheiro gasto 
com o pagamento do funcionário 
afastado se a doença foi provocada 
pela atividade profissional.

que tanta gente morreu ou ficou incapa-
citada para o trabalho (na produção)? É o 
efeito bumerangue. O adoecimento que 
ocorre dentro do ambiente do trabalho 
vai voltar para a sociedade, porque é a 
sociedade que vai arcar com isso”, diz o 
procurador.

O PROJETO, NA PRÁTICA
Esse cruzamento de saberes e de ins-

tituições está sendo feito por meio de um 
programa de capacitação dos profissionais 
de saúde do SUS que atuam no atendimen-
to ao trabalhador. Desde maio, quando foi 
assinado um termo de cooperação entre 
o Ministério Público do Trabalho (MPT) 
e a Prefeitura da cidade, até dezembro de 
2019, o projeto treinou 2.732 profissionais, 
sendo cinco coordenadores dos Distritos 
de Saúde, um representante da Secretaria 
Municipal de Saúde, 92 gestores e 2.634 
profissionais de equipe dos centros de saú-
de e CAPS. A previsão, então, era que to-
dos os profissionais da Rede de Urgência e 
Emergência e da Rede de Atenção Básica e 
Especialidades estivessem capacitados em 
junho de 2020. 

O treinamento prepara os profissionais 
para atender a demanda de trabalhadores e 
está voltado principalmente para os temas 
relativos ao campo de saúde do trabalha-
dor, câncer ocupacional, transtorno mental 
relacionado ao trabalho (TMRT), lesão por 
esforço repetitivo/distúrbios osteomus-
culares (LER/Dort), intoxicação exógena, 
dermatose ocupacional, perda auditiva in-
duzida pelo ruído (PAIR) e pneumoconio-
ses, dependendo da especialidade dos en-
volvidos. As lesões por esforços repetitivos 
(LER), distúrbios osteomusculares (Dort) e 
distúrbios relativos à saúde mental são as 
três doenças que mais atingem os trabalha-
dores (veja quadro).

Também estruturou o Centro de Refe-
rência em Saúde do Trabalhador (Cerest), 
unidade da administração municipal es-
pecializada no acolhimento, diagnóstico, 
tratamento e correção das condições que 
levaram o trabalhador ao adoecimento. O 
MPT está aplicando parte das verbas de 
indenização trabalhista para melhorar os 
equipamentos disponíveis no centro e re-

forçar o quadro de funcionários. Até agosto 
de 2019 foi instalada uma rede de dados, 
internet rápida e central de telefonia PABX 
na unidade e em dezembro de 2019, estava 
em andamento um concurso público para 
a contratação de um psicólogo e um recep-
cionista, que deveriam começar a trabalhar 
no início de 2020. 

Foi ainda criado o Cerest Itinerante: o 
MPT doou dois veículos no valor total de R$ 
180 mil, que serão utilizados para levar uma 
equipe do centro para diversos pontos do 
SUS, e permitir a realização de treinamentos 
sobre como reconhecer, notificar, tratar e dar 
encaminhamento às questões de saúde do 
trabalho que eventualmente apareçam. Os 
veículos também serão utilizados para ações 
de matriciamento do Departamento de Vigi-
lância Sanitária (Devisa) da cidade.

Em dezembro de 2019 teve início ainda 
um projeto-piloto no Hospital Mário Gatti, 
o maior hospital do SUS na cidade, para a 
aplicação de um relatório de atendimento 
aos acidentados do trabalho (RAAT), para 
mapear os tipos e a origem de acidentes 
e doenças relacionadas ao trabalho regis-
tradas. O objetivo é ampliar esse proto-
colo para toda a rede municipal de saúde, 
possibilitando a criação de uma norma 
para notificação obrigatória de acidentes e 
doenças do trabalho. Nessa mesma linha, 
em dezembro estava sendo criado um pro-

tocolo de simples atendimento, previsto 
para estar disponível já no início de 2020. 
Com relação à informação e proximidade 
com a sociedade, este ano deverão aconte-
cer eventos e palestras na rede de escolas 
municipais sobre o tema prevenção voltada 
à saúde do trabalhador. 

Programa Trabalho Seguro 

COMBATE AO ASSÉDIO 
MORAL NO TRABALHO

O Programa Trabalho Seguro do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST) 
criou, em 2019, um comitê de 

combate e prevenção ao assédio moral e 
a partir dele, realizou uma série de ações 
voltadas para o tema. O comitê atua no 
âmbito do TST e do Conselho Superior de 
Justiça do Trabalho (CSJT), “porque nós 
agora estamos despertando para o fato de 
que existe assédio moral também no âm-
bito do serviço público. Foram realizadas 
várias palestras, pesquisas e várias ações”, 
disse a magistrada Delaíde Alves Miranda 
Arantes, durante sua palestra, no último 
dia do Congresso. A ministra fez um relato 
sobre as atividades do Programa, instituí-
do em maio de 2011, com destaque para 
as metas do último biênio (2018-2019), na 
mesa Acidentes, Doenças e Sofrimento no 
Trabalho: Visibilidade Social. Programa Tra-
balho Seguro e Experiências de Campinas e 
São Bernardo Do Campo.

A primeira grande ação foi uma pes-
quisa conceitual, lançada em novembro 
de 2018, em que 740 funcionários — 190 
gestores e 550 servidores — responde-
ram a um questionário com perguntas 
sobre conceitos, situações, tipos, ações 

de combate, consequências, causas e co-
mentários sobre tema. “É impressionante 
como os gestores respondem de forma 
diferente dos servidores sobre assédio. O 
que os servidores acham que é assédio, 
os gestores acham que não é. Faz parte”, 
disse a magistrada. A partir da pesquisa, 
além da publicação da Política de Preven-
ção e Combate ao Assédio Moral no TST 
e no CSJT, em março de 2019, o programa 
realizou oficina de sensibilização de ges-
tores, entre abril e maio; lançou a Campa-
nha Pare e Repare — por um ambiente de 
trabalho mais positivo; instituiu a segunda 
semana do mês de maio como a Semana 
de Prevenção e Combate ao Assédio Mo-
ral e o dia 2 de maio como o Dia Nacional 
de Combate ao Assédio. E também reali-
zou oficinas de esclarecimento sobre os 
efeitos nocivos desse tipo de problema. 

Na área da comunicação, além de 
uma cartilha que reúne definições, dá 
exemplos de situações de assédio, indica 
formas de prevenção e combate e ensi-
na como encaminhar de forma adequada 
eventuais casos, foi lançado um vídeo 
no programa Jornada, exibido quinze-
nalmente, sempre às segundas-feiras às 

12 horas, no canal do 
Youtube do TST.  O 
programa, com 

pouco mais de 
oito minutos de 
duração, en-

trevista es-
pecialistas, 
juristas e 

traz relatos 
de vítimas de 

assédio. Com 
produção da Se-

cretaria de Comu-
nicação Social do 

Tribunal Superior do Trabalho, o progra-
ma estreou o novo formato do Jornada, 
que foi reformulado para se adaptar a rea-
lidade da internet, com comunicação ágil, 
linguagem simples e mais interatividade 
e também a organização desses temas 
em temporadas.   

Grandes acidentes
As metas do biênio 2018/2019 tam-

bém previam a realização de eventos 
científicos sobre temas sensíveis. A mi-
nistra Delaíde Alves Miranda destacou 
dois deles: o Seminário Internacional so-
bre Grandes Acidentes do Trabalho: Efetivi-
dade da Prevenção, realizado em parceria 
com o Tribunal Regional do Trabalho da 
3ª Região (MG), onde foram discutidos 
os casos de Mariana e de Brumadinho. 
E o Seminário As grandes contaminações 
e suas repercussões: as lições extraídas do 
caso de Paulínia, realizado no Tribunal Re-
gional do Trabalho da 15ª Região (Campi-
nas-SP), que teve como tema o caso para-
digma da ação civil pública ajuizada em 
2007 pelo Ministério Público do Trabalho 
(MPT) contra a Raizen Combustíveis S/A 
(Shell) e a Basf S/A. As duas empresas fo-
ram acusadas de contaminação do solo 
e dos lençóis freáticos da região de Pau-
línia, onde estavam sediadas, sistemati-
camente, a partir dos anos de 1970. Em 
2000, a fábrica foi vendida para a BASF e, 
em 2002, encerrou suas atividades e foi 
interditada pelo Ministério do Trabalho. 
O acordo foi homologado em 2013. (Leia 
mais na página 44). 

O biênio foi encerrado com o 5º Semi-
nário Internacional Trabalho Seguro.
Vídeo assédio: https://www.youtube.com/
watch?v=WMZwlZmCXY0

https://www.youtube.com/watch?v=WMZwlZmCXY0
https://www.youtube.com/watch?v=WMZwlZmCXY0


EMPRESAS QUE SOFRERAM 
 VIGILÂNCIA

FORMAS DE VIOLÊNCIA 
NO TRABALHO

Teleatendimento (3 empresas)
Injetora de plásticos p/ cosméticos
Transporte (3 empresas)
Supermercado
Mecânica
Hospital
Construção civil
Comércio varejista
Prestação de serviço (limpeza)
Confecção de EPI’s
Agências bancárias: Santander, Itaú
Metalúrgica;
Motel

Acidentes e doenças são violên-
cias quando ocorrem em razão 
da forma de organziação do pro-
cesso produtivo, geram mortes, 
mutilações, incapacidades, limi-
tações, dor crônica e sequelas 
emocionais.
Assaltos, sequestros;
Assédio sexual;
Violência psicológica e assédio 
moral (desrespeito, desqualifica-
ção, humilhação do trabalhador, 
intencional e repetitivo).
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SE TE FAZ CHORAR 
NO BANHEIRO, É VIOLÊNCIA

A experiência de criação de 
uma frente voltada para 
enfrentamento e preven-

ção da violência do trabalho, 
ocorrida em São Bernardo do 
Campo entre 2009 e 2016, é o 
terceiro programa com bons re-
sultados apresentado na mesa 
Acidentes, doenças e sofrimento 
no trabalho: visibilidade social. Pro-
grama Trabalho Seguro e experiên-
cias de Campinas e São Bernardo 
do Campo, mediada por Pollya-
nna Regina Pinto no último dia 
do Congresso.  E mais uma vez, 
o que fez a diferença na propos-
ta, discutida na Comissão Intersetorial de 
Saúde do Trabalhador (Cist) e no Centro 
de Referência em Saúde do Trabalhador 
de São Bernardo do Campo (Cerest-SBC), 
foi o debate, a troca de informação e de 
conhecimentos. 

A frente envolveu oito sindicatos, a 
Pastoral Operária e profissionais da saú-
de ligados ao problema no SUS e nas três 
instâncias de governo; e do judiciário. “Tí-
nhamos categorias do poder dos meta-
lúrgicos, químicos, bancários; com outras 
que não tinham esse tipo de alcance nem 
tantas assessorias, como os da constru-
ção civil e de asseio e conservação. Eles 
se surpreendiam com a mobilização dos 
grandes. Quando nos juntamos ficamos 
sabendo de realidades que a gente não 
imagina”, disse a psicóloga Eliana Pintor, 
mestre em psicologia da saúde que trouxe 
a experiência para o Congresso. 

Eliane coordenou o Cerest-SBC a partir 
de 2013, quando a proposta foi lançada.  
“Foi uma experiência construída a muitas 
mãos. A gente quis criar esse descortina-

mento do que acontece durante o dia (de 
trabalho) de diferentes formas”, conta a 
psicóloga, que ressalta como um dos mo-
tivos para a criação da frente, a vulnerabi-
lidade que faz do Brasil o quarto colocado 
em número de acidentes de trabalho no 
mundo. “Apesar de muitos avanços na 
questão da violência, essa é uma situação 
que não mudou”, diz. Eliana lembra que se 
discute muito a violência urbana, domésti-
ca, contra a mulher e de várias outras for-
mas, mas não se fala da violência do tra-
balho. “Ela é naturalizada. Não é normal 
voltar para casa do trabalho faltando um 
pedaço, ou não voltar”, argumenta.  

As ações foram integradas ainda com 
outros programas implantados na cidade, 
que tem a favor deste tipo de iniciativa, 
tradição histórica na mobilização do tra-
balhador. “Tinha um programa voltado 
para as áreas de maior violência, chama-
do Cidade de Paz, que propunha diversas 
maneiras de diminuir o grau de violência 
em determinadas regiões”, explica. Ela cita 
ainda um decreto municipal de trabalho 

decente que instituiu a Reviver, uma rede 
de atenção para pessoas em situação de 
violência, um programa de erradicação do 
trabalho infantil e uma lei contra o assédio 
no serviço público que estava em discus-
são na época.  As ações começaram com 
as articulações dos sindicatos, confecção 
de cartazes e logos, ciclos de treinamentos 
e se intensificaram com a realização de 19 
vigilâncias em empresas de setores bem 
variados. Porque, conforme explica Eliana, 
a violência no trabalho é transversal, está 
em todas as categorias. 
O marco, no entanto, foi o decreto pu-
blicado pelo poder executivo obrigando 
o preenchimento do Relatório de Atendi-
mento ao Acidentado no Trabalho (Raat), 
o que gerou um aumento de 110% nas 
notificações. O Raat é um instrumento im-
portante na vigilância e monitoramento, 
geralmente negligenciado. “O município 
passou a liderar as notificações de violên-
cia relacionada ao trabalho entre as sete 
cidades do ABC (paulista). Foi muito ex-
pressivo, se não tivesse esse instrumento 

teríamos perdido mais de 20 mil aciden-
tes”, diz a psicóloga. Entre as formas de 
violência, prevaleceu a física, que somou 
86% das notificações e as relacionada a 
gênero: 53% das ocorrências foram contra 
as mulheres. “A violência física aparece 
mais porque gera necessariamente um 
atendimento. Tivemos que trabalhar as 
demais”, explica. 
A frente criou o Seminário do Cipeiro, uma 
homenagem e também para formação do 
grupo, que segundo Eliana funciona como 
os olhos do sindicato dentro da empresa, 
em que representantes dos oito sindica-
tos, podiam debater com colegas, receber 
orientação de estudiosos, fazer estudos 
de casos incluindo a intervenção da Cipa. 
“Tivemos muitas perguntas sobre assédio 
moral e doença mental, como se classifica 
isso, se é acidente, não é acidente. A gen-
te pode discutir a questão de que a saúde 
mental não é invisível. Todo mundo sabe 
quando alguém está triste, zangado, ale-
gre. Até as crianças sabem. Aquele chefe 
que te faz chorar no banheiro é uma coisa 
muito perigosa e temos que cuidar disso”, 
afirma Eliana.
As ações de difusão de informação incluí-
ram também entrevistas em programas de 
rádio da Pastoral Operária, distribuição de 
folders, bottons e imãs de geladeira. “Em 
uma empresa metalúrgica onde havia as-
sédio moral, o trabalhador disse assim: 
— Peguei o folder e coloquei no bolso do 
jaleco. Isso intimidou um pouco o cara 
que estava praticando o assédio. Foi assim 
que surgiu a ideia dos bottons”, conta a 
psicóloga. E um projeto maior, o busdoor, 
que colocou outdoors sobre a rede na ja-
nela traseira em oito ônibus durante dez 
meses. “Fizemos uma seleção estratégica 
das linhas, escolhendo onde havia mais 
empresas instaladas, que eram mudadas 
a cada três meses. No final do projeto a 
empresa nos ofereceu os abrigos dos pon-
tos (como suporte dos outdoors), porque 
tinham problema de depredação e a pro-
paganda ajuda nisso”, conta. O projeto 
teve início nos sindicatos, que iriam assu-
mir os custos de um ônibus cada um, mas 
o Ministério Público do Trabalho da região 
soube da iniciativa e ofereceu os recursos, 
mediante a apresentação do projeto. 

TOTAL   
Com CAT Registrada
Sem CAT

QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO* (Brasil)
2015
622.379

507.753

114.626

2016
585.626

478.039

107.587

2017
549.405

450.614

  98.791

Assistência Médica  
Menos de 15 dias
Mais de 15 dias 
Incapacidade Permanente
Óbito

QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO LIQUIDADOS – Consequência*

2015
100.782

352.579

169.988

   13.218 

    2.546

2016
 96.445

305.963

184.091

  14.981

    2.288

2017
101.515

313.125

142.782

  12.651

    2.096

(*) FONTE: ANUÁRIO ESTATÍSTICOS DE ACIDENTE 
DO TRABALHO 2017

A implantação qualificada do Raat 
trouxe informações mais detalhadas e que 
em geral, não aparecem nas estatísticas a 
respeito da violência no trabalho. Com o 
treinamento de psicólogos e demais pro-
fissionais que atendem nas unidades liga-
das ao Cerest e a integração com outras 
secretarias, como a de atendimento à mu-
lher (que encaminhou casos de estupros), 
Cras e Crea, e também com 18 hospitais 
privados da cidade, foi possível identificar, 
diagnosticar e registrar melhor os casos. 
“Trabalhamos muito a importância de no-
tificar. A subnotificação é imensa. Às ve-
zes a pessoa atende um caso como violên-
cia psicológica, mas não acha importante 
notificar”, diz Eliana, que ressalta que dos 
quase 30 mil acidentes notificados, 70% 
vieram via Raat. 

Eliana faz um comentário específico 
sobre a violência sofrida pelo pessoal que 
atende nos Centros de Atenção Psicosso-
cial (Caps), ou em funções em que as agres-
sões são esperadas e prováveis. “O pessoal 
do Caps, por exemplo, não tinha noção que 
isso era violência, achavam que era algo 
inerente ao trabalho. Porém, quando uma 
moça surtou e agrediu a fonoaudióloga e 
a terapeuta ocupacional, elas tiveram uma 
espécie de transtorno de estresse pós-trau-
mático e não conseguiram voltar ao traba-
lho. Tem que nomear e visualizar, mesmo 

que seja inerente ao trabalho. Machuca, 
dói, traz consequências e tem que ser tra-
tado”. As 19 ações de vigilâncias foram 
pensadas para treinar o pessoal em perícias 
sobre assédio moral e de violência. Eliana 
separou alguns exemplo de ocorrências 
mais comuns:
Jovem da Zona Azul: Agressão no joelho 
e braço pelo transeunte que não quis pagar;
Professoras: agressão por colega de traba-
lho; por alunos;
Profissionais de saúde: agressão de pa-
cientes ou acompanhantes de pacientes;
Balconista de 17 anos: apanhou do chefe 
na farmácia;
Funcionários da Fundação Casa: reféns 
em rebelião; agressões por internos;
Empresário: agressão por funcionário 
após discussão sobre jornada de trabalho;
Agente comunitária de saúde: tentativa 
de suicídio;
Gestante: impedida de se alimentar a cada 
três horas, trabalhando com febre e proibi-
da de ir ao médico;
Empregada Doméstica: agressão pela 
patroa ao buscar a carteira de trabalho. 
Homem 22 anos, da construção civil: 
chefe ofereceu dinheiro em troca de sexo e 
expôs a genitália, porém não o tocou;
Mulher 47 anos trabalha no CAPS: agre-
dida por paciente com puxões de cabelo, 
socos e foi atirada ao chão.
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SAÚDE DO TRABALHADOR

O PROBLEMA DO XIXI

Entre as descobertas que Eliana Pin-
tor, mestre em psicologia social, dis-
se ter feito durante a implantação da 

Frente Municipal de Prevenção e Enfren-
tamento da Violência no Trabalho em São 
Bernardo do Campo foi a amplitude dos 
problemas gerados por ausência ou res-
trição no uso de banheiros. “Costumava 
dizer aos empresários que iria discutir a 
garantia de direitos humanos no trabalho, 
mas o que estávamos fazendo era discutir 
direitos animais. Como assim, todo mun-
do tem esse problema? Passa por várias 
categorias, telemarketing, os funcioná-
rios do Rodoanel. Começamos a pensar 
então numa campanha pelo direito de ir 
ao banheiro”, diz a psicóloga. 

O problema do xixi, neste caso, surgiu 
primeiro entre os médicos que atendiam 
motoristas de ônibus hipertensos. “Foi 
no apoio matricial. Perguntamos para 
os médicos da UBS quais as limitações 
que tinham e descobrimos que tinham 
problemas com motoristas hipertensos, 
porque associavam um diurético ao tra-
tamento e eles não podem ir ao banhei-
ro, não podem fazer isso”, lembra. Essa 
questão, porém, não é uma novidade, 
principalmente entre os motoristas de 
ônibus. Nos anos de 1990, o sindicato 
que reunia os motoristas de ônibus ur-
banos de Campinas incluiu a instalação 
de banheiros nos pontos finais das linhas 
na pauta da categoria. Os relatos publica-
dos na imprensa na época diziam que, na 
emergência, muitos recorriam a terrenos 
baldios ou becos em regiões mais afasta-
das e tornavam-se alvo de ladrões. Mais 
recentemente, em 2014, a queixa nos fri-
goríficos da região de Chapecó era de que 
só era possível ir ao banheiro nos horários 
de almoço e de descanso e como haviam 
poucos banheiros para os funcionários, 

muitos perdiam o descanso e o almoço 
na fila e mesmo assim, não conseguiam.

O assunto tem sido ainda tema tanto 
de pesquisas sobre organização do traba-
lho e saúde, quanto de debate entre traba-
lhadores e empregados, vários deles no 
âmbito judicial, via ações trabalhistas. De 
um lado, os trabalhadores reclamam que 
o monitoramento, supervisão e restrições 
para uso do banheiro criam constrangi-
mento e, em casos mais graves, humilha-
ções. De outro, os patrões argumentam 
que em atividades ininterruptas é preciso 
garantir a não paralisação das atividades 
e isso se faz com supervisão da chefia, 
inclusive para uso do toalete. No caso do 
telemarketing, a proibição ao controle de 
qualquer tipo sobre a ida ao banheiro virou 
item do Anexo 2 da NR-17, que trata especi-
ficamente das regras para organização do 
trabalho no setor. Há ainda várias ações 
que tratam dos intervalos intrajornadas, 
assunto que aparece em décimo lugar en-
tre os mais tratados nas ações trabalhistas 
em 2019 quando associado a horas extras, 
e em décimo sétimo quando isolado.

Em dezembro de 2018, a sétima turma 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
publicou um acórdão a respeito, ao julgar 
o pedido de revisão de decisão da corte 
regional sobre ação de uma funcionária 
da Tivit Terceirização de Processos, Servi-
ços e Tecnologia S.A. que prestava servi-
ços no teleatendimento do Banco Santan-
der (Brasil) S.A. A atendente pedia uma 
indenização por dano moral por se sen-
tir constrangida com o controle exercido 
pela chefia sobre as suas necessidades 
fisiológicas. A corte regional reconheceu 
a existência do controle e das restrições, 
mas julgou que não houve dano moral. O 
TST deu razão à funcionária e estabeleceu 
uma indenização de R$ 5 mil e com isso, 

criou um parâmetro para as discussões.
O texto do acórdão tem como base 

de argumentação o Anexo II da NR 17, 
ressaltando que a medida surgiu a partir 
de resultados de estudos e pesquisas da 
área médica que apontam para “um novo 
indicador de adoecimento específico e 
diferenciado em relação às demais ca-
tegorias: os problemas do trato urinário 
e distúrbios miccionais, imediatamente 
relacionados ao controle e repressão tá-
cita ao uso do sanitário durante a jornada 
de trabalho”. Os estudos citados especi-
ficamente são “A Regulamentação das 
Condições de Trabalho no Setor de Telea-
tendimento no Brasil: Necessidades e De-
safios”, dissertação defendida em 2004 
pelo médico Airton Marinho da Silva na 
Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais, que serviu de 
base científica para a NR-17; e “Trabalho 
e Emprego no Setor de Telemarketing”, 
também uma dissertação de mestrado, 
defendida por Paulo Pimentel de Maria 
da Silva em 2010, no programa de Pós-
-Graduação em Sociologia da USP. 

 A campanha imaginada pela frente 
não foi possível. “Mudou o governo e na 
nova gestão, não dava nem mesmo para 
fazer uma simples reunião, quanto mais 
uma campanha assim”, lembra Eliana. A 
Frente também parece não estar mais tão 
ativa, já que a última atualização do Ce-
rest de São Bernardo no site da Renast é 
de 2018. 


