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O 

ambiente hospitalar é um dos pou-
cos onde encontramos todos os 
riscos existentes: físico, químico  bio-
lógico, ergonômico e de acidentes, 
sendo considerado, desta forma, um 

ambiente de trabalho insalubre. No Brasil, a preo-
cupação com os profissionais desta área surgiu 
na década de 70, quando pesquisadores da USP 
– Universidade de São Paulo, enfocaram na saú-
de ocupacional do profissional desta área. Regis-
tros da época apontam que, em 1971, ocorreram 
4.468 acidentes neste tipo de estabelecimento no 
Brasil. Portanto, a conscientização, prevenção, ...
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Ressaltamos que toda 
parceria e apoio do SINTESP 
a cursos, palestras e eventos 

pagos devem oferecer, aos 
associados SINTESP, um 

desconto mínimo de 20% 
(vinte por cento). 

Em casos de dúvida, entre em 
contato por meio dos e-mails:

treinamento@sintesp.org.br, 
com Celeste Santos

ou

porfírio@sintesp.org.br,  
com Luiz de Brito Porfírio

Onde os rios se encontram na área da prevenção

S 

e é que um dia queremos de verdade chegar a uma 
sociedade melhor, certamente não o faremos co-
metendo os mesmos erros que fazemos há muito 

tempo. Muitas vezes as pessoas acham que para mudar 
alguma coisa é preciso fazer mais, mas a experiência nos 
mostra que isso nem sempre é verdade, para mudar algu-
ma coisa é preciso fazer diferente.

Há anos a sociedade brasileira tenta lutar contra as cau-
sas dos acidentes e doenças do trabalho e pode parecer 
estranho que se diga que a luta seja contra as causas e, 
talvez, essa seja a primeira mudança necessária para que 
alguma coisa de fato aconteça em termos de mudanças. 
Acidentes e doenças ocupacionais não são obras do aca-
so, nem mesmo partes obrigatórias de qualquer processo 
produtivo - são fatos causados não só pela ação de uma 
ou mais pessoas - mas muito especialmente pela omissão 
de um número bem maior de pessoas.

Quando mencionamos a palavra omissão muita gente pode 
se ofender; há palavras que usamos no dia a dia que assu-
mem determinados sentidos associadas a um ou outro mo-
mento e por isso passam a ter um sentido único e isso gera 
paradigmas que são sempre perigosos; omissão nada mais 
é do que deixar de fazer alguma coisa. E, com certeza, hoje 
seguimos tendo tantos acidentes e doenças do trabalho não 
por aquilo que ainda não temos, mas por não cuidarmos de 
forma adequada de tudo que já foi conquistado.

Temos em nosso país uma das legislações voltadas para 
prevenção mais detalhadas do mundo. Claro que pode, 
deve e será sempre melhorada e esperamos que sempre 
a partir da realidade e praticidade; somos um país com 
profissionais especializados em segurança e saúde do 
trabalho, que atuam de forma corajosa e prestam grande 

serviço apesar de boa parte do tempo realizar atividades de 
contenção devido a necessidade de suprir velhas exigências 
e, ao mesmo tempo, elaboram programas e ações de segu-
rança e saúde - que sabemos tem seus problemas - mas 
que se fossem verificados, mais exigidos e apoiados por 
aqueles que fazem o chamado controle social - permitiriam 
uma evolução que salvaria muitas vidas de imediato e pou-
paria a saúde de um número inestimável de trabalhadores.

O grande problema é que “os rios não se encontram” e 
muitos segmentos que atuam na área da prevenção e, que, 
raramente, apoiam de forma consistente as ações já exis-
tentes, apostam em modelos que a experiência demonstra 
vir apenas ao longo do tempo não sendo mais do que teo-
rias - e teorias não salvam vidas, não preservam a saúde. Há 
uma tendência a se valorizar experiências de outros países 
sem em momento algum levar em consideração as caracte-
rísticas do nosso país e, especialmente, nossa gente.

Nós, que aliamos aqui a visão da técnica da prevenção 
com o modo de ver sindicalista, achamos que seja impor-
tante para aquilo que de fato interessa - a vida dos traba-
lhadores - que cada entidade envolvida ou com responsa-
bilidade sobre o assunto - faça uma ampla análise crítica 
quanto a sua atuação em relação a questão. Os rios não 
se encontrarão enquanto ainda valorizarmos os adicionais 
de insalubridade e periculosidade, enquanto, entre nós, for 
possível ainda ouvir a expressão ATO INSEGURO e, muito 
especialmente, não existirem interlocutores especializados 
nas instituições que representam os trabalhadores. E mais 
do que isso, que as entidades se empenhem na cobrança 
em relação a elaboração e cumprimento dos programas 
e ações, da qualidade dos corpos técnicos especializados 
– fechando, assim, o ciclo necessário para uma mínima 
prevenção.
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os dias 27 e 28 de 
maio de 2017, com 
carga horária de 15 ho-

ras/aulas foi realizado o curso 
“Como elaborar o AVCB - Auto de Vis-
toria do Corpo de Bombeiros”, com a 
participação de 15 profissionais entre 
técnicos de segurança, engenheiros e 
gestores da área de segurança do tra-
balho. O curso foi realizado na sede 
da Regional ABCDMRP, que contou 
com o Instrutor Wagner Francisco de 

Paula, técnico de segurança do trabalho, membro 
do CB 24 e diretor do SINTESP.

Luiz Carlos Crispim, diretor vice-presidente 
da Regional do ABCDMRP, que coordenou 
o evento, destacou que objetivo foi orientar 
o TST e demais profissionais da área sobre 
o passo a passo de como elaborar o AVCB, 
atendendo as determinações do próprio 
Corpo de Bombeiros. “O AVCB é o primeiro 
documento necessário para a obtenção do 
licenciamento e regularização junto à prefei-
tura. A sua falta viabiliza multa e interdição 
do Corpo de Bombeiros”, salienta.

O conteúdo programático contou com as 
principais legislações que tratam da seguran-

ça contra incêndio, medidas exigidas de segu-
rança contra incêndio e tipos de projetos de 
segurança contra incêndio. “Também mostrei 
os trâmites do processo no Corpo de Bombei-
ros e o Formulário de Atendimento Técnico 
(FAT), como o objetivo de orientar o grupo 
na interpretação dos Projetos Técnicos e 
diretrizes para vistoria do Corpo de Bom-
beiros para aprovação e regularização do 
empreendimento”, explicou De Paula.

Para o SINTESP, eventos como esse 
oferecem a oportunidade de ampliar a 
capacitação dos TSTs e outros profissio-
nais prevencionistas que buscam aprimorar 
seus conhecimentos. “Reunimos os grupos 
de profissionais de diversas localidades do 
Estado e grande São Paulo para melhorar os 
conhecimentos técnicos acerca do assunto, 
como forma também de criar alternativas de 

trabalhos extras em tempo de crise econô-
mica no país”, declarou Crispim. 

F 

oi realizado, no dia 10 de junho de 2017, 
nas dependências do Senac, em São José 
dos Campos, SP, um seminário que abordou 

os temas referentes à Responsabilidade Civil e 
Criminal do SESMT, proferida pela advogada con-
veniada ao SINTESP, Dra. Amanda Oliveira Priante, 
especialista na área Trabalhista e pós-graduada em 
Gestão de Contrato.

Com a palavra inicial o representante do Senac, 
Rubens Imuramoto, agradeceu a presença de to-
dos, colocando as dependência da instituição de 
ensino à disposição. A palavra foi passada também 
para Carlos Franco, coordenador do Grupo de Estu-
dos de Segurança do Vale do Paraíba, que fez uma 
breve explanação a respeito do Grupo de Estudos 
convidando os colegas presentes a participar.

Em seguida, como o apoio da empresa Kaefy, foi 
ministrada a palestra de Sérgio Rivaldo, engenheiro 

Químico e de Segurança do Trabalho, 
que falou a respeito de Sistema de Pro-
teção contra Descargas Atmosféricas.

Outra participação importante foi do 
diretor da Regional Vale do Paraíba, 
José Maurício, que solicitou que todos 
explorassem a expertise dos pales-
trantes nos assuntos em referência, 
pois o objetivo da Regional com esta 
iniciativa era contribuir para ampliar 
o conhecimento técnico dos participantes e dar es-
paço para uma maior interatividade entre os pro-
fissionais da região. “É importante o SINTESP dar 
condições para essas trocas de experiências e disse-
minação de informações que ajudam o TST no seu 
dia a dia e criam uma rede de network”, informou.

Segundo Jacy Pitta, vice-presidente da Regional 
Vale do Paraíba do SINTESP, o evento contou com 

a presença de 33 participantes, sendo arrecadados 
70 quilos de alimentos não perecíveis, os quais fo-
ram encaminhados para à Entidade de Caridade 
Clínica de Recuperação nas Mãos de Deus, loca-
lizada no município de Taubaté, SP. Na oportuni-
dade, foi feito um sorteio para participação gra-
tuita no “Curso NR 35 - Instrutor de Segurança de 
Trabalho em Altura” cuja ganhadora foi Camila de 
Souza Silva.

AVCB foi tema de curso na Regional ABCDMRP

Senac sediou seminário em São José dos Campos 

Regional Sorocaba e ABCDZYX

O diretor De Paula orientou os participantes 
sobre o passo a passo de como elaborar o 
AVCB e mostrou os trâmites do processo no 
Corpo de Bombeiros, entre outros detalhes

O encontro em São José dos Campos destacou temas, 
como a Responsabilidade Civil e Criminal do SESMT e 
Proteção contra Descargas Atmosféricas
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C 

om o objetivo de proporcionar aos pro-
fissionais TSTs atualização e capacita-
ção para as mudanças da legislação e 

outras informações, a Regional Sorocaba do 
SINTESP realizou, no dia 20 de maio de 2017, 
na Câmara Municipal de Mairinque, um Sába-
do de Capacitação, que contou com as pales-
tras: “Ética Profissional”, proferida pelo profes-
sor Roberto Fogaça; e “eSocial – Sistema de 
Gestão e Segurança e Saúde do Trabalho, com 
participação do especialista Eduardo Milaneli. 

Segundo Almir Ferreira, vice-presidente da Re-
gional Sorocaba do SINTESP, esse foi o primei-
ro evento do ano realizado pela nova Gestão. 
“Estamos nos planejando para trazer outros 
eventos durante o ano e em cidades estraté-
gicas da nossa regional, pois é de suma im-
portância abordar esses temas aos Técnicos de 
Segurança do Trabalho. O eSocial, por exemplo, 
é um tema atual e percebemos a necessidade 
da informação e conhecimento aos profissio-
nais da nossa região”, explicou.

Para Almir, é importante o SINTESP promover 
eventos como esse, pois é um papel primor-

dial do Sindicato disponibilizar 
aos associados e demais inte-
ressados a  oportunidade de 
capacitação. “Nesse evento 
participaram em torno de de 
50 profissionais, a maioria era 
TST ou estudante, mas tivemos 
também profissionais de outras 
áreas, como RH e Enfermagem 
do Trabalho. Durante o coffee 
break pudemos bater um papo com os parti-
cipantes e recebemos vários feedbacks positi-
vos e elogios pela iniciativa”, informou.

De acordo com Almir, o evento atingiu todas 
as expectativas da Regional Sorocaba. “Por 
ser o primeiro evento acreditamos que nos 
próximos teremos a participação maior da 
categoria. Estamos trabalhando para oferecer 
a capacitação e aperfeiçoamento profissional 
para os nossos representados, uma vez que 
sabemos da importância do Sindicato aos 
profissionais e suas necessidades, por isso 
contamos com a participação e envolvimen-
to de todos para fazermos um Sindicato cada 
vez mais forte”, declarou.

Regional Sorocaba realiza Sábado de Capacitação

A cidade de Mairinque sediou o primeiro 
Sábado de Capacitação da nova gestão da 
Regional Sorocaba contemplando os temas 
“Ética Profissional” e “eSocial” para mais de 
50 participantes
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O 

ambiente hospitalar é um dos pou-
cos onde encontramos todos os 
riscos existentes: físico, químico  
biológico, ergonômico e acidentes, 
sendo considerado, desta forma, um 

ambiente de trabalho insalubre. No Brasil, a preo-
cupação com os profissionais desta área surgiu 
na década de 70, quando pesquisadores da USP 
– Universidade de São Paulo, enfocaram na saú-
de ocupacional do profissional desta área. Regis-
tros da época apontam que, em 1971, ocorreram 
4.468 acidentes neste tipo de estabelecimento no 
Brasil. Portanto, a conscientização, prevenção, re-
conhecimento dos riscos no ambiente de trabalho 
e treinamento contínuo são essenciais para a segu-
rança dos profissionais da saúde e pacientes.

Com grande experiência na área, Carlos Apareci-
do dos Santos, Técnico de Segurança do Trabalho, 
administrador hospitalar e gestor ambiental, que 
este ano completa 26 anos que trabalho na área 
de saúde reitera que não há similaridade com 
qualquer outra área, por isso destaca questões 
que existem só no segmento da Saúde e que não 
existe nos demais setores em termos de SST. Para 
ele, o setor exige que o profissional de segurança 
evolua constantemente, em questões técnicas e 
comportamentais, pois impõe relação com níveis 
diversos de formação, conhecimentos e crenças. 
Por tratar-se de uma área que dedica atenção ao 
“outro” parece que ações de segurança, regras 
preventivas e procedimentos técnicos desuma-
nizam as relações entre profissional e pacientes. 
“Porém, vemos cada vez mais a desumanização 

dos profissionais de saúde pelos 
processos e pelo usuário, que nos 
olham, muitas vezes como um 
fazedor de coisas, não cuidadores 
de pessoas”, observa.

Na área da Saúde, Carlos Apare-
cido explica como são conduzidas 
as questões da:

CIPA – “A CIPA ainda tem uma 
ação tímida, mas já evolui bas-
tante, considerando que nos anos 
1990 era um paradigma, imagina-
va-se que caberia somente ao se-
tor industrial, que não caberia em 
uma unidade de saúde. A evolução 
e contínua e temos bons frutos co-
lhidos”, conta.

SESMT – “Quando comecei a trabalhar na área, 
poucos hospitais contavam com a presença dos 
SESMT, e quanto tinham era incompleto ou sem 
experiencia na área. Não havia referências técnicas 
para atuação no Brasil, os pioneiros tiveram que 
criar alternativas de atuação. A NR 32 foi um marco 
para todos nós”, diz. 

BRIGADA – “A Brigada tem importância 
significativa no setor, não podemos ter incên-
dios, não podemos ter sequer um princípio de 
incêndio, pois isso gera desconfiança e des-
conforto a todos, trabalhadores, pacientes e 
familiares”, afirma.

PPRA – “O Programa de Pre-
venção de Riscos Ambientas deve 
conter informações de multidisci-
plinares e envolvem saberes de di-
versos setores, dentre eles o SCIH 
- Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar, que nos informa sobre 
os agentes biológicos presentes 
na unidade de saúde; a Engenha-
ria Clínica que nos sustenta nos 
programas de manutenção de 
equipamentos médicos; a física 
de Radioproteção, que elabora 
o PPR - Programa de Proteção 
Radiológica e demais laudos da 
área, de radiodiagnóstico ou Me-
dicina Nuclear”, informa. 

Carlos Aparecido comenta que quanto maior a 
complexidade, maior a necessidade de análise, 
registro e controle dos riscos ambientais e ocupa-
cionais. “Vale ressaltar que o PPRA deve atender 
aos requisitos previstos na NR 32 sem abandonar 
os da NR 9, ou seja, há uma exigência de conheci-
mento técnico e atenção singulares”, acentua.

Um fator determinante para a área, na opinião de 
Carlos Aparecido é o treinamento e capacitação 
permanente dos trabalhadores, sejam próprios ou 
prestadores de serviços. “A NR 32 faz exigências 
claras para o desenvolvimento dos trabalhadores 
relativos a segurança e saúde no local de trabalho. 
Em São Paulo, a Resolução n° 3 da CTPR, define 
oito horas de treinamento básicos para todos os 
trabalhadores recém contratados e mais quatro 
horas de treinamento especifico para os riscos da 
tarefa que o trabalhador executará.  Isso requer 
conhecimento e comprometimento da Direção da 
organização e dos gestores”, observa.

Sobre os riscos específicos deste setor em termos 
gerais quando se refere à SST, Carlos Aparecido 
conta que a saúde reúne riscos que alguns setores 
sequer podem imaginar, são riscos químicos, físi-
cos, biológicos, ergonômicos, de acidentes (aciden-
tes com efeito biológico) em profusão, e requer que 
tenhamos atenção aos detalhes de cada atividade. 
Acrescenta-se nesse rol de condições, as exigên-

Segurança e Saúde do 
   Trabalho na área da Saúde

Carlos Aparecido: 
“Em termos de SST, 
existem questões que 
só encontramos no 
setor de Saúde”
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cias técnicas e emocionais que o profissional tem 
que responder. “O risco biológico é, sem dúvida, o 
principal, quando há acidente com agentes infec-
tantes. Um acidente com material perfurocortan-
te contaminado impõe cuidados especiais com o 
trabalhador para evitar uma soroconversão, pode 
durar de 6 a 12 meses de atenção e acompanha-
mento”, exemplifica.

Segundo ele, o setor da Saúde vive um momento 
bem difícil, porém mantém bom nível de emprega-
bilidade, a dificuldade está em encontrar profissio-
nal competente, ou que tenha o perfil para atuar na 
área. As maiores dificuldades/desafios enfrentados 
pelo Técnico de Segurança do Trabalho no dia a dia 
das atividades são compostos, principalmente em 
estabelecer relação de respeito e confiança com os 
profissionais, considerando que todos, em princí-
pio, são autônomos em suas tarefas e sabedores 
dos riscos que correm. “Somos um profissional não 
‘natural’ nesse meio”, evidencia. E, para Carlos 
Aparecido, o que nos complica também os facilita: 
“conhecimento, esse é o segredo, a comunicação 
se torna fácil quando bem sustentada”, enfatiza.

Em termos de qualificação necessária para o TST 
atuar nesta área, Carlos Aparecido destaca que 
conhecer a área é um imperativo. “O profissional 
deve buscar conhecimento específico em seguran-
ça do trabalhador da saúde. A NR 32 é o ponto de 
partida, conhecer os riscos, suas origens, meio de 
propagação, entrada, etc.”, explica. E o que o TST 
pode fazer (o que é permitido fazer, por exemplo, 
que documentos, ele pode assinar), o especialista 
diz que “a área exige muitos programas, mas o 
PPRA como sabemos, é o documento de segurança 
e pode ser assinado pelo TST”, confirma.

Diante da sua grande experiência no setor, ele con-
sidera que houve avanços em termos de melhorias 
nos ambientes de trabalho e conscientização dos 
empregadores para evitar acidentes, doenças e 
mortes. “As mudanças ocorrem em larga escala, 
com a conscientização dos trabalhadores e o ad-
vento da Norma Regulamentadora 32. Além disso, 
a ocorrência de acidentes tem diminuído de forma 
significativa com adoção de novas técnicas e ins-
trumento e materiais perfurocortantes protegidos 
(agulhas, scalpe etc.)”, detalha.  

Carlos Aparecido concorda que os trabalhadores 
da área da Saúde estão cada vez mais conscien-
tes da importância da segurança no trabalho e 
têm respondido bem aos avanços da área de 
SST. Entre as ferramentas que ele recomenda 
para aumentar a conscientização em prol das 

práticas prevencionistas está a comunicação 
clara, objetiva e construída através do conheci-
mento técnico e científica, com participação dos 
diversos setores da instituição.

Ele comenta que para muitos o setor ainda oferece 
desafios aparentemente intransponíveis, com rela-
ção dos conhecimentos exigidos para uma atuação 
adequada, eficiente e prazerosa. Portanto, buscar 
conhecimento deve ser o mantra do profissional de 
segurança, não semente nas NR, mas nas RDC-Re-
soluções da Anvisa, nas Leis completares, Normas 
da CNEN, códigos de ética. Observando a fonte 
de consulta e validando as informações colhidas. 
“Lembrando que CHA - Conhecimento, Habilida-
des e Atitudes são as ferramentas para resolver os 
desafios”, aconselha.

Realidades diferentes
O jornal Primeiro Passo entrevistou também 
Mario Bonciani, presidente da APMT-SP - As-
sociação Paulista de Medicina do Trabalho; e 
representante do SINSAUDE-SP - Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde de São Paulo. Ele destaca que entre as 
particularidades na área de SST no setor da Saú-
de, fundamentalmente, o setor de segurança do 
trabalho nasceu no setor Industrial e foi base na 
construção das NRs (Normas Regulamentadoras) 
existentes. “É claro que os riscos que um traba-
lhador na indústria sofre são diferentes aos dos 
profissionais na área da Saúde. Um trabalhador 
na indústria, por exemplo, precisa carregar um 
saco de cimento de 30 quilos, já um trabalhador 
da Saúde pode precisar banhar um paciente com 
mais de 100 quilos, ou seja, são realidades total-
mente distintas e complexas. Quando um Técnico 
em Segurança do Trabalho opta por trabalhar na 
área da Saúde, se faz necessária a capacitação 
para atuar nessa área, já que atuações, tipos de 
incidentes e acidentes e o próprio ambiente de 
trabalho diferem de outras áreas”, explica.

Entre os acidentes 
mais comuns com 
o profissional de 
saúde, ele co-
munica que são 
com os perfu-
ro-cortantes, 
cuja com-
plexidade é 
totalmente 
distinta a de 
um acidente na área industrial. 
“Os riscos e prevalência de doenças adquiridas em 
um ambiente de trabalho em Saúde também são 
bem complexos. Esse profissional lida com vidas e 
está constantemente lidando com a morte, com o 
emocional do paciente e dele mesmo, além de lon-
gas jornadas de trabalho”, diz.

Ele não tem um número preciso sobre o quadro da 
Empregabilidade no setor da Saúde, mas visto o 
cenário atual, observa-se no sindicato um número 
mais ou menos significativo de homologações de 
demissões. “Infelizmente, é reflexo desse momen-
to de crise em que o país passa hoje”, destaca.

Para Bonciani, o maior desafio no setor não está 
apenas na conscientização do trabalhador da Saúde 
e, sim, na reputação das empresas na negociação 
com o movimento sindical. “Entender a legitimida-
de de negociar com o sindicato, em compreender 
a necessidade de fazer mudanças para assegurar 
os seus profissionais, muitas vezes, o empresário 

Visando buscar a excelência, no hospital Albert Einstein é 
atendido o dimensionamento legal da NR 4, com profissionais 
qualificados com perfil agregador, autónomo e pró-ativo 
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não tem a mesma visão do profissional que atua 
no dia a dia com diversos riscos. Por exemplo: risco 
biológico. Que tipo de risco biológico? Como pre-
venir? É aí que entra a educação, a capacitação, as 
mudanças. Negociamos com grandes empresas do 
setor e, felizmente, em 80% dos casos obtivemos 
êxito, porque é também é uma situação de inte-
resse para eles. A área de perícias médicas é hoje 
crescente porque é importante para que ambos, 
tanto ao profissional quanto ao se-
tor empresarial, estejam assegura-
dos. Por isso, o constante estímulo 
na educação a fim de garantir um 
ambiente de trabalho seguro para 
todos”, explica.    

Para ele, houve avanços em ter-
mos de melhorias nos ambientes 
de trabalho e conscientização dos 
empregadores no setor da Saúde 
em geral, em especial, por conta 
da implantação da NR 32 (que tra-
ta das medidas de proteção para 
segurança e saúde dos trabalhado-
res dos serviços de Saúde), há mais 
de 10 anos. “Tivemos avanços na 
qualidade do ambiente de trabalho 
e na segurança em Saúde. Digo isso porque, antes, 
esse profissional era praticamente invisível nesse 
quesito de segurança do trabalho. Então, quando a 
NR surgiu lançou-se luzes aos profissionais em ser-
viços de saúde. Hoje considero a necessidade de 
atualizá-la por conta das complexidades que apa-
receram no decorrer dos anos, como doenças mus-
culoesqueléticas, os perfuro-cortantes, as jornadas 
de trabalhos, os diversos riscos. Muitas vezes, um 
técnico de enfermagem, um enfermeiro, traba-
lha 12 por 36 horas em dois empregos. E, como 
disse, lida com emoções, com estresse e ainda o 
esforço de manter a excelência no atendimento. É 
um profissional que lida com vidas em cargas de 
horário estafantes. São raríssimas as exceções. É 

anti-humano”, observa.

Nas ações que o sindicato promove 
para reduzir os acidentes e doen-

ças, Bonciani informa que a 
primeira é a educacional. “O 

sindicato realiza even-
tos, até com a pre-
sença do SINTESP, 
para falar de ques-
tões abrangentes 
no setor, como 
saúde emocional, 
assédio, os perfu-

ro-cortantes e outras situações pertinentes, inclu-
sive tivemos eventos maiores, em nível nacional. 
Realizamos atendimentos individuais e coletivos, 
em que consultamos o(s) profissional(is), verifica-
mos cada caso e com a autorização dos envolvidos 
fazemos a negociação com o setor empresarial. 
Temos também as denúncias, que acompanhamos 
e pedimos ao Ministério do Trabalho a fiscalização 
dos estabelecimentos, verificamos as notificações. 

Além dessas frentes, desenvolve-
mos materiais informativos, como 
entrevistas, manuais, informes 
impressos e online, disponíveis 
em nosso site (sinsaudesp.org.
br)”, expressa Bonciani.    

Benchmarking
A SBIBAE - Sociedade Beneficen-
te Israelita Brasileira Albert Eins-
tein é um exemplo bem-sucedido 
no que tange às questões de 
segurança e saúde. Fabio Groppi, 
do DPAQSMA – SESMT, informa 
que no hospital é atendido o di-
mensionamento legal da NR 4, 
com profissionais qualificados 
com perfil agregador, autónomo 

e pró-ativo. “O que é de diferente no Einstein é 
o interesse da Instituição em buscar a excelência 
na Segurança do Colaborador. E para tanto, conta 
com uma equipe dedicada do SESMT e de outros 
profissionais além do quadro legal, como, por 
exemplo, tendo uma enfermeira assistencial supor-
tando a equipe de engenharia, um ergonomista/ 
fisioterapeuta respaldando ações na medicina ocu-
pacional, além de equipe de médicos ocupacionais 
que assistem os colaboradores em programas pre-
ventivos”, salienta.

As questões da CIPA, SESMT, BRIGADA e PPRA, 
Fábio explica que dentro da Sociedade estimula-se 

para que cada colaborador se perceba responsável 
pela sua segurança e com a dos seus colegas. “É 
trabalhada, por meio das cinco regras de Ouro da 
Segurança, o engajamento e autoridade individual 
em situações de risco, tanto no reporte (preventivo 
ou reativo) e na busca de adequações/ melhorias. 
Desta forma verificam-se ações de promoção da 
Cultura de segurança com o envolvimento/com-
prometimento dos colaboradores, em diversos mo-
mentos e atuação, como na CIPA, SESMT, brigada 
de incêndio. A consciência e percepção de risco é 
ponto fundamental para que exista a promoção de 
decisões seguras no dia a dia”, comenta Fabio.

Quando se refere à SST na área da Saúde, Tatiana 
Taumaturgo Macedo, coordenadora de Segurança 
do Trabalho, conta que há os riscos ocupacionais 
característicos dos serviços  que ainda é um de-
safio destas organizações. “O Einstein, por sua 
vez, busca encontrar novas maneiras de identificar, 
promover a sua percepção e, consequentemente, 
eliminação e/ou controle eficaz, contribuindo para 
a busca do zero incidente”, esclarece Tatiana. 

Entre os maiores riscos para o trabalhador deste 
setor, segundo Fábio podemos destacar como um 
dos maiores riscos o deslocamento que a legis-
lação entende como acidente de trajeto. “É uma 
realidade crescente em virtude do cenário de mo-
bilidade das cidades, facilidade em aquisição de 
veículos motorizados com duas rodas e da ativida-
de na área da Saúde, onde, na maioria das vezes, 
os profissionais possuem mais de um emprego”, 
salienta.

Sobre as maiores dificuldades/desafios enfrenta-
dos na SBIBAE no dia a dia dos trabalhos, Tatiana 
ilustra que é buscar maneiras de fortalecer a Cul-
tura de Segurança do colaborador tanto como é a 
Segurança do Paciente, de forma que pensar/ agir 
com Segurança seja um valor atribuído a todas as 

Bonciani: “O maior 
desafio do setor 
da Saúde está na 
reputação das empresas 
na negociação com o 
movimento sindical”
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tarefas e momentos da vida desses colaboradores. 
“Engajar diversos profissionais, com atuações dis-
tintas nas áreas de apoio (engenharias, higiene, 
banco de sangue, administrativos), assistencial 
(equipe multiprofissionais), ensino, pesquisa, de 
diagnósticos, etc... Além das equipes de fornece-
dores, terceiros, estágio, residência em mais de 50 
‘sites’ onde  o Einstein se encontra”, relata a coor-
denadora.

Já as facilidades abrangem ter o apoio da Alta Di-
reção e diretrizes claras da visão para a Segurança 
do trabalho. “O comprometimento do dia a dia de 
toda a diretoria faz toda a diferença às ações e pro-
gramas implantados”, salienta Fabio.

Entre o que o TST pode fazer (o que é permitido 
fazer, por exemplo, que documentos, ele pode 
assinar na SBIBAE), Fábio comenta que os TSTs 
respondem dentro de sua competência por toda a 
informação identificada, gerada e que é repassada 
em sua atuação para a instituição e órgãos legais. 

As ações que a SBIBAE têm desenvolvido para re-
duzir os acidentes e doenças são projetos estraté-
gicos da Segurança do Trabalho que compreendem 
a Segurança no Trajeto, ao Caminhar (para os even-
tos que abrange quedas), Combate aos Incidentes 
Biológicos e Atividades de Riscos realizados para 
obras ou reformas incluindo no escopo a prestação 
de serviços por terceiros, entre outros. Dentro esses 
projetos há inúmeras ações, entre elas:

• segurança do trajeto: curso de direção defen-
siva para os condutores de motocicletas a fim de 
instruí-los sobre o comportamento no momento da 
pilotagem;

• segurança ao caminhar: a ferramenta ‘repasse 
essa ideia’ que consiste em uma maneira lúdica 
de conscientização, onde são usados cartões para 
reconhecer comportamentos seguros (cartões ver-
des de reconhecimento) ou para alertar sobre com-
portamento de risco (cartões amarelos de alerta). 
Quando as pessoas juntam três verdes, elas con-
correm a um brinde e, ao receber o amarelo, ela é 
orientada a repassá-lo para um colega que tam-

bém tenha um comportamento de risco. Os com-
portamentos de riscos são: descer ou subir escada 
sem segurar o corrimão não e/ou lendo, teclando 
ao celular, também ao caminhar.

• combate aos incidentes biológicos - estão sendo 
revistos os conteúdos de treinamentos em busca 
de melhorias e oportunidades. Foram estabelecidos 
processos assistenciais com obrigatoriedade de 
precauções padrões e acessórios em procedimen-
tos com histórico de eventos ou potencial de se 
materializar. Lições aprendidas são compartilhadas 
com toda a instituição.

• atividades de risco: exigidas elaborações de APRs 
(análises preliminares de risco) para as atividades 
de risco, liberações diárias de atividades, integra-
ção e cadastro de fornecedores e terceiros para 
avaliação de competência técnica e habilidades 
para execução de ativi-
dades. 

Fabio e Tatiana destacam 
que houve avanços em 
termos de melhorias nos 
ambientes de trabalho e 
conscientização dos em-
pregadores. “Os instru-
mentos de medição que 
a organização detém 
sinalizam que sim, mas 
para se obter uma Cul-
tura de Segurança sólida 
o trabalho da segurança 
precisa ser contínuo”, 
avaliam. 

Conforme eles, os traba-
lhadores são receptivos 
às orientações do Depar-
tamento de Segurança 
e Saúde do Trabalho, 
além de que o avanço 
na construção da Cultura 
de Segurança modificou 
a atuação da equipe da 
segurança do trabalho e 

melhorou a percepção das áreas e das pessoas. 
“O time se faz presente nas áreas que atuam, 
demonstrando interação, conhecimento e fomen-
tando o uso das ferramentas criadas pelas equipes 
locais. Os técnicos atuam como parte do grupo, 
promovendo ações em conjunto”, acentuam.

As ferramentas utilizadas na SBIBAE para aumen-
tar a conscientização em prol das práticas preven-
cionistas são várias, entre elas: diálogos de segu-
rança que podem ser diários ou semanais, rondas 
diárias nas áreas, blitz de segurança para promover 
ações de segurança ao caminhar ou no trajeto, 
Comitês Locais de Segurança com a liderança 
e com a alta direção. Elaboração de alertas que 
chamamos «lições aprendidas» após ocorrência 
de eventos (incidentes). Uso da ferramenta de ob-
servação e abordagem comportamental, chamada 
de OAC, em todas as áreas, tendo o envolvimento 
da equipe local como observadores e lideranças. 
Realização do momento de segurança por 5 a 10 
minutos antes de reuniões estratégicas para falar 
de Segurança.

Até o fechamento desta edição a equipe de reda-
ção do Primeiro Passo tentou um depoimento com 
algum dos hospitais públicos da capital, mas não 
obteve retorno.   

A SBIBAE usa diversas ferramentas para aumentar a 
conscientização em prol das práticas prevencionistas
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a O que Segurança do Trabalho tem 
    a ver com Sustentabilidade?

E 

ste foi o convite à re-
flexão que o prof. Leo-
nídio Ribeiro Filho, uns 

dos mentores da Segurança 
do Trabalho no Brasil, dirigiu 

aos alunos de pós-graduação em Engenha-
ria de Segurança do Trabalho da UNIP. O 
tema é complexo e induz os empresários a 
reverem os conceitos

Sustentabilidade 
Quando se fala em sustentabilidade muitos 
estabelecem a sua relação, quase que exclu-
sivamente, com os recursos naturais do pla-
neta. Muitas vezes esquecem-se de incluir a 
espécie humana como parte do problema.

Sustentabilidade na verdade possui inúme-
ros vetores, não necessariamente apenas 
aqueles relacionados à fauna, flora e aos 
recursos naturais em geral. A definição clás-
sica de Sustentabilidade, conforme relatório 
de Brundland (1987) – ONU, é a seguinte: 
“desenvolvimento sustentável é aquele que 
atende as necessidades das gerações atuais 
sem comprometer a capacidade das gera-
ções futuras de atenderem a suas necessida-
des e aspirações”.

Está claro portanto que a sustentabilidade 
está centrada no “ser humano”, todo o res-
to fica sem sentido se a perenidade da vida 
humana não puder ser defendida.

Aspectos que extrapolam o meio 
ambiente
Seguindo nesta linha de raciocínio é fácil 
perceber que o meio ambiente, como deve 
ser visto, abrange o ser humano e todo o seu 
contexto social e econômico.

Assim, preservar a sustentabilidade implica 
em garantir também o equilíbrio do contexto 
social e econômico.

Segurança do trabalho
A segurança do trabalho visa fundamental-
mente a promoção da saúde e segurança do 
trabalhador. Uma definição para Segurança 
do Trabalho pode ser a seguinte: “corres-
ponde ao conjunto de ciências e tecnologias 

que tem por objetivo proteger o trabalhador, 
buscando minimizar e/ou evitar acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais”.

Portanto, seguindo neste viés, a seguran-
ça do trabalho, ao proteger o trabalha-
dor, também assegura o equilíbrio social 
e econômico, ou seja, a sustentabilidade 
como um todo. – A perspectiva empresarial 
Por outro lado, do ponto de vista empresarial, 
cuidar da segurança do trabalhador, tem impli-
cações mais profundas já que possui relação 
direta com a qualidade e com a produtividade.

O velho conceito de segurança do trabalho, 
baseado apenas no cumprimento mínimo 
das exigências legais, não cumpre a missão 
estratégica da sustentabilidade.

A perenidade do negócio depende da sus-
tentabilidade, uma coisa está ligada à outra 
– a própria sustentabilidade fica comprome-
tida quando os negócios fracassam.

A lei universal
Como em tudo, aqui também prevalece a 
lei universal, o equilíbrio como sendo a pre-
missa presente na compreensão de todos os 
processos da natureza – havendo desiquilí-
brio forças surgirão tendendo a reequilibrar 
o sistema.

Assim sendo, a harmônia deve ser a grande 
meta, os aspectos empresariais, 

sociais, econômicos, am-
bientais, ecológicos etc, 

devem estar todos alinhados em um pata-
mar de equilíbrio que faça sentido.

Estratégia e Segurança do 
Trabalho 
O melhor caminho portanto é aquele que se 
alicerça no “ser humano”, o agente capaz 
de promover todos os outros vetores que 
contribuem para a sustentabilidade.

A segurança do trabalho deve ser vista 
como componente estratégico dos negócios. 
Além da sua relação com a qualidade e a 
produtividade, ao promover a saúde (física e 
mental) e segurança do trabalhador, tem-se 
a matéria-prima essencial para o desenvolvi-
mento dos negócios, o “ser humano” mais 
engajado, mais criativo…. e feliz…

Pense nisso!  

Helder Sampaio  
Engenheiro Mecânico 

pela UNIP, analista de 

negócios e especialista em 

gerenciamento de projetos. 

Pioneiro na introdução 

de EDI para comunicação 

entre fornecedores, clientes, 

autoridades portuárias e 

armadores. Empresário 

nos setores de Engenharia 

Consultiva, Agronegócios, 

Tecnologia da Informação 

e Consultoria em Gestão 

Empresarial. Sócio e consultor da 

BRexperts. Artigo publicado no 

Portal Administradores
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Desenvolvimento Profissional
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om o lema “Sempre Pre-
sente”, o SINTESP apoiou 
o 1º Encontro Presencial 

do Grupo TST ABCDMRP, reali-
zado na Câmara Municipal de 
Mauá, dia 24 de junho de 2017. 
A programação contou com di-
versos temas, entre eles: “Como 
Organizar uma Sipat”, “Quali-
dade de Vida x Prevenção”, pro-
ferida pelo Grupo Saúde e Vida; 

“Grupo de Estudos e Desenvolvimento da Prevenção 
dos Acidentes e Doenças Ocupacionais do Trabalho 
no Funcionalismo Público e da População do ABC-
DMRP”, apresentado pelo GT - Grupo Técnico das 
sete cidades do ABCDMRP – organizado e gerido por 
profissionais dos SESMTs das Prefeituras; “Práticas 
Essenciais para o Planejamento, a Organização e a 
Execução do Trabalho em Altura e do Trabalho em 
Espaços Confinados”, com o palestrante Cosmo Pa-
lasio, diretor do SINTESP.

Segundo Luiz de Brito Porfírio, diretor do SINTESP e 
responsável pela pasta de Desenvolvimento Profis-
sional, um dos grandes destaques neste evento, em 
Mauá, foi o encontro dos SESMTs das prefeituras re-
gionais, com as presenças de diversos representantes 
das prefeituras que compõem o SESMT no Grande 
ABC. “Esses eventos visam, acima de tudo, propagar 
a importância da segurança e saúde do trabalhador, 
e como SINTESP, somos uma peça fundamental no 
apoio dessas iniciativas. A ocasião foi muito produti-
va porque conseguimos enxergar a importância dos 
SESMTs nas prefeituras, que muitas vezes não é di-
vulgado, muitas prefeituras ainda não tem o SESMT 
e precisamos fomentar essa demanda de uma forma 
legal para que as prefeituras voltem suas atenções 
para a segurança e saúde do trabalhador”, observa.

Esses eventos também são oportunidades para elen-
car as dificuldades que as prefeituras têm para atender 
a SST, principalmente porque o setor público tem um 
diferencial, pois lida com várias atividades e diversos 
tipos de prestadores de serviços, ao contrário de uma 
empresa que tem um produto específico para produ-
zir, a prefeitura tem as secretárias (Saúde, Educação, 
Esporte, etc), tem a empresa que faz a manutenção, 
a poda das árvores, entre outros, ou seja, a infinidade 
de riscos é enorme. “Diante disso, podemos considerar 
que esse profissional que trabalho no SESMT de pre-
feitura tem que ter um `time´ além do profissional  que 
está no chão de fábrica; e, portanto, as suas dificulda-
des em acompanhar as mudanças e fazer as correções 

necessárias. Muitas vezes a mão de obra do SESMT nas 
prefeituras não é o suficiente para acompanhar esses 
trabalhos, os cenários são diversificados, assim como 
os seus desafios, uma vez que o SESMT é determina-
do de acordo com a lei orgânica do Município, não é 
unificado e nem segue um padrão, então, dependendo 
da prefeitura vai ter um número maior ou menor de 
técnico para atender a demanda da região”, comenta. 

eSocial - Ainda no dia 24 de junho, foi promovido 
o Sábado de Capacitação, na sede do Sintracon em 
parceria com a Engecon, com 72 participantes, entre 
TST´s e profissionais de RH. O tema abordado foi o 
eSocial. Para Porfírio, o SINTESP tem dado atenção 
em disseminar as informações sobre o eSocial porque 
tem uma parte importante em relação à prevenção, 
por isso o TST, que é um profissional ligado direta-
mente à questão, precisa ter o conhecimento neces-
sário para cumprir o eSocial, uma vez que tem uma 
parte documental muito relacionada à segurança e 
saúde do trabalhador. 

O diretor salienta que é de suma importância a cate-
goria dos TSTs se inteirar sobre os detalhes do eSocial 
no universo da SST e saber como ele pode somar 
para o bom desenvolvimento dessa ferramenta, que 
gera muitos reflexos do ponto de vista legal e que 
também vai favorecer bastante a segurança e saúde 
do trabalhador. “Por isso, é necessário que o técnico 
esteja bem informado sobre o assunto e saiba fazer 
o preenchimento correto dos documentos, como 
o PPRA, o PCMAT, os laudos técnicos, entre outras 
questões”, pontuou Porfírio. Segundo ele, houve uma 
grande interatividade ao longo da palestra e ficou 
claro que o eSocial ainda é algo complexo para os 
profissionais prevencionistas, em razão, principalmen-

te, das diversas protelações que a ferramenta sofreu 
para entrar em vigor o que gerou um certo descrédito 
quanto à sua eficácia para a SST. “Percebemos que 
existem muitos profissionais que ainda não estão 
interagindo como deveriam e buscando conhecer 
realmente a fundo o eSocial, por isso o SINTESP está 
empenhado em apresentar essa ferramenta e orien-
tar o TST sobre a melhor forma para utilizá-la em seu 
ambiente de trabalho”, declarou.

eSocial: mais do que apenas uma 
exigência legal e documental do 
INSS para com as organizações*

Ao documentar e exigir das empresas informações 
verificáveis, as empresas ficarão passíveis de pagar 
mais tributos e de responder pelos acidentes e doen-
ças que dá causa, ou seja, a  totalidade deles. “E, 
assim, não restará outra saída, a não ser investir ver-
dadeiramente em prevenção. E ai é que entra o papel 
real do TST, conforme NR-4, portaria 3275, entre ou-
tras Normas. Melhor considerado será o profissional 
que conseguir mostrar claramente, frente NTEP-FAP 
e e-Social, os benefícios da organização investir em 
prevenção de acidentes e doenças do trabalho, pro-
movendo ambientes seguros e saudáveis para se tra-
balhar. O que com o tempo independerá de exigência 
legal para ser promovido, tamanha as vantagens que 
serão percebidas por todos os agentes envolvidos. 
Cursos e eventos devem levar ao TSTs adquirir esta 
percepção e tomar uma postura mais proativa, pro-
positiva (a favor do é que positivo e no sentido de 
apresentar propostas, propor), e de assessor/consul-
tor interno, com o objetivo de que a empresa interna-
lize tal filosofia, incorpore a prevenção em todas as 
suas atividade, de forma que um dia o TST não seja 
mais tão necessário, como ator constante, frequente 
no dia a dia de todas as atividades”, orienta Rene 
Cavalcanti, diretor de Comunicação do SINTESP.  

*Organização é o termo que engloba empresas,  
instituições, órgãos, entidades, cooperativas, etc. 

SESMTs de Prefeituras e o eSocial foram destaques em junho
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Ética: temos que pensar no interesse coletivo

É 

muito interessante o comportamento 
da maioria das pessoas quando fi-
cam sabendo que cuidamos de uma 

Diretoria intitulada Ética, Cidadania e Trabalho e, isso, 
talvez, ocorra porque há muitos anos em nosso país a 
palavra ética esteja associada a defesa de interesses 
entre iguais e não aberta e direcionada ao seu sentido 
mais amplo e completo”, salienta Cosmo Palasio, dire-
tor do SINTESP, responsável pela pasta.

Fazendo uma breve pesquisa, Cosmo informa que va-
mos saber que a palavra ética tem origem no grego 
ethos que pode ser entendido como caráter ou modo 
de ser. Para os romanos, o ethos dos gregos tornou-se, 
no latim, “mos” cujo plural é “mores”, que quer dizer 
costume e da qual surgiu a palavra moral.

“Tanto ethos (o cárater) como mos (o costume) indi-
cam comportamento humano que não é não é instinti-
vo e que precisa ser adquirido ao longo da vida. Ambos 
dizem respeito as relações coletivas nas sociedades 
onde vivemos”, explica.

Então, segundo Cosmo, é preciso que fique claro que 
quando nos referimos a ética não estamos falando 
apenas da relação entre os iguais, do interesse desse 
ou daquele grupo, mas de algo a ser buscado e vivido 
com toda sociedade e acima dos interesses menores. 
“Quando pensamos apenas em nossos interesses nem 
de longe somos éticos, quando pensamos no interesse 
coletivo a partir de nossas ações começamos a cami-
nhar na direção correta para o assunto”, afirma.

No que diz respeito a profissão, Cosmo comenta que se 
há nela a legitima possibilidade que seja o meio para nos-
so sustento e prosperidade não podemos dissociar disso 
as obrigações que temos em relação a sociedade quando 
a praticamos e as duas coisas devem seguir lado a lado 
e com os mesmos cuidados.  “Creio que qualquer pessoa 
que viva no Brasil não tenha qualquer dúvida quanto a 
importância da ação consciente nessa direção. Claro, que 
ao mesmo tempo sabemos que a realidade muitas ve-
zes nos obriga a fazer escolhas entre a sobrevivência e a 
decência - mas todos também sabemos que entre essas 
duas possibilidades existem muitas oportunidades de ser 
fazer melhor e na forma mais correta possível e que são 
essas pequenas ações que certamente nos levarão para 
uma sociedade melhor para todos”, diz.

“A Diretoria de Ética, Cidadania e Trabalho não existe para 
dizer o que é certo ou errado, mas para promover ações 
que façam com que os profissionais Técnicos de Segurança 
do Trabalho reflitam sobre a importância da sua atuação 

para a sociedade como um todo tirando o exercício da pro-
fissão da condição da mera sobrevivência e realização das 
necessidades materiais para que ele seja também benefício 
para o coletivo e razão para realização pessoal do profis-
sional. E é justamente nesse ponto que vamos encontrar 
a cidadania entendida como um conjunto de direitos (e 
muitas vezes um direito é um dever tal como o direito de 
exercer o que se sabe em prol do coletivo), meios, recursos 
e práticas que permitem à pessoa a possibilidade de parti-
cipar de forma ativa da sociedade”, ressalta Cosmo. 

“Por isso, convidamos todos nossos profissionais a pau-
tarem seus planejamentos e ações com base naquilo que 
melhor possível for para a prevenção”, conclui o diretor.

Nós, da Comunicação do SINTESP, buscando comple-
mentar o raciocínio de Ética, oferecemos alguns con-
ceitos, para ajudar ao TST refletir sobre este assunto tão 
fundamental na nossa sociedade e assim também na 
sua atuação profissional.

CONCEITOS DE ÉTICA
De acordo com o que dizia Aristóteles: “A característica 
específica do homem em comparação com os outros 
animais é que somente ele tem o sentimento do bem 
e do mal, do justo e do injusto e de outras qualida-
des morais” (ARISTÓTELES. Política, p. 15). Se, segundo 
Aristóteles, o homem tem conhecimento do que é bom 
ou mal, do que é justo ou injusto etc., então, podemos 
dizer que o homem age no mundo de acordo com valo-
res. Esses valores dependem da forma como o homem vê 
o mundo que o rodeia, e a partir de então age de acordo 
com suas noções que são compartilhadas com outros ho-
mens em um determinado momento. Explicando melhor 
sobre os valores que o homem toma como diretriz para 
tomar suas decisões, podemos refletir sobre diversos as-
pectos como, por exemplo, o que é o bom e o que é o 
mal? O bem para um pode ser o mal pra outro, etc. Enfim, 
em outras palavras, o homem é um ser moral, um ser que 
avalia sua ação a partir de valores.

A moral é o conjunto de normas e condutas reconhe-
cidas como adequadas ao comportamento humano e 
que o orientam tendo como base os valores próprios 
a uma dada comunidade humana. Como as comuni-
dades humanas são distintas entre si, tanto no espaço 
quanto no tempo, os valores também podem divergir 
de uma comunidade para outra, o que origina códigos 
morais diferentes. 

Agir de forma ética é corresponder aos anseios daquilo que 
se espera do homem, com relação a seu comportamento e 
suas atitudes em meio ao seu círculo social.

Ser verdadeiro consigo 
mesmo é ser ético, pois 
se agirmos assim com 
nós mesmos agiremos 
também com os outros. 
É por isso que muitas 
vezes, principalmente, 
no campo profissional 
a palavra ética está 
relacionada à transpa-
rência, ao compromisso 
com a verdade, às ações 
justas e sinceras que 
tendem para o bem.

Ética e legislação profissional: O que é ética. Curso de 
Tecnólogo em Segurança do Trabalho. Unicsul. Silvio 
Pinto Ferreira Junior.

A Ética da Virtude de Aristóteles
“Para Aristóteles a ser ético é ser feliz, por sua vez ter feli-
cidade dependeria da virtude. Logo ser ético é ser virtuo-
so. E virtude para Aristóteles é o equilíbrio, o meio termo, 
pois tanto o excesso como a falta seriam vícios, que não 
levando a felicidade, não são éticos. Assim tanto o exces-
so pode ser tão prejudicial quando a ausência”, explica 
Rene Cavalcanti, diretor de Comunicação do SINTESP.

“A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacio-
nada com a escolha e consistente numa mediania, isto 
é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por 
um princípio racional próprio do homem dotado de sa-
bedoria prática. E é um meio-termo entre dois vícios, 
um por excesso e outro por falta; pois que, enquanto 
os vícios ou vão muito longe ou ficam aquém do que 
é conveniente no tocante às ações e paixões, a virtu-
de encontra e escolhe o meio-termo.” (ARISTÓTELES, 
1984, Ética a Nicômaco, livro II, p. 73.)

1) a ética trata das ações que dependem de nossas escolhas; 
2) a finalidade dessas escolhas está em buscar a felicidade; 
3) como o homem é um ser dotado de racionalidade, o que 
diferencia nossas escolhas das ações dos animais, por exem-
plo, é o fato dessas escolhas poderem ser guiadas pela razão.

Para a ética aristotélica, seja na busca pela felicidade, nas 
práticas cotidianas, ou mesmo na aplicação da justiça, 
sempre encontraremos à frente o uso da razão, e com 
ela a procura pelo meio-termo, pelo ponto de equilíbrio.

Ética e legislação profissional: Aristóteles e a Ética da 
Virtude. Curso de Tecnólogo em Segurança do Trabalho. 
Unicsul. Américo Soares da Silva.  

“É
tic

a

Cosmo: “As pequenas 
ações certamente 
nos levarão para uma 
sociedade melhor para 
todos”
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Reforma da Previdência 
Ju

rí
di

co

D 

esde que o Governo Fede-
ral anunciou a Reforma da 
Previdência, surgiram mui-

tas dúvidas acerca das mudanças 
que estão por vir.

A reforma traz uma série de alterações que 
atingem praticamente todos os trabalha-
dores. Pela nova proposta, a idade mínima 
para se aposentar será a mesma para ho-
mens e mulheres, aos de 65 anos, os quais 
deverão ter, pelo menos, 25 anos de contri-
buição. A regra será para empregados da 
iniciativa privada, professores, servidores 
públicos e trabalhadores rurais.

Vale destacar que, por enquanto, o que te-
mos é uma proposta de alteração que está 
sendo discutida e essas mudanças são tão 
profundas, que será necessário modificar a 
Constituição Federal. Na realidade, ainda 
existe um longo caminho até que as novas 
regras passem a valer totalmente.

AS PRINCIPAIS MUDANÇAS

NOVO CÁLCULO PARA 
APOSENTADORIA
Com as novas regras, o valor do benefício 
será calculado com base em todos os salá-
rios do segurado, inclusive, os mais baixos, 
o que poderá diminuir o valor do benefício 
a ser concedido.

TEMPO MÍNIMO DE 
CONTRIBUIÇÃO: 25 ANOS

Será de 25 anos o tempo mínimo para re-
querer a aposentaria, que será proporcio-
nal. Caso o segurado queira se aposentar 
com o valor integral, deverá contribuir para 
o INSS por 49 anos.

IDADE MINIMA PARA 
APOSENTADORIA: 65 ANOS
Homens e mulheres só irão aposentar 
após completarem 65 anos de idade. No 
entanto, é importante esclarecer que exis-
tirá uma regra de transição, a qual dará 
tratamento diferenciado para o segurado 
que já conte com 50 anos de idade, se 
homem, e 45 anos, se mulher, na data da 
publicação da PEC. Nestes casos não serão 
necessários aguardar completar a idade 
mínima de 65 anos para pedir a aposen-
tadoria, desde que cumpram um pedágio 
de 50% do tempo que deveria contribuir 
com relação à regra atual, ou seja, até os 
65 anos.

APOSENTADORIA ESPECIAL
Os trabalhadores expostos a agentes 
nocivos à saúde, de forma contínua e 
ininterrupta, poderão requerer aposenta-
doria, desde que tenham 15, 20 ou 25 
anos de contribuição, de acordo com o 
agente nocivo ao qual esteve exposto por 
esse tempo. No caso desse benefício, os 

segurados não poderão se aposentar com 
menos de 55 anos de idade.

PENSÃO POR MORTE
Sendo aprovadas as novas regras, o va-
lor pago ao cônjuge ou companheiro 
sobrevivente será de 50% do benefício 
com um adicional de 10% para cada 
dependente do casal, até o limite de 
100% (ou seja, até 5 dependentes do 
casal).

E, ainda, o reajuste não estará vincula-
do ao salário mínimo vigente, bem como, 
não será permitida a cumulação de pen-
são por morte com outra espécie de be-
nefício.

Essas são as principais alterações propos-
tas pela PEC 287. Lembrando que as mu-
danças ainda dependem de aprovação do 
Congresso Nacional.  

Campanha 
Associativa 2017
INDIQUE CINCO TÉCNICOS DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
PARA ASSOCIADOS E GANHE 

UM CURSO NO SINTESP DE 15 
HORAS À SUA ESCOLHA!

Para que o profissional tenha direito 
ao curso, os cinco indicados, além 

de serem Técnicos de Segurança 
do Trabalho formados, deverão, em 
até três meses da indicação, ter sua 

condição de associados efetivada 
através de cadastro, envio de toda 

documentação solicitada e efetuar o 
pagamento da anuidade.

11 3362-1104 
www.sintesp.org.br 

sintesp@sintesp.org.br 

Mais informações:

Participe!!!
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Prejuízos com Burnout chegam a quase  
    5% do PIB por ano, alerta psicóloga

Justiça do Trabalho libera FGTS de trabalhador  
  que sofreu acidente fora do ambiente de trabalho

“A prevenção da Síndrome de Burnout 
exige o comprometimento de todos os 
atores sociais, já que a improdutivida-

de no trabalho causada pela doença afeta traba-
lhadores, as famílias, empresas e a nação”,  alerta 
a psicóloga Rita Calegari, coordenadora da área 
psicossocial da Rede de Hospitais São Camilo de 
São Paulo. A Síndrome de Burnout  pode ser defi-
nida como um estado de exaustão física e mental 
em alto grau causado por fatores relacionados ao 
trabalho.

A especialista lembra que um estudo realizado 
pelo Isma Brasil, entidade voltada para a pesquisa 
e prevenção do estresse no mundo, aponta pre-
juízos de quase 5% do PIB nacional por ano, de-
correntes da doença. Rita Calegari destaca outro 
dado preocupante da pesquisa: 89% dos traba-
lhadores com a síndrome praticam o presenteís-
mo, ou seja, comparecem ao trabalho, mas não 
conseguem realizar as tarefas sob a sua respon-
sabilidade.

“Existem também estudos que dizem que os pro-
fissionais com burnout instaurado, quando estão 
em atividade, trabalham cinco horas a menos 
por mês em relação a outros em condições mais 

saudáveis”, afirma a psicóloga. 
Especialistas estimam que cerca 
de 30% dos trabalhadores bra-
sileiros sofrem da doença. O ín-
dice de burnout no país só perde 
para o Japão. 

Rita Calegari alerta que é impor-
tante não confundir o estresse 
que faz parte do cotidiano com 
a doença. “Algo que é da roti-
na, da vida, seja tristeza, estres-
se, ansiedade, dependendo do 
grau em que isso ocorre, pode 
se transformar em um distúrbio de saúde como o 
burnout, deixando de ser ocasional para se tornar 
crônico”, explica. De acordo com a psicóloga, o 
respeito aos períodos de descanso físico e mental, 
e a qualidade do ambiente de trabalho são fatores 
importantes para a prevenção da enfermidade.

“Para promover mudanças efetivas seja nos am-
bientes de trabalho ou qualquer outra área da vida 
social, é preciso aprender com as experiências o 
que já não funciona mais, como a opressão, a 
violência, bem como a construção de muros sim-
bólicos e reais”, ressalta a especialista.  (Fonte: www.

podprevenir.com.br)

Publicamos este texto, que, como tenho apontado 
em outras edições do Primeiro Passo, o Técnico em 
Segurança no Trabalho, necessita conhecer - mes-
mo que superficialmente, já que não é profissional 
de saúde mental – sobre os distúrbios psicológicos 
que podem afetar aos empregados no ambiente 
de trabalho, para a prevenção, o devido encami-
nhamento, incluindo o preenchimento da CAT e o 
atendimento adequado com um bom acolhimen-
to, considerando que quem admite o problema e 
aceita ajuda é uma pessoa muito corajosa e não 
fraca, como, geralmente, são percebidos.  

U 

m choque elétrico em casa foi respon-
sável por mudar por completo a vida de 
um trabalhador em Cuiabá, MT. Após um 

acidente fora do ambiente de trabalho no qual 
perdeu a esposa, ficou sozinho com duas filhas 
menores de idade e ainda precisou lidar com as 
consequências do acidente que lhe deixou com a 
pele queimada em decorrência da descarga elé-
trica, dificuldades de locomoção e a necessidade 
de fazer uso de medicamentos contínuos.

Para dar conta de pagar o remédio, tratamen-
to e as despesas diárias, o trabalhador buscou 
a Justiça do Trabalho e obteve liminarmente 
uma decisão que antecipou os efeitos de uma 
futura sentença e liberou para o trabalhador 
o saque do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS).

Após analisar todas as provas no processo, o juiz 
da 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá, Aguimar Peixo-
to, se convenceu da gravidade do acidente sofrido 
pelo trabalhador. A decisão foi fundamentada na lei 
8.036 de 1990 que prevê expressamente situações 
em que a conta vinculada do trabalhador no FGTS 
poderá ser movimentada. Entre essas situações 
estão a neoplasia maligna, portador de vírus HIV, 
estágio terminal ou em razão de doença grave.

Tendo em vista que esse rol é meramente exem-
plificativo, conforme súmula do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), o magistrado avaliou, no caso 
concreto, a necessidade de liberação do dinheiro. 
“O objetivo do legislador é autorizar a movimen-
tação da conta vinculada pelo trabalhador nos 
casos de necessidade econômica, especialmente 
quando decorrentes de fatores relacionados a 

saúde, por se tratar de direito fundamental”, afir-
mou o juiz Aguimar.

O magistrado também levou em conta a neces-
sidade econômica do trabalhador em decorrência 
do seu estado de saúde para determinar a expedi-
ção de alvará judicial para que ele pudesse sacar 
os valores depositados em todas as suas contas 
vinculadas a título de FGTS.

O trabalhador também pediu, no processo, inde-
nização por danos morais pela ausência de baixa 
na Carteira de Trabalho, já que isso o deixou em 
situação financeira delicada no momento em que 
ele mais precisava. Este pedido, no entanto, será 
analisado posteriormente quando o juiz proferir a 
sentença de mérito. 

G
er

al

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região Mato Grosso 
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Microsoft apresenta câmera inteligente  
    que prevê acidentes de trabalho

N 

ão é apenas em seu computador e 
no seu videogame que a Microsoft 
pretende trazer grandes revoluções. A 

empresa revelou, no dia 10 de maio último, 
como ela pretende utilizar a inteligência artifi-
cial para aumentar a segurança dentro do am-
biente de trabalho, identificando as pessoas 
e os objetos presentes no local para indicar e 
prevenir possíveis acidentes.

A nova câmera inteligente integra uma série de 
serviços da companhia, como o Azure Stack, 
Azure IoT Edge e o Microsoft Cognitives Servi-
ces exatamente para fazer esse mapeamento 
do ambiente. Em linhas gerais, a nova tecnolo-
gia funciona mais ou menos como um Kinect 
voltado para segurança no trabalho, ou seja, 
uma câmera capaz de identificar tudo o que 
se encontra à sua frente e sugerir interações. A 
diferença é que, ao invés de permitir que você 
use algum tipo de controle de movimento, ele 
vai indicar o que há de errado por ali.

Se a câmera identificar que há ferramentas 
guardadas de maneira imprópria, ela já indica 
na imagem e mostra que aquilo pode causar 
um acidente aos trabalhadores. O mesmo 
pode acontecer caso haja caixas empilhadas 
de forma errada, objetos no meio de um cor-
redor ou qualquer outra coisa que possa ser 
identificada como risco à segurança e saúde 
do funcionário.

Outra função bastante interessante dessa câ-
mera inteligente é que ela consegue identificar 
as pessoas que trabalham ali e dizer se elas 
são aptas ou não para executar aquela tarefa. 
Se um funcionário pega uma ferramenta com 
a qual ele não tem afinidade, a câmera já vai 
informar que ele não tem o treinamento neces-
sário para operar aquele objeto e indica outro 
trabalhador que tenha aquele conhecimento 
e que esteja por perto. Além disso, o disposi-
tivo ainda identifica pessoas não autorizadas 
dentro da área de uma empresa — mais ou 
menos como aquelas câmeras de filmes que 
alertam automaticamente quando há alguém 
suspeito por perto.

Segundo a Microsoft, todas as imagens cap-
tadas por essa câmera podem ser acessadas a 

partir de um smartphone comum, ou seja, não 
depende de outros equipamentos especiais 
para fazer a integração — o que reduz consi-
deravelmente os custos de adoção da tecnolo-
gia dentro do setor industrial. A empresa ain-
da revelou que o seu funcionamento pode ser 
alterado e adaptado para diferentes tipos de 
ambientes de trabalho, ou seja, se adequando 
às necessidades de cada atividade.

A companhia não 
revelou quando essa 
novidade chegará de 
vez ao mercado, mas 
deixou muita gente 
animada exatamen-
te pela combinação 
de vantagens. Além 
de otimizar os cuida-
dos com segurança 
e saúde — o que 
reduz eventuais pas-
sivos trabalhistas de 
maneira considerá-
vel —, ela consegue 
identificar possíveis 
anomalias em uma 
linha de produção, 
evitando que outros 
problemas surjam 
no futuro. (Fonte: 
Canaltech)

Para Rene Cavalcan-
ti, diretor de Comu-
nicação do SINTESP, 
num primeiro mo-
mento essa câmera 
pode fazer um traba-

lho fiscalizatório e educativo e depois apenas 
de monitoramento. “Mas, pode, com certeza, 
ajudar as empresas que não tem necessidade 
de constituir SESMT, porém será que ela pode-
rá substituir o Técnico de Segurança do Traba-
lho? Acredito que não, mas neste momento de 
ainda alto índice de acidentes, seria muito útil, 
principalmente no período noturno, nas em-
presas que tem apenas um TST, por exemplo”, 
considera o diretor.  




