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A saúde coletiva e o impacto crescente dos acidentes eA saúde coletiva e o impacto crescente dos acidentes e
violênciasviolências

No cenário dos agravos à saúde ga-
nharam relevância nas últimas décadas
aqueles decorrentes de acidentes e violências.
Se foi fenômeno de alcance quase universal,
ficaram evidentes as peculiaridades com que
se expressa em diferentes momentos e
contextos: sejam de países, regiões, cidades
ou segmentos sociais. E quão impressio-
nantes são as diferenças entre as taxas
observadas. São agravos que irremediavel-
mente remetem às formas de relações e
organização da vida social, às condições de
vida e de trabalho e de como as subjetividades
se expressam.

Um conjunto relevante de doenças,
lesões e mortes se origina no ambiente e nas
condições de trabalho. A tendência das taxas
de mortalidade por acidentes de trabalho
registra sabidamente apenas parte da gra-
vidade do problema que afeta os traba-
lhadores brasileiros. E isto se agudiza com o
crescimento relativo do trabalho no setor
informal  e o processo contínuo de exclusão
social.  Muitos estudos brasileiros têm
contribuído para o dimensionamento dos
problemas de saúde dos trabalhadores,
enfocando diferenciados agravos, em varia-
dos setores da produção. Mas muito ainda
está por ser feito. Em particular com respeito
aos trabalhadores de pequenas e micro
empresas que têm sido pouco estudados.

O artigo  de Binder e colaboradores,1 in-
cluído neste número do Informe Epide-
miológico do SUS, vem ajudar a sanar lacunas
desse conhecimento trazendo importante
subsídio ao mapear as  principais exposições
ocupacionais dos trabalhadores de oficinas
de reparação de veículos automotores, ramo
que se encontra fundamentalmente organiza-
do em micro e pequenas empresas. E os
achados dos autores quanto ao cumprimento
de exigências legais pertinentes e quanto à
existência de equipamentos de segurança
trazem conhecimento que descortina as
possíveis estratégias de intervenção para
prevenção de doenças e acidentes neste ramo
de atividade ocupacional.

No campo da Saúde Coletiva / Saúde
Pública esforços importantes têm sido
investidos na organização de programas de
Saúde do Trabalhador e em sistemas de vigi-
lância de doenças e acidentes de trabalho.
Têm sido relatadas e analisadas muitas
experiências, inclusive em dissertações de
mestrado e teses de doutorado, que revelam
o engajamento do trabalho acadêmico nesta
área de pesquisa e intervenção. Verifica-se
que as investigações e programas em Saúde
e Trabalho ocorrem num campo em que com
mais agudeza se expressam os conflitos de
interesses dos segmentos sociais envolvidos,
o que tem constituído um desafio difícil para
os que investem neste terreno.

O artigo de Vilela e colaboradores2

apresenta a experiência que vem sendo
desenvolvida no Programa de Saúde do
Trabalhador de Piracicaba, SP. Analisando os
avanços que vem sendo obtidos com as
diretrizes que norteiam o trabalho da equipe
interinstitucional, os autores apresentam a
proposta com que pretendem prosseguir em
sua tarefa, oferecendo importantes subsídios
que podem ser compartilhados por outros
grupos envolvidos na construção de novas
estratégias para os programas de saúde do
trabalhador. A potencialidade e insuficiência
das fontes de dados existentes é considerada
pelos autores e significativa é a proposta de
desenho de novo instrumento de informação
que atinja também os trabalhadores que não
estão registrados pela Consolidação das Leis
do Trabalho.

Além dos acidentes de trabalho, os de
transporte são responsáveis por outro
importante conjunto de lesões e mortes que
afetam a população. Com taxas decrescentes
em algumas capitais brasileiras, os acidentes
de transporte persistem com taxas muito
elevadas e crescentes em outras, especial-
mente as das Regiões Norte e Centro-Oeste.
A possibilidade de redução das lesões e
mortes provocadas por acidentes de trans-
porte fica exemplarmente reconhecida pela sua
inclusão no pequeno grupo de causas de
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óbito componentes da lista de mortes evitá-
veis selecionadas pelo Grupo de Trabalho da
Comunidade Européia; inclusive as mortes por
transporte são assumidas nessa lista como
item capaz de avaliar políticas de saúde.

Porém,  a mais impressionante mudança
no perfil de lesões e mortes foi presenciada
nos grandes centros urbanos brasileiros com
o aumento da violência e sua expressão fatal,
os homicídios; quadro que acabou por tomar
conta do cotidiano das pessoas, dominando
o conjunto da mídia e constituindo hoje
reconhecidamente um dos ou o principal
enfrentamento a ser feito pela sociedade
brasileira. A onda de violência, na fúria com
que se apresenta, acaba por atravessar todos
os segmentos sociais, embora os estudos
realizados, revelem taxas muitas vezes mais
elevadas entre os segmentos menos afluentes.
Se a intensidade dos contrastes sociais,
produto de maiores concentrações de renda,
e da crescente fragilização da coesão social,
ao lado de uma organizada rede de narco-
tráfico, com presença cada vez mais acintosa,
geram o aumento das taxas que não poupa
segmentos da população, o fato é que
formidáveis diferenças de risco se apresentam
entre grupos etários, de gênero ou étnicos.

O impacto da violência sobre os serviços
de saúde tem sido estudado por alguns autores
com estimativas sobre o volume de internações
e consultas e dos custos que representam para
o sistema. Também a violência gerada pelos
próprios serviços, tem sido sujeita ao escrutínio
de pesquisadores da área.

A disponibilidade e progressivo aprimo-
ramento dos Sistemas de Informação de Saúde
do país tem possibilitado melhor compreensão
do quadro de saúde e de seus condicionantes,
também no que diz respeito aos acidentes e
violências.

O artigo de Koizumi e colaboradores3

ilustra o uso do SIH-SUS, para o conhe-
cimento do perfil de internações por trau-
matismos crânio-encefálicos de crianças
menores de 10 anos. Verificar a importância
das quedas, dos acidentes de transporte e das
agressões, entre outras causas, na origem
dessas internações só se tornou possível a
partir de Portaria do Ministério da Saúde, de
final de 1997, estabelecendo a necessidade
de informar também a causa externa da inter-
nação, naquelas provocadas por acidentes e
violências. As autoras destacam o potencial
que ainda resta para esta informação à medida
que se qualifique mais o preenchimento das
AIH.

Os artigos incluídos neste número
ilustram as possibilidades de análises que se
descortinam com as informações existentes, a
potencialidade do aprimoramento das
informações e necessidade de complemen-
tação por novos dados e pesquisas, contri-
buindo os três artigos com significante
conhecimento para a construção de novas
estratégias de pesquisa e intervenção no
campo da Saúde Coletiva.
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Condições de Trabalho em Oficinas de ReparaçãoCondições de Trabalho em Oficinas de Reparação
de Veículos Automotores de Botucatu (São Paulo):de Veículos Automotores de Botucatu (São Paulo):

Nota PréviaNota Prévia

Resumo
Este estudo avalia qualitativamente as exposições ocupacionais a ruído e a substâncias
químicas, condições de movimentação de cargas e o cumprimento de algumas normas
regulamentadoras, em 1997. Identificaram-se 68 empresas (catálogo telefônico e outras
indicações), coletando-se informações através de observação e aplicação de questionário.
Treze empresas não estavam inscritas no Cadastro Geral de Contribuintes nem na Prefeitura
Municipal. O efetivo total encontrado foi de 418 trabalhadores, 13 com idades entre 15 e
17 anos. Ruído: moderado em 41% das empresas e intenso em 16%. Movimentação manual
de cargas: moderada em 35% das empresas e intensa em 15%. Normas Regulamentadoras:
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) - existente em uma das quatro empresas
que deveriam possuí-la; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - realizados numa única empresa;
condições sanitárias e de conforto precárias em 78% das empresas; 96% das empresas
possuíam pelo menos um tipo de equipamento de proteção (EPI). Uso de produtos químicos:
relacionados 26 diferentes produtos majoritariamente utilizados em funilaria e pintura;
hábito de limpeza de peças com gasolina, thinners e querosene; higiene corporal precária
em 75% das empresas (mãos, braços e vestuário sujos de óleo e ou graxa). Tais resultados
revelam necessidade de desenvolvimento de estratégias de intervenção/prevenção para
esse grupo de micro e pequenas empresas.
Palavras-Chave
Saúde Ocupacional; Acidentes do Trabalho; Veículos Automotores.
Summary
This study qualitatively evaluates occupational exposure to noise and chemicals, heavy load
handling conditions, and observance of work regulations. Sixty-eight shops were identified
from the telephone directory and other sources. Information was collected by observation and
by questionnaire. Thirteen shops were not registered. Of a total of 418 workers, 13 had ages
between 15 and 17 years. Noise: moderate in 41% and marked in 16% of the locations. Heavy
load handling conditions were moderate in 35% and marked in 15% of the shops evaluated.
Work regulations: The Accident Prevention Committee (CIPA) was established in one of the
four shops requiring them; Medical Control and Occupational Health Programs was organized
in only one location. Conditions of sanitation and comfort were unsuitable in 78% of the shops;
96% of the locations had at least one type of personal protection. Use of chemical products: 26
products were used in automotive bodywork and painting; routine cleaning of parts with
gasoline, thinners and kerosene in all shops; workers’ hygiene was unsuitable in 75% of the
locations (hands, arms and clothes were oily and greasy). These results indicate the need for
the development of intervention/prevention strategies for these small businesses.
Key Words
Occupational Health; Work Accidents; Motor Vehicles.

Endereço para correspondência: Departamento de Saúde Pública - Faculdade de Medicina de Botucatu -
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3372.
e-mail: binder@laser.com.br
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Int roduçãoIntrodução
Importantes do ponto de vista de

geração de emprego e ocupação de mão-
de-obra, no Brasil, as micro e pequenas
empresas raramente têm sido investigadas
quanto às condições de saúde e segurança
de seus trabalhadores. Inexistência de
cadastros atualizados, dispersão ter-
ritorial e grande sensibilidade às variações
do mercado fazem com que, anualmente,
muitas sejam fechadas, dificultando o
desenvolvimento de programas de saúde
e segurança do trabalho voltados a essas
empresas.

Na maioria das pequenas empresas,
o proprietário é figura chave, devendo
assumir inclusive as responsabilidades
pela saúde e segurança - sua e de seus
empregados.1,2  Por essa razão, seus
conhecimentos a respeito dos riscos
associados ao tipo de atividade são de
importância fundamental para adoção de
medidas capazes de neutralizá-los.

Oficinas de reparação de veículos
automotores constituem ramo de ativi-
dade caracterizado por organizar-se sob
forma de numerosas pequenas empresas.
Na França, em 1989, das 64 mil empresas
desse tipo, 80% possuíam até cinco
trabalhadores, empregando um total de
300 mil pessoas.3 Embora constitua
atividade cujos trabalhadores são ex-
postos a numerosos agentes agressores
à saúde, trata-se de ramo ainda muito
pouco estudado. A escassez de publica-
ções provavelmente relaciona-se à difi-
culdade de acesso a essas empresas,
como acontece com micro e pequenas
empresas de uma maneira geral.

As estatísticas oficiais francesas
revelam que a incidência de acidentes do
trabalho nas empresas de reparação de
veículos automotores é mais elevada do
que a média nacional, o que indica ne-
cessidade de desenvolvimento de es-
tratégias de prevenção que levem em
conta as especificidades dessas em-
presas. 3 Na Inglaterra, estimativas
recentes revelam registro de mais 3.000
acidentes por ano em oficinas de reparos
de veículos. A relação de riscos de
acidentes nesse ramo de atividade é

extensa,3-5 incluindo desde cortes com
ferramentas até acidentes de trânsito
durante teste de veículos, bem como
quedas relacionadas a condições de pisos,
acidentes com máquinas manuais
motorizadas, queda de materiais sobre o
corpo, acidentes com equipamentos para
elevação de veículos, queimaduras por
contacto com superfícies aquecidas ou
por incêndios ou explosões associados
ao manuseio de gasolina, ferimentos
causados por ar ou água sob pressão,
lesões oculares por corpo estranho,
eletrocussão, dentre outros.

Em relação aos agentes físicos, o
ruído constitui a exposição mais fre-
qüente, com efeitos indesejáveis, tanto
auditivos, estreitamente relacionados à
dose-equivalente, como extra-auditivos,
menos influenciados pela dose. Em
algumas circunstâncias, os níveis de ruído
podem atingir valores em torno de 110
dB(A), cabendo lembrar que, na depen-
dência do tempo de exposição diária, níveis
acima de 85 dB(A) podem implicar dose
potencialmente capaz de les iona r  o
aparelho auditivo. Além do ruído, cabe citar
as exposições a vibrações por manuseio
de ferramentas manuais motorizadas e a
radiações ultravioleta e infravermelha em
operações de corte e solda.3-5

Também constituem importante
risco de intoxicação crônica, as ex-
posições a substâncias químicas 3-6

provenientes de emissões da combustão
incompleta de gasolina e de óleo diesel.
Segundo a Internacional Agency for
Research on Câncer (IARC),6 a emissão
de motores a diesel é provavelmente
carcinogênica para seres humanos, sendo
classificada no grupo 2A e, como pos-
sivelmente carcinogênica, a de motores
a gasolina, classificada no grupo 2B.
Cabe destacar ainda as emissões de
monóxido de carbono, dióxido de en-
xofre, óxidos de nitrogênio e hidro-
carbonetos policíclicos aromáticos.
Segundo a IARC,6 a combustão incom-
pleta, tanto do diesel, como da gasolina,
gera exposições a milhares de subs-
tâncias químicas sob a forma gasosa e
particulada.

Informe Epidemiológico
do SUS

Condições de Trabalho em Oficinas

Os riscos deOs riscos de
acidentes doacidentes do

trabalho emtrabalho em
oficinas compõemoficinas compõem

uma extensauma extensa
lista,lista, 3 - 53 - 5  incluindo incluindo
desde cortes comdesde cortes com

ferramentas atéferramentas até
acidentes deacidentes de

trânsi to  durantetrânsi to  durante
teste de veículos.teste de veículos.

O conhecimentoO conhecimento
dessa lista édessa lista é

fundamental parafundamental para
adoção deadoção de

medidasmedidas
prevent ivas.prevent ivas.
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Entre os agravos à saúde mais citados
pelos trabalhadores dessas empresas,
encontram-se as doenças de pele, as
reações alérgicas, a irritação ocular e os
problemas respiratórios; além de asma
ocupacional e neoplasia.

Nos Estados Unidos, constatou-se a
presença de isocianatos em endurecedores
usados em tintas para veículos e a
existência de risco de ocorrência de asma
ocupacional, 7 tendo sido proposta
metodologia 8 para controle de riscos
decorrentes de exposições a produtos
químicos em oficinas de pintura de
veículos. No Reino Unido, a exposição a
tintas contendo isocianatos é apontada
como uma das mais importantes causas
de asma ocupacional.9 Lesões músculo-
esqueléticas relacionadas a esforços
físicos e posições incômodas de trabalho
constituem outro importante grupo de
doenças.3,4 Devido à gravidade potencial
das exposições a substâncias químicas,
recomenda-se que a ventilação nas oficinas
renove pelo menos 60 m3 de ar/hora/
trabalhador.3 Medidas visando prevenir a
ocorrência de acidentes do trabalho e
surdez ocupacional também são reco-
mendadas.3,4

Os objetivos deste estudo foram:
a) cadastrar micro e pequenas empresas

reparadoras de veículos do município
de Botucatu - São Paulo;

b) identificar e caracterizar qualita-
tivamente exposições ocupacionais de
seus trabalhadores, particularmente
as relacionadas ao ruído, substâncias
químicas, movimentação manual de
cargas;

c) averiguar os conhecimentos e o
cumprimento de exigências legais10

quanto à existência de Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA), Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA);

d) averiguar a existência de equipa-
mentos de proteção coletiva;

e) averiguar a existência de equipa-
mentos de proteção individual; e

f) verificar a condições sanitárias e de
conforto nos locais de trabalho.

MetodologiaMetodologia
Trata-se de estudo descritivo do

universo de micro e pequenas empresas
- oficinas de reparação de veículos
automotores - localizadas no município
de Botucatu, São Paulo, e identificadas
por meio do cadastro municipal de
Imposto sobre Serviços (ISS),  de
catálogo telefônico e por informações
obtidas nas próprias oficinas, à medida
que iam sendo visitadas. Para classi-
ficação das empresas em termos de porte,
adotaram-se os critérios utilizados na
França2 e na União Européia.1

Uma vez identificadas e localizadas,
foram realizados contatos telefônicos
para confirmação de endereço das
empresas que, a seguir, foram visitadas
para coleta de informações.

As visitas foram realizadas por dois
médicos residentes do Programa de
Medicina Preventiva, com opção em Saúde
Ocupacional, previamente treinados.
Utilizou-se roteiro composto por duas
partes, uma delas relativa à observação
dos ambientes e das condições de trabalho
e outra, à entrevista com proprietários ou
responsáveis.

O roteiro utilizado foi elaborado nos
moldes de inquérito preliminar e continha
questões relativas a:

a) nome e endereço da empresa, inscrição
no Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC) e no cadastro municipal de
Imposto sobre Serviços (ISS);

b) número de trabalhadores, idade e
sexo;

c) tipo de reparação efetuada;
d) tipos e quantidade de equipamentos

disponíveis;

e) conhecimento do responsável pela
empresa no tocante à legislação de
saúde e segurança do trabalho;

f) substâncias químicas utilizadas;

g) avaliação semiquantitativa (leve,
moderada ou intensa) da presença de
ruído, poeiras e movimentação
manual de cargas;
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h) condições de ventilação dos am-
bientes de trabalho (boa, regular ou
ruim);

i) condições para prática de hábitos de
higiene;

j) condições de higiene (limpeza) dos
trabalhadores (boa, regular ou ruim);

l) disponibilidade de equipamentos de
proteção coletiva e individual; e

m) realização de controle médico dos
trabalhadores e de controle de riscos
ambientais.

O critério utilizado para estimar a
intensidade de ruído baseou-se na
interferência na comunicação verbal entre
os trabalhadores em distância de até um
metro (leve: não interferência; moderada:
interferência,  tornando necessário
aumentar o volume da voz, sem gritar;
intensa: necessidade de gritar ou desligar
equipamentos para se fazer ouvir).

O critério para estimar intensidade
do esforço físico em manuseio de
cargas baseou-se: até 15 quilos por
trabalhador, independentemente da
freqüência das movimentações - esforço
físico leve; manuseio de cargas entre 15
e 30 quilos - esforço moderado (se
eventual) e intenso (se realizada várias
vezes ao dia); cargas iguais e maiores
do que 30 quilos por trabalhador, como
esforço intenso.

As condições de ventilação foram
estimadas com base na existência de
aberturas, com localizações facilitando ou
não a circulação de ar no ambiente de
trabalho. Portas e janelas  ou abertura no
teto; portas e janelas estreitas ou que se
abriam apenas parcialmente; e apenas
porta, respectivamente, levavam à clas-
sificação como condições de ventilação
boas, regulares ou ruins.

As informações obtidas foram
codificadas, utilizando-se o programa
Epi-info versão 6.0 para construção e
gerenciamento do banco de dados.

Resultados e discussãoResultados e discussão
Este estudo, de caráter exploratório,

teve como objetivos realizar cadas-
tramento de oficinas de reparação de

veículos e avaliar qualitativamente as
exposições ocupacionais potencialmente
danosas à saúde dos trabalhadores. O
papel chave atribuído ao proprietário ou
responsável pelas micro e pequenas
empresas,1,2 aliado à nossa experiência
referente à inibição dos trabalhadores
dessas empresas, sobretudo na presença
do patrão ou do responsável, levou à
opção de realização de inquérito pre-
liminar , obtendo-se informações em
visitas in loco e com os responsáveis
pelas empresas.

A partir das fontes de informações
utilizadas foram listadas 90 empresas
que, a seguir, foram visitadas. Constatou-
se que, do total ,  11 eram estabe-
lecimentos comerciais de venda de peças,
sete haviam sido fechadas, três apre-
sentavam duas razões sociais embora se
tratasse de uma única empresa e uma não
foi localizada. Sessenta e oito oficinas de
reparação de veículos automotores do
município de Botucatu foram, pois,
identificadas e, nos meses de abril a
novembro de 1997, visitadas para coleta
de informações que permitissem avaliar
qualitativamente suas condições de
trabalho. Constatou-se que, das 68
empresas, 13 não estavam inscritas no
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC)
nem na Prefeitura Municipal.

O efetivo total das 68 empresas era
de 418 trabalhadores, 80% executando
atividades de reparação de veículos e
20%, serviços de escritório ou venda de
peças. Do total de trabalhadores, 52 eram
do sexo feminino e 366, do masculino e
que, entre estes, 13 possuíam idades de
14 a 17 anos e trabalhavam nas oficinas
como “aprendizes”. Todos os trabalha-
dores do sexo feminino executavam
serviços de escritório ou venda de peças.
A maioria das empresas (72%) possuía
efetivo de até cinco trabalhadores e
apenas 6% tinham efetivo de 20 ou mais
trabalhadores.

A Tabela 1 mostra a distribuição das
empresas segundo o tipo de serviços
prestados e o número de trabalhadores,
observando-se que as empresas que
faziam apenas reparação mecânica
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(oficinas mecânicas) foram largamente
majoritárias em termos de número de
estabelecimentos, possuindo a média de
3,7 trabalhadores/empresa, enquanto as
quatro oficinas que realizavam vários
tipos de reparação (“todas as men-
cionadas”) possuíam a média de 39,3
trabalhadores, sendo responsáveis por
38% do efetivo total (157/418). As quatro
empresas eram concessionárias auto-
rizadas de veículos.

Esse resultado permite afirmar que a
reparação de veículos no município de
Botucatu, no ano de 1997, constituía ramo
de atividade composto majoritariamente por
microempresas, a maioria delas oficinas
mecânicas que, de acordo com o Quadro I
- Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE), são classificadas
como código de atividade 50.20-2 e,
ainda de acordo com a mesma tabela,
são descritas como de grau de risco 3,
numa escala de risco crescente de 1 a 4
(Norma Regulamentadora n

o
 4 - NR-4).10

Constatou-se a existência de trabalhadores
com idades abaixo de 18 anos expostos a
atividades consideradas insalubres segundo
a legislação vigente (Norma Regulamen-
tadora n

o
 15 - NR-15).10

Na literatura encontra-se referência
a importante exposição de trabalhadores
desse ramo de atividade ao ruído.3,4 Neste

estudo, estimativa semiquantitativa
preliminar da presença de ruído nos
ambientes analisados revelou níveis
moderados em 41% dos estabele-
cimentos e intenso em 16%.

Oficinas de reparação mecânica,
mecânica e elétrica, e elétrica

Esse grupo de 51 empresas era
composto de 38 oficinas mecânicas, sete
mecânicas e elétricas e seis elétricas. Em
relação a vários aspectos investigados
neste estudo, o grupo apresentou
condições semelhantes entre si, e a
descrição a seguir procurará distingui-los.

Na Tabela 1, observa-se que as
oficinas mecânicas são de cinco a seis
vezes mais numerosas que as mecânicas
e elétricas, e elétricas. Em relação ao
número de trabalhadores, essa tabela
revela que as empresas que executavam
serviços de reparação mecânica, e de
reparação elétrica e mecânica, possuíam
efetivo médio de 3,7 trabalhadores e as
empresas que efetuavam reparação
elétrica, 6,2. Entretanto, excluindo-se
desse último grupo uma empresa de
maior  por te  (18  t raba lhadores)  e
possuidora de setor de venda de peças,
as restantes apresentavam efetivo médio
de 3,8 trabalhadores. Esses dados
permitem classificar essas empresas
como microempresas. Constatou-se
que, dos 13 trabalhadores menores de
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Tabela 1 - Empresas reparadoras de veículos automotores do município de Botucatu (São Paulo), segundo o
tipo de serviço prestado e o efetivo - 1997

Reparação
Efetivo (trabalhadores)Empresas

Mecânica

Mecânica e elétrica

Elétrica

Mecânica, funilaria e pintura

Funilaria e pintura

Escapamentos

Freios

Todas as mencionadas*

Total

38

7

6

2

4

4

3

4

68

No Média

141

26

37

19

11

12

15

157

418

3,7

3,7

6,2

9,5

2,8

3,0

5,0

39,3

6,1

55,9

10,3

8,8

2,9

5,9

5,9

4,4

5,9

100

No %

* Concessionárias autorizadas de veículos: executam todos os tipos de reparação.
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18 anos encontrados nesse estudo, 11
eram empregados desse  grupo de
empresas.

Quanto às instalações físicas dessas
oficinas, a Tabela 2 mostra que 43
estavam instaladas em prédios de
alvenaria com paredes rebocadas e piso
de cimento e oito em galpões abertos,
sem paredes laterais. Essa tabela mostra
também os tipos de instalação segundo a
reparação efetuada.

As condições de ventilação foram
consideradas boas em 13 empresas (uma
empresa possuidora de exaustor e lan-
ternins, duas portas e mais de uma janela;
uma empresa possuidora de lanternins,
duas portas e mais de uma janela; três
empresas possuidoras de duas portas e

várias janelas; oito empresas que
funcionavam em galpões sem paredes
laterais). Em 13 empresas as condições de
ventilação foram consideradas regulares
(uma porta e janelas pequenas ou com
abertura limitada) e em 25 empresas as
condições de ventilação foram consi-
deradas ruins (apenas porta, sem janelas
ou com janelas que não abriam).

Em todas as empresas, eram
realizados habitualmente testes no interior
das oficinas, prática que expõe os
trabalhadores às substâncias químicas
tóxicas, tais como monóxido de carbono,
dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos,
resultantes da combustão de gasolina e de
óleo diesel. Levando-se em conta que, em

Tabela 2 - Condições observadas nas empresas que realizam reparações mecânica, mecânica e elétrica e elétrica
em Botucatu (São Paulo) - 1997

Parâmetro avaliado
Reparação

Mecânica
(38 oficinas)

33
5

Elétrica
(6 oficinas)

TotalMecânica e elétrica
(7 oficinas)

Instalações físicas
Galpão de alvenaria
Galpão sem paredes laterais

Condições de ventilação
Boas
Regulares
Ruins

Esforço físico (movimentação de cargas)
Leve
Moderado
Intenso

Substâncias usadas para lavagem manual de peças
Gasolina
Óleo diesel
Thinners
Querosene
Detergentes

Higiene corporal
Boa
Regular
Ruim

Divisão de tarefas
Ausente
Parcial
Completa
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10
11
17

7
18
13

31
19
17
12
5

4
15
19

34
3
1

6
1

1
2
4

1
4
2

7
3
1
2
1

1
2
4

6
1
-

4
2

2
-
4

1
3
2

5
3
-
4
-

1
2
3

5
1
-

43
8

9
25
17

43
25
18
18
6

6
19
26

45
5
1

13
13
25
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apenas 13 empresas as condições de
ventilação foram consideradas boas, a
inalação de gases emitidos pela combustão
de veículos constitui problema sério nesse
tipo de empresa.4-6

Como se pode observar na Tabela 3,
as 51 empresas possuíam, no total, 176
equipamentos, 80 deles destinados a
deslocamentos de cargas. Em média,
havia 3,5 equipamentos/oficina (176/51).
Entretanto, particularmente no que se
refere àqueles destinados à movi-
mentação de cargas, constatou-se que
três oficinas mecânicas, três oficinas
mecânicas e elétricas e duas oficinas
elétricas não possuíam nenhum com essa
finalidade, utilizavam, quando necessário,
“macacos” dos próprios veículos em
conserto.

Com base nos critérios estabe-
lecidos para estimar a intensidade do
esforço físico no manuseio de cargas,
observaram-se situações potencialmente
danosas à saúde dos trabalhadores. Na
Tabela 2, verifica-se que, em nove
empresas, o esforço físico exigido na
movimentação de cargas foi considerado
leve, em 25, moderado e em 17, intenso.
Esse resultado relaciona-se com a
quantidade e os tipos de equipamentos
para movimentação de cargas dispo-
níveis nas empresas. Comparando-se os
critérios deste estudo com os sugeridos
por Reed,11 observa-se que, neste estudo,
o número de empresas demandando

esforço físico considerado leve foi
superestimado, pois, para o autor ame-
ricano,11 esforço físico leve consiste no
manuseio ocasional de carga até 9 quilos
ou, freqüente, de até 4,5 quilos. Esse
autor considera esforço físico intenso
o manuseio ocasional de carga de até
45,3 quilos ou, freqüente, de até 22,6
quilos. Este estudo classifica o ma-
nuseio manual de cargas de 22,6 a 30
quilos como esforço físico moderado
quando,  para Reed,11 consis te  em
esforço físico intenso. Em comparação
com os propostos por esse autor, os
cri tér ios ut i l izados neste estudo
acarretaram subestimativa do número de
empresas com demanda de esforço
físico intenso.

Outro aspecto observado relaciona-
se à manipulação de substâncias
químicas, particularmente para a limpeza
de peças, realizada por sua imersão em
recipientes contendo a substância
utilizada e a seguir esfregadas com pincel
ou pedaços de pano, implicando contato
direto das mãos dos trabalhadores com
os produtos utilizados. A Tabela 2 mostra
a distribuição das empresas segundo as
substâncias utilizadas, cabendo salientar
que algumas oficinas utilizavam mais de
uma substância. A gasolina era a subs-
tância mais utilizada pelas três categorias
de oficinas (mecânicas, elétricas e
mecânicas, e elétricas), seguida pelo óleo
diesel, thinners e querosene. Apenas seis
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Tabela 3 - Equipamentos existentes nas empresas reparadoras de veículos, oficinas mecânicas, mecânicas e
elétricas e elétricas do município de Botucatu (São Paulo) - 1997

Equipamento
Reparação

Mecânica

Para deslocamento de cargas

Macaco hidráulico

Guincho portátil

Elevador hidráulico

Talha

Ferramentas manuais com motor

Total

60

32

14

9

5

76

136

Elétrica
Total

14

14

  -

  -

  -

10

24

80

52

14

9

5

96

176

Mecânica e elétrica

6

6

-

-

-

10

16
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empresas faziam utilização de detergentes
em associação com as demais subs-
tâncias. Em média, eram utilizadas 2,2
substâncias por empresa.

As graxas foram outras substâncias
químicas utilizadas por quase todas as
empresas, com exposição direta da pele
das mãos dos trabalhadores. As subs-
tâncias do grupo de solventes orgânicos
usadas, além de poder ocasionar al-
terações hepáticas, renais, hemato-
lógicas, e no sistema nervoso,4-6 por serem
irritantes relativos, podem provocar
dermatites de contato.

Quanto às condições de higiene
corporal, observou-se que, em seis
empresas, os trabalhadores apresentavam
roupas limpas e apenas mãos pouco sujas
(óleo ou graxa), condição de higiene
corporal considerada boa; em 19 em-
presas, os trabalhadores apresentavam
roupas e mãos sujas, condição de higiene
corporal considerada regular; e, em 26
empresas, as condições de higiene
corporal foram consideradas ruins
(trabalhadores com roupas, mãos e outras
partes do corpo sujas).

A avaliação da obediência à Norma
Reguladora n

o
 24 (NR-24),

10
 referente às

condições de conforto e sanitárias no
local de trabalho, revelou que todas as
empresas descumpriam essa Norma
Regulamentadora. Embora todas as
empresas  possuíssem ins ta lações
sanitárias (WC), 80% apresentavam
precárias condições de higiene, em
apenas nove empresas havia armários
individuais simples para os trabalhadores
e, em sete delas, havia chuveiros. Apenas
uma empresa possuía local destinado às
refeições dos trabalhadores. Com base
nesses dados, considerou-se que, em
sete empresas,  todas elas oficinas
mecânicas, as condições de conforto e
sanitárias poderiam ser consideradas
razoáveis, apesar do descumprimento da
NR-24. 10 Cooper e colaboradores7 e Foá
e Colombi12 destacam a possibilidade de
aumento de exposições ocupacionais em
decorrência de hábitos pessoais dos
trabalhadores - como os citados no
parágrafo precedente  - que resultam no

somatório de absorção por inalação com
absorção cutânea.

No tocante aos aspectos da or-
ganização do trabalho, constatou-se jornada
semanal de trabalho de 44 horas em 34
empresas, de 48 horas em 12 empresas e
de 50 em cinco empresas.

Quanto à divisão de tarefas, ex-
cetuando-se as atividades de escritório,
a Tabela 2 revela que, no trabalho de
execução de reparos dos veículos, em 45
empresas não havia nenhuma divisão de
tarefas (todos os trabalhadores execu-
tavam todas as tarefas) ,  em cinco
empresas havia divisão parcial de tarefas
e, em uma empresa, havia completa
divisão de tarefas, de modo que cada
trabalhador ou dupla de trabalhadores,
conforme o caso, era responsável por
determinado tipo de conserto.

Todos os proprietários ou res-
ponsáveis, figuras chave no tocante a
decisões  que envolvem a saúde e
segurança dos trabalhadores,1,2 desco-
nheciam as exigências legais10 relativas
à realização do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO),
e do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA), não executados em
nenhuma das empresas. Apenas um
estabelecimento providenciava a reali -
zação de exame médico admissional e
demissional de seus trabalhadores.

Nenhuma empresa enquadrava-se
nas exigências legais10 de constituição de
Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA). Constatou-se que os
proprietários de 22 empresas sabiam o que
significava a sigla CIPA, bem como qual
seu papel. Esses proprietários referiram
ter adquirido tais conhecimentos quando
trabalharam como empregados de grandes
empresas possuidoras dessa comissão.
Todos os proprietários e responsáveis
negaram a ocorrência de acidentes do
trabalho nos 12 meses precedentes à visita
e entrevista.

Oficinas de escapamentos
Das 68 empresas reparadoras de

veículos automotores, quatro eram
especializadas em troca e conserto de
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escapamentos (Tabela 1). O efetivo médio
encontrado nessas empresas foi de três
trabalhadores. Do total de 12 traba-
lhadores, 11 eram homens, todos com
idade superior a 18 anos. A única mulher
executava apenas tarefas de escritório.

Todas as empresas estavam ins-
taladas em prédios de alvenaria e as
condições de ventilação foram consi-
deradas  boas  em t rês  empresas  e
regulares em uma.

Em termos de equipamentos, foram
listadas oito ferramentas manuais com
motor (média de duas por empresa) e seis
equipamentos para deslocamento de
cargas (média de 1,5 por empresa): dois
elevadores hidráulicos e seis macacos
hidráulicos. Foram encontrados quatro
aparelhos de soldagem elétrica e cinco de
soldagem oxi-acetilênica.

O esforço físico necessário ao
deslocamento de cargas foi considerado
leve em três empresas e moderado em
uma, achado relacionado com a dispo-
nibilidade de equipamentos existentes
para movimentação de cargas e que
existiam nas quatro empresas do grupo,
aplicando-se aqui as mesmas consi-
derações realizadas para o grupo
precedente de oficinas.

Em relação à utilização esporádica
de substâncias químicas, em duas
empresas houve referência ao uso de
óleos minerais, em uma, de thinners e,
em outra, de ácido clorídrico. Nas quatro
empresas, foi negada a prática de fazer
funcionar o veículo no interior das
oficinas para testes.

Quanto aos aspectos da organiza-
ção do trabalho, cabe referir que em
três  empresas a jornada era de 44 horas
e, em uma, de 48 horas semanais.
Constatou-se que, no tocante às tarefas
de conserto e de troca de escapamentos,
não havia divisão de tarefas em nenhuma
das empresas.

No tocante às normas regula-
mentadoras,10 constatou-se que nenhuma
empresa conhecia as exigências das NR-
7, 9 e 24, todas elas descumpridas.
Nenhuma empresa estava enquadrada na

exigência de constituir CIPA, cujas
finalidades eram conhecidas por três dos
responsáveis. Constatou-se descumpri-
mento da NR-24 que rege as condições
de conforto e sanitárias no local de
trabalho,10 consideradas ruins em todas
as empresas (existência apenas de
instalações sanitárias ou WC, em más
condições de higiene).

Oficinas especializadas em freios
Das 68 oficinas de reparação de

veículos automotores,  t rês eram
especializadas em freios (Tabela 1). Uma
dessas oficinas, de maior porte e mais
equipada, possuía nove trabalhadores e as
outras duas, três trabalhadores cada uma.

Em termos de instalações e equi-
pamentos disponíveis, a oficina de maior
porte estava instalada em galpão
industrial de alvenaria, com lanternins no
teto, boas condições de ventilação,
instalações sanitárias,  chuveiros,
vestiário, armários, tendo-se constatado
respeito à NR-24.10

As duas  empresas  menores ,
instaladas em galpões de alvenaria
(garagens adaptadas) apresentavam
condições de ventilação consideradas
ruins. Havia desrespeito à NR-24, 10

uma vez que as empresas possuíam
apenas instalações sanitárias cujas
condições de higiene foram consi-
deradas precárias.

Nenhuma das três empresas se
enquadrava nas exigências de constituir
CIPA e apenas o responsável pela
empresa de maior porte conhecia o
significado dessa sigla.

As três empresas desconheciam as
exigências das NR-7 e NR-9,10 não
realizando PCMSO nem PPRA.

Em relação ao uso de substâncias
químicas para limpeza de peças, as
empresas refer i ram fazer  uso de
querosene, nos moldes já descritos para
outras oficinas e implicando contato da
substância com a pele. Apesar das
referências a operações de lixar pastilhas
e lonas de freios, desconhecia-se a
exposição ocupacional ao asbesto, bem
como seus efeitos e os trabalhadores
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expostos não eram submetidos a exames
médicos (PCMSO não realizado).

Oficinas de funilaria e pintura
Foram cadastradas quatro empre-

sas (Tabela 1) que executavam apenas
serviços de funilaria e pintura que, no
conjunto, possuíam 11 trabalhadores
(média de 2,8 trabalhador / empresa),
todos com idade superior a 18 anos.
Apenas  uma empresa  possuía  um
trabalhador do sexo feminino, rea-
lizando exclusivamente tarefas de
escritório.

Todas as empresas estavam insta-
ladas em prédios de alvenaria, e as
atividades de funilaria eram realizadas ou
em local diferente da pintura (duas
empresas) ou em momentos diferentes
(duas empresas).  As condições de
ventilação foram consideradas boas em
uma empresa que, além de porta, possuía
lanternins no teto e janelas laterais. Nas
demais empresas as  condições de
ventilação foram consideradas ruins.
Nenhuma empresa possuía cabina de
pintura ou sistema de exaustão.

Quanto aos equipamentos, consta-
tou-se média de sete por empresa, tendo
sido listados cinco equipamentos de
soldagem (um de soldagem elétrica e
quatro de soldagem oxi-acetilênica), 18
ferramentas manuais com motor (in -
cluindo-se os equipamentos de pintura) e
quatro equipamentos de movimentação de
cargas.

Observou-se ser necessário realizar
esforços físicos de moderada intensidade
para movimentação de cargas em três
oficinas e leve, em uma.

Quanto à higiene corporal, ob-
servou-se que era regular em duas
empresas e ruim nas outras duas, tendo-se
constatado que todas as empresas des-
respeitavam a NR-24 que estabelece os
parâmetros a serem seguidos em relação
às condições de conforto e sanitárias no
local de trabalho.10 Uma empresa fornecia
armário para seus trabalhadores e apenas
essa empresa apresentava instalações
sanitárias (WC) em boas condições de
higiene.

Como já era esperado, observou-se
utilização de numerosas substâncias
químicas nessas empresas. Todas elas
utilizavam catalisadores, resina poliu-
retana, resina poliéster, massa para polir,
massa plástica, thinners, colas, desen-
graxantes, ceras e tintas. O uso de ga-
solina para limpeza foi referido por duas
empresas. Uso de xilol, nitroderivados,
querosene e verniz foi referido por apenas
uma empresa.

Em três empresas constatou-se
jornada de trabalho de 44 horas semanais
e, em uma, de 48 horas. Em apenas uma
empresa não havia divisão de tarefas e
nas demais, constatou-se existência de
divisão parcial (alguns trabalhadores
realizando predominantemente tarefas de
funilaria e outros, de pintura).

Oficinas de serviços mecânicos e
de funilaria e pintura

Duas oficinas realizavam esses três
tipos de serviços (Tabela 1), tendo-se
observado que suas características,
particularmente em termos de efetivo e de
equipamentos disponíveis apresentavam
situação intermediária entre as oficinas do
primeiro grupo analisado - mecânicas,
mecânicas e elétricas e elétricas -, cujo
efetivo médio era de quatro trabalhadores
e o número de equipamentos disponíveis,
em média, de 3,5 por empresa e as oficinas
de empresas concessionárias de veículos,
maiores e melhor equipadas e que serão
descritas à frente.

As duas oficinas estavam instaladas
em prédio de alvenaria,  em boas
condições. Uma das oficinas possuía
efetivo de 12 trabalhadores e a outra, de
sete, todos eles executando serviços de
oficina. Uma das empresas possuía um
trabalhador com idade entre 15 e 17 anos.
Em termos de equipamentos disponíveis,
as duas empresas juntas possuíam 50
equipamentos: 14 ferramentas manuais
com motor, oito equipamentos para
deslocamento de cargas (quatro macacos
hidráulicos,  dois elevadores,  dois
guinchos), além de equipamentos para
pintura e equipamentos de soldagem
(elétrica e oxi-acetilênica).

Informe Epidemiológico
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Em relação a substâncias químicas,
thinners, gasolina e querosene eram
utilizados para a limpeza de peças, como
parte de reparações mecânicas e nas
atividades de funilaria e pintura, eram
utilizadas tintas, esmaltes, vernizes, massa
plástica, massa para polimento, resinas
(poliéster e poliuretana), catalisadores,
colas e agentes antioxidantes. Constatou-
se que os produtos possuíam deno-
minações genéricas das substâncias
químicas que faziam parte de sua
composição, impedindo sua identificação.
Por exemplo, nos rótulos de sprays de
tintas usados na pintura de veículos não
havia menção de isocianatos, quando se
sabe que tais substâncias são adicionadas
para que se forme película de poliu-
retano.9

De acordo com Heitbrink, 8 com-
postos contendo poli-isocianatos, com
baixos teores de monômeros de iso-
cianatos, estão presentes em diversas
tintas de uso na pintura de veículos. Os
isocianatos contidos nesses produtos são
responsáveis pela freqüência elevada de
asma ocupacional.9

Em países da União Européia e nos
Estados Unidos e Canadá, além dos
rótulos conterem a composição dos
produtos, estes são acompanhados de
fichas de informações toxicológicas. À
solicitação de rótulos e de folhetos
informativos sobre a composição dos
produtos utilizados, os responsáveis pelas
empresas informaram desconhecê-los.

Uma das empresas possuía cabina
de pintura. As condições de ventilação
foram consideradas regulares em uma das
empresas e boas na outra.

Havia divisão parcial de tarefas nas
duas empresas e a jornada de trabalho era
de 44 horas semanais.

Os responsáveis pelas empresas
desconheciam as exigências legais10 de
realização de PCMSO e de PPRA, bem
como as relativas às condições de
conforto e sanitárias nos locais de
trabalho. Nas duas empresas havia apenas
instalações sanitárias, tendo-se cons-
tatado que em uma das empresas estavam

em boas condições de higiene e na outra,
em condições regulares. Embora as
empresas não se enquadrassem nas
exigências de constituir CIPA, seus
responsáveis conheciam o significado
dessa sigla.

Os responsáveis pelas empresas
negaram a ocorrência de acidentes do
trabalho nos 12 meses que precederam a
realização da visita e da entrevista.

Oficinas de empresas concessio-
nárias autorizadas de veículos

Em 1997, existiam em Botucatu
quatro empresas concessionárias auto-
rizadas de veículos (Tabela 1) em cujas
oficinas, segundo os responsáveis, eram
executados todos os tipos de reparação.
Na verdade, em uma das empresas
encontrou-se indício de que os serviços
de funilaria e pintura, pelo menos na
época da aplicação do questionário e da
realização da visita, estavam sendo
executados por terceiros. Tais indícios
consistiam na não inclusão de substân-
cias sabidamente utilizadas na execução
desse tipo de serviço (tintas, resinas,
catalisadores, massa plástica, massa para
polimento, entre outras) na relação de
produtos utilizados por essa empresa.

As instalações físicas das quatro
empresas foram consideradas boas
(prédios de alvenaria, espaçosos, pé
direito alto, pisos regulares), com boas
condições de ventilação. Duas empresas
possuíam lanternins no teto e duas,
exaustores.

O efetivo total das empresas variou
entre 32 e 65 trabalhadores. Entretanto,
o número de empregados lotado nas
oficinas, todos homens, variou de 15 a
45 trabalhadores. Todos os trabalhadores
tinham idade igual ou superior a 18 anos.

Todas as empresas apresentavam
número de equipamentos nitidamente
superior ao dos demais grupos de
oficinas que compõem o material desta
investigação, podendo-se comparar as
informações apresentadas a seguir com
os resultados apresentados na Tabela 3,
relativos às oficinas mecânicas, me-
cânicas e elétricas e elétricas. O número
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total de equipamentos disponíveis variou
de 20 a 47 (média de 27,8), incluindo
numerosas ferramentas manuais com
motor, aparelhos de soldagem elétricos,
oxi-acetilênicos e dois aparelhos MIG
(metal  inerte-gás).  Em relação a
equipamentos para movimentação de
cargas, todas as empresas possuíam
elevador hidráulico, guinchos e macacos
hidráulicos.

Observou-se que, graças à dispo-
nibilidade de equipamentos apropriados,
havia, nas quatro empresas, necessidade
de realização de esforços físicos de
intensidade considerada leve para movi-
mentação de cargas.

Em relação ao conhecimento das
Normas Regulamentadoras,10 os respon-
sáveis por duas das empresas referiram
possuir  conhecimentos acerca das
Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes (CIPA), e um dos quais estava
devidamente informado acerca das
exigências das NR-7 e 9,  ambas
obedecidas pela empresa sob sua
gerência. Os responsáveis pelas outras
três empresas referiram desconhecer as
exigências dessas duas normas regula-
mentadoras e, conseqüentemente, as
empresas sob sua responsabilidade não
realizavam os programas respectivos
(PCMSO e PPRA).

No tocante à NR-24, 10 as quatro
empresas atendiam à maioria de suas
exigências, isto é, possuíam instalações
sanitárias, vestiários com chuveiros e
armários e duas delas, refeitório.

Em relação ao emprego de
substâncias químicas, observou-se que
uma das empresas não referiu utilização
de produtos comumente empregados em
serviços de funilaria e pintura. As quatro
empresas referiram utilizar graxas,
thinners e detergentes. Três empresas
referiram utilizar gasolina, querosene.
Thinners,  gasolina,  detergentes e
querosene eram utilizados para limpeza
de peças, com utilização de processos
semelhantes aos empregados pelas
demais oficinas, isto é, imersão em
recipiente contendo a substância que
estivesse sendo utilizada, seguido de

esfregação manual com escova ou pincel,
operação que expunha a pele dos
trabalhadores ao contato com a subs-
tância. Em três empresas, eram utilizadas
resinas (poliéster e poliuretana),
catalisadores, massa plástica, massa para
polimento, agentes antioxidantes, colas e
tintas. Uma empresa referiu uso de
esmaltes e outra, de vernizes.

Em todas as oficinas, os motores
eram postos em funcionamento nos
galpões, expondo os trabalhadores aos
gases oriundos da combustão de ga-
solina, álcool ou diesel, conforme o caso.

Quanto à distribuição de tarefas,
constatou-se que existia divisão parcial
de tarefas entre os trabalhadores das
oficinas e a jornada semanal de trabalho
era de 44 horas nas quatro oficinas.

O conjunto de informações obtidas
por meio de entrevista e de observação
direta revelou que as oficinas de reparação
de veículos das quatro concessionárias
autorizadas eram melhores do que as
constatadas nas demais empresas.

ConclusõesConclusões
Este estudo indica que, nas oficinas

de reparação de veículos automotores de
Botucatu - São Paulo:

a) t rabalhadores  estão expostos  a
numerosos agressores à saúde,
destacando-se movimentações ma-
nuais de cargas, exposições a ruído
e a produtos químicos;

b) a  leg is lação  de  segurança  e  de
medicina do trabalho não é obe-
decida;

c) há provável sub-registro de acidentes
do trabalho e de doenças ocupa-
cionais; e

d) proprietários e trabalhadores são
desinformados quanto a exposições
ocupacionais a que estão submetidos
e suas possíveis conseqüências para
a saúde.

Deve-se atentar que se trata de
estudo realizado em município de médio
porte do Estado de São Paulo, de sorte
que a generalização dos resultados obtidos
não deve ser efetuada desconsiderando-
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se esta peculiaridade. O fato de a maioria
das empresas estudadas ter apresentado
várias características semelhantes no
tocante às condições ambientais e de
trabalho permite supor que, no Brasil,
provavelmente existam localidades e ou
realidades semelhantes às descritas neste
estudo.

Finalmente, este estudo leva à
conclusão de que as oficinas de reparação
de veículos automotores constituem ramo
de atividade que requer estratégias de
intervenção voltadas à prevenção de
acidentes e de doenças. Essas estratégias
precisam considerar suas peculiaridades,
em virtude, particularmente, do número
elevado de empresas e da sua dispersão
territorial.
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Resumo
Apresenta-se neste estudo a descrição da experiência de saúde do trabalhador no Município
de Piracicaba-SP e as propostas de vigilância com ênfase nos acidentes do trabalho graves.
O texto representa o esforço coletivo da equipe em sua atuação. Ele mostra a importância de
ações interinstitucionais, a parceria entre o Programa de Saúde do Trabalhador - SUS, com
membros do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a integração do serviço com as
universidades e com representantes da sociedade civil, na proteção e promoção da saúde. Os
dados das Comunicações de Acidentes do Trabalho (CAT) processados em 1997 serviram de
base para o planejamento das atividades e mostram que o município possui uma proporção
de incidência anual de 5,43 acidentes e doenças do trabalho para 100 trabalhadores expostos
(regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), bem acima da média nacional de
1,62 por 100, ano base de 1996. A rede local de prontos-socorros atende a cerca de 60% dos
Acidentes e Doenças Profissionais, o que mostra a importância das ações preventivas do
setor público, neste contexto. Propõe-se um sistema de vigilância aos acidentes graves e
fatais, nos moldes de eventos sentinela, que inclui um sistema de comunicação, a busca ativa
de casos e o registro das ocorrências na rede de pronto atendimento e ações ou negociações
coletivas setoriais para prevenção dos riscos mais relevantes.
Palavras-Chave
Saúde Ocupacional; Doenças Ocupacionais; Programa de Saúde Ocupacional; Promoção
da Saúde; Prevenção de Acidentes.
Summary
This study describes a worker’s health experience in Piracicaba city and proposes surveillance
actions with an emphasis on severe work-related accidents. This text represents our collective
work as a team. It reveals the importance of interinstitutional actions in prevention and
health promotion, such as: the partnership among the Worker’s Health Program of the Unified
Health System - SUS, with members of the Ministry of Labour, and the integration of health
services with the universities and representatives of the community. Data of the Work Related
Accident Register (CAT) of 1997, served as the basis for planning the activities and showed
an annual incidence of 5,43 work-related accidents and occupational diseases per 100
exposed workers, much more than the National average (1,62 per 100) registered in 1996.
The local emergency services assist about 60% of work-related accidents and professional
diseases, showing the importance of these health problems and the potential impact of  local
preventive actions and workers’ health promotion. A sentinel surveillance system for severe
occupational accidents is proposed, which would include an information system, active search
and reporting of the cases at the local emergency services. Another aspect proposed is the
actions or collective negotiations for risk prevention.
Key Words
Occupational Health; Occupational Diseases; Occupational Health Program; Health
Promotion; Accident Prevention.
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Int roduçãoIntrodução
No campo da saúde coletiva, enten-

demos a saúde do trabalhador como
processo de vigilância à saúde no interior
do Sistema Único de Saúde (SUS). A
vigilância à saúde compreende as estratégias
de intervenção que resultam da combinação
de três grandes tipos de ações: a promoção
da saúde, a prevenção das enfermidades e
acidentes e a atenção curativa.1  A promoção
da saúde é entendida como o conjunto de
ações desenvolvidas pela população, dos
serviços de saúde, das autoridades sanitárias
bem como de outros setores sociais e
produtivos, dirigidas para o desenvol-
vimento de melhores condições de saúde
individual e coletiva, conforme definidos
em encontros  internacionais como a
Conferência Internacional sobre a
Promoção da Saúde - Carta de OTAWA2

que conceitua a saúde como resultante de
um conjunto de fatores sociais, econô-
micos, políticos, culturais, ambientais,
comportamentais e biológicos.

Nesse sentido, para atingir uma
condição saudável, os indivíduos e grupos
devem saber identificar aspirações,
satisfazer necessidades e modificar
favoravelmente o meio ambiente, as-
sumindo o papel de protagonistas no
controle dos fatores determinantes de sua
saúde. Na prevenção de enfermidades e
acidentes considera-se o modo de olhar e
estruturar intervenções que procuram
antecipar-se a esses eventos, atuando
sobre problemas específicos ou sobre um
grupo deles, de modo a proteger indi-
víduos ou grupos com risco de adoecer
ou de se acidentarem.3

A vigilância em saúde do trabalhador
possui como característica o potencial
integrador das ações de vigilância
sanitária, vigilância epidemiológica e de
serviços de atenção da saúde, e outras
áreas do conhecimento como o meio
ambiente. Componentes como a situação
econômica, organização e consciência
dos trabalhadores, fazem parte da análise
do processo de trabalho tão fortemente
quanto as situações de risco e tipos de
tecnologias utilizadas em determinado
processo de produção.4

Até 1988, as ações públicas em
saúde do trabalhador no Brasil eram
centralizadas e se reduziam às inspeções
do trabalho tradicionais efetuadas pelos
Agentes de Inspeção do Ministério do
Trabalho. As ações de fiscalização nos
ambientes de trabalho seguiam, habi-
tualmente, um modelo de atuação tec-
nicista e afastado da vivência e dos
saberes dos trabalhadores.5  No período
do regime militar, os sindicatos e re-
presentantes dos trabalhadores foram
excluídos do processo de fiscalização nos
locais de trabalho. Além do mais, durante
mais de meio século, o Ministério da
Saúde esteve ausente do controle do
processo de produção. Na Reforma
Sanitária, as Conferências Nacionais de
Saúde recuperaram esse papel para a
saúde e os Programas de Saúde do
Trabalhador passaram a atuar nesse novo
cenário. A Constituição Federal de 1988
e a Lei Orgânica da Saúde (LOS), de
1990, devolvem ao Ministério da Saúde,
o poder de intervenção nos ambientes de
trabalho.6,7

A nova Constituição e a LOS
trouxeram também a possibilidade de
resgate da questão ambiental para o
campo da saúde coletiva, que constam
nas atribuições do Sistema Único de
Saúde, as de execução de ações de
Vigilância Sanitária, incluindo a prevenção
dos riscos à saúde decorrentes de fatores
ambientais, do saneamento e dos am-
bientes e processos de trabalho.7

As diretrizes das ações de vigilância
em saúde do trabalhador no SUS foram
consolidadas por meio da Portaria
Ministerial n

o
 3.120, de 1

o
 de julho de

1998, 8  que prevê: universalidade das
ações, independentemente da existência
de vínculos empregatícios formais no
mercado de trabalho; integralidade das
ações, compreendendo a assistência e
recuperação dos agravos, e a prevenção
através de intervenções nos processos de
trabalho; plurinstitucionalidade, através
de ações articuladas entre as instâncias
de vigilância em saúde do trabalhador,
centros de atendimento e assistência,
instituições, universidades e centros de
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pesquisa sobre saúde e ambiente;
controle social, com a incorporação dos
trabalhadores e seus representantes, em
todas as etapas da vigilância em saúde do
trabalhador; hierarquização e descen-
tralização, consolidando o papel do
município e dos distritos sanitários como
instância de desenvolvimento de ações;
interdisciplinariedade, incorporando as
diversas áreas de conhecimento técnico
com o saber  operár io;  pesqui sa  -
intervenção,  como processo onde a
pesquisa é parte integrante e indissolúvel
que subsidia e aprimora a própria
intervenção; caráter transformador de
intervenção sobre os fatores determi-
nantes e condicionantes dos problemas
de saúde relacionados aos processos e
ambientes de trabalho.

A legislação atual constitui, portanto,
um marco importante para a aproximação
da temática saúde-trabalho-meio ambiente
com perspectiva do controle social
através da municipalização e dos avanços
democráticos que inspiram a implantação
do SUS. As ações de saúde do trabalhador
e de saúde ambiental abrem um campo
de ação inovadora e transformadora das
condições de vida e trabalho. Um campo
de práticas democráticas, onde o poder
público aja em sintonia com as aspirações
da sociedade organizada, tendo este
segmento como ator privilegiado no
processo de mudança. Esta articulação
deve ser buscada por governos, por
intermédio das políticas públicas com-
prometidas com um processo de pro-
teção e promoção da saúde, uma vez que
os riscos ambientais e ocupacionais são
duas facetas de uma mesma moeda. São
os riscos originários de um modelo de
desenvolvimento não sustentado que
interfere negativamente tanto na força de
trabalho como no ambiente geral e na
saúde da população.

Os municípios em processo de
gestão Plena, segundo a Portaria do
Ministério da Saúde n

o
 3.908,9 de 10 de

novembro de 1998, devem assumir
atribuições em saúde do trabalhador tais
como: ações de vigilância nos ambientes
e processos de trabalho; aplicação de

procedimentos administrativos e inves-
tigação epidemiológica; emissão de laudos
sobre incapacidade do trabalhador
seqüelado; implantação de serviços de
referência especializados com capacidade
para estabelecimento de nexo causal dos
agravos e para tratamento, recuperação
e reabilitação do trabalhador; e instituição
e manutenção de cadastro das empresas
com a indicação dos fatores de risco.

No Estado de São Paulo, o Código
Sanitário reformulado e atualizado pela Lei
n

o
 10.083,7 de 1998, adiciona competência

à Vigilância Sanitária para a atuação em
meio ambiente e saneamento, visando
enfrentamento dos problemas ambientais
e ecológicos. A área ambiental que se
constituía em esfera dissociada da área
de saúde pública e praticamente exclusiva
dos âmbitos estadual e federal,10  passa a
ser incorporada e ser objeto de ações da
saúde pública, através do SUS. Apesar
das dificuldades políticas e técnicas na
implantação dos Programas de Saúde do
Trabalhador, levantamento efetuado em
199411  contabilizou um total de 180
programas no país patrocinados pelos
Estados, Municípios ou Serviços Uni-
versitários. Esta experiência apresenta
como resultado positivo a alteração do
perfil e da magnitude das estatísticas de
doenças profissionais no país - apesar da
persistência do sub-registro no período
de 1990 a 1992.

Tomando como ponto de partida
uma crítica ao modelo de inspeção
tradicionalmente desenvolvido no âmbito
do Ministério do Trabalho e Emprego, no
Rio de Janeiro, e da constatação da
impossibilidade de intervenção no
conjunto dos ambientes de trabalho, Luiz
Fadel e Fátima Ribeiro12  propõem as
denominadas “intervenções éticas de
impacto”, assim chamadas por serem
paradigmáticas para o ramo de produção
ou área territorial em questão. Tais
intervenções são tidas como principal
estratégia desenvolvida no âmbito do
Programa de Saúde do Trabalhador, da
Secretaria de Estado da Saúde do Rio de
Janeiro, inspiram-se no conceito de
Vigilância em Saúde do Trabalhador e são
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planejadas segundo quatro tipos de bases
operacionais: a sindical (encaminhamento
de denúncias), organizada por ramo
produtivo (atuação conjunta com os
sindicatos em todas as empresas com o
mesmo perfil produtivo), partindo de um
evento sentinela (realizadas a partir da
detecção de um caso modelo que serve
de motivo para a busca ativa de outros) e
com abrangência microrregional (que atua
sobre  todos os  problemas de uma
determinada região geográfica). Nesta
direção, de ordenamento de estratégias de
ação,  Jorge Machado4  propõe uma
representação matricial articulada de
quatro formas distintas de delimitação dos
objetos e de suas relações na vigilância
em saúde do trabalhador: por tipo de efeito
na saúde (agravos), por riscos e causas
de acidentes e doenças, por território e
por ramo de atividade econômica.

Do ponto de vista de vigilância em
acidentes do trabalho, autores 13 ana-
lisados por Almeida14  consideram válida
a estratégia de investigação aprofundada
destes eventos, usando métodos apro-
priados como a entrevista com os
acidentados, por possibilitar aos inves-
tigadores acesso a novos conhecimentos,
servindo ainda para a consolidação dos
grupos que trabalham com a prevenção
de acidentes.

Outros autores analisados por
Almeida recomendam utilização de
métodos específicos de análise de riscos
de acidentes e quase acidentes, incluindo
o uso do método denominado Árvore de
Causas (ADC), por permitir a análise
retrospectiva de fatores que estiveram
presentes na origem dos acidentes. O
método ADC, desenvolvido na década de
70 por  inves t igadores  do  Ins t i tu to
Nacional de Pesquisas sobre Segurança
do Trabalho da França (INRS),15 estuda
as atividades desenvolvidas pelo traba-
lhador e considera os vários fatores na
origem do acidente, relacionados ao
material, à tarefa, ao indivíduo e ao meio
e à organização do trabalho. O acidente é
vis to  como fenômeno complexo e
multicausal, diferentemente da concepção
de que os acidentes são fenômenos de

causa única, a conhecida teoria do ato -
condição insegura, que é ainda hege-
mônica no Brasil, que culpa o trabalhador
dos acidentes de que são vítimas.16

A correta aplicação do método ADC
possibilita visualizar as medidas pre-
ventivas que devem ser adotadas para
evitar a ocorrência de outros acidentes.17-19

O método tem sido recomendado pelo
Ministério da Saúde para análise dos
Acidentes de Trabalho.9

Além da investigação em profun-
didade e das ações “éticas de impacto”,
citadas anteriormente, podemos acres-
centar a importância das negociações
coletivas setoriais ou regionais, como
uma estratégia para o enfrentamento dos
riscos mais relevantes, identificados nos
ambientes de trabalho.

As negociações coletivas na área de
saúde e segurança do trabalho têm sido
estimuladas pelos Ministério do Trabalho
e Emprego e Ministério da Saúde,
principalmente as negociações tripartites,
com a presença de órgãos públicos, órgãos
de representação dos trabalhadores, e
órgãos de representação dos emprega-
dores, resultando em normas ou acordos
nacionais, regionais, municipais ou
convenções coletivas. 20-22  Entre as ex-
periências podemos citar o acordo nacional
sobre utilização do benzeno, a convenção
coletiva de segurança em máquinas
injetoras de plástico do Estado de São
Paulo, o acordo sobre proteção de cilin-
dros de massa na Cidade de São Paulo e o
acordo de segurança em prensas me-
cânicas e equipamentos similares na
região da Grande São Paulo.

Essas negociações são formas
alternativas de solução de conflitos nas
relações entre capital e trabalho, criando
comissões permanentes de negociação
entre as partes envolvidas. Além da
solução direta dos problemas identifi-
cados, as negociações têm produzido
normas e padrões de saúde e segurança,
seja através da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) ou na criação
de normas de saúde e segurança dos
órgãos públicos envolvidos.
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Pretende-se com este  ar t igo
produzir um balanço e uma sistematização
da experiência de vigilância em saúde do
trabalhador em Piracicaba. A reflexão visa
identificar os pontos positivos e difi-
culdades percebidas, com vistas ao
aprimoramento e amadurecimento con-
tínuo deste processo. A sistematização é
também uma maneira de consolidar a
legitimidade perante os agentes gover-
namentais que se renovam nos processos
eleitorais, e outros segmentos sociais,
abrindo novas possibilidades para o
avanço da experiência. O artigo é fruto
do esforço coletivo da equipe em planejar
e aprimorar os métodos de atuação.

MetodologiaMetodologia
Os dados aqui apresentados servi-

ram de base para a formulação de
propostas de ações preventivas que se
desencadearam nos anos 1998 e 1999.
O conjunto das Comunicações de Aci-
dentes de Trabalho (CAT) registradas pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), no ano de 1997, foi processado
pelo Ambulatório de Saúde do Trabalhador,
por meio do programa denominado
Sistema de Informações do Acidente de
Trabalho (SIAT), programa desenvolvido
pela Divisão de Saúde do Trabalhador
do Centro de Vigilância Sanitária da
Secretaria Estadual de Saúde. Infor-
mações complementares foram obtidas
pela Relação Anual de Informação Social
(RAIS) e pelo Cadastro Geral  de
Empregados e Desempregados (CAGED),
das Bases Estatísticas do Ministério do
Trabalho e Emprego.

O  M u n i c í p i o  d e  P i r a c i c a b a  e  o sO  M u n i c í p i o  d e  P i r a c i c a b a  e  o s
Acidentes e Doenças do TrabalhoAcidentes e Doenças do Trabalho

Importante pólo regional industrial
e agrícola, Piracicaba, com 318.383 ha-
bitantes, está situada entre os eixos de
extensão da industrialização que ocorre
na região de Campinas, que vem se
constituindo, uma conturbação industrial
ao longo da rodovia Anhangüera no
sentido do interior, com as características
de um modelo de crescimento tipo não
sustentável e com os riscos decorrentes
para a saúde e o meio ambiente.

O município conta com um parque
industrial complexo e diversificado,
destacando-se as empresas dos setores
metalúrgico, mecânico, papel e papelão,
alimentício e energético, com a produção
de álcool. A População Economicamente
Ativa (PEA) é de 86.019 pessoas e a
população trabalhadora com emprego
formal do município, segurada pela
previdência, é de 56.487 trabalhadores,
distribuídos em 4.620 empresas dos
diferentes ramos produtivos.23  A ativi-
dade do setor industrial representa 44,5%
do emprego formal no município,
enquanto que o setor de comércio e de
serviços representa 56,7% e o setor
primário representa 3,7%.22,24-26

Foram registrados oficialmente no
município de Piracicaba, em 1997, um
total de 3.065 acidentes do trabalho,
incluindo os acidentes típicos (2.660
casos), representando 86,8%, os de
trajeto (236 casos), 7,7%, e as doenças
profissionais (168 casos), representando
5,5% do total. 27  No emprego formal
regido pela CLT, a proporção anual de
incidência de acidentes e doenças do
trabalho é de 5,43 por cem trabalhadores
registrados ao ano (número total de CAT/
população segurada x 100), acima da
proporção nacional de incidência, que foi
de 1,62 por cem trabalhadores segura-
dos, segundo divulgação do INSS, em
1996.28

De acordo com as CAT, as mulheres
representam 10,6% da população atin-
gida, enquanto que os homens 89,4%.
Uma análise da distribuição dos acidentes
e doenças nos diversos setores, de-
monstra que o setor industrial responde
por cerca de 60% da origem dos casos,
enquanto os setores de comércio e de
serviços participam com cerca de 38% e
os setores extrativo e agrário participam
com 2%.

Excluindo os acidentes de trajeto,
são registrados oficialmente no município
248 acidentes típicos graves e doenças
ocupacionais, com afastamento previsto
superior a 30 dias. Os acidentes e as
doenças do trabalho têm por causa
imediata as quedas, os esforços físicos e
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os esforços de repetição (46,3%), se-
guindo-se o grupo de máquinas, fer-
ramentas e aparelhos (36,8%) da origem
dos acidentes. Observa-se que cerca de
59,7% dos acidentes e doenças do tra-
balho são atendidos diretamente pela Rede
Municipal, enquanto que a rede privada
e filantrópica atende a cerca de 40,3%,
sendo parte destes atendimentos feitos
através de convênios com o SUS.26

Mesmo sem possuir ainda dados de
custos do atendimento aos acidentados,
fica evidente a importância da prevenção,
inclusive como maneira de diminuir os
gastos do poder público e preservar a
saúde.

Observa-se ainda que 20 empresas
com maior freqüência e maior proporção
de incidência de acidentes e doenças do
trabalho respondem por 19,7% do
emprego formal  e  por  38,5% dos
acidentes de trabalho do município. A
proporção de incidência de acidentes e
doenças do trabalho nestas empresas é
de 11,6 por cem trabalhadores regis-
trados, bem acima da proporção de
incidência registrada no município que foi
de 5,43 por cem trabalhadores registrados
pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) no ano de 1997. A despeito do risco
de se incorrer em erro ao privilegiar a
vigilância em empresas que eventualmente
são mais criteriosas na notificação de
acidentes, incluindo os casos mais leves,
encontramos entre o grupo das 20
empresas, indústrias do ramo metalúrgico
com proporção de incidência de 35,5
acidentes e doenças por cem trabalha-
dores registrados pela CLT ao ano, o que
demonstra a necessidade de programas e
medidas específicas para elas, visando à
diminuição destes índices.

A Experiência do Programa de SaúdeA Experiência do Programa de Saúde
d o  T r a b a l h a d o r  d e  P i r a c i c a b ad o  T r a b a l h a d o r  d e  P i r a c i c a b a

O Programa de Saúde do Traba-
lhador de Piracicaba busca seguir as
diretrizes definidas pelo SUS com ação
integrada com técnicos do Ministério do
Trabalho, órgãos de representação dos
trabalhadores e da sociedade civil, e com
articulação com as universidades locais e

regionais. Dispõe de serviço especializado
em saúde do trabalhador, estruturado desde
do início da década de 90.

A primeira fase do programa, que
se estende até 1995, caracterizou-se por
um serviço assistencial e de emissão de
laudos, sem avanços significativos. Em
1994, é aprovada a Lei n

o
 3.730/94, que

cria o Conselho Municipal de Prevenção
de Acidentes e Doenças Profissionais
(COMSEPRE), composto por entidades
representativas da sociedade civil e do
poder público, com atribuição de con-
selho de gestão dos serviços de saúde do
trabalhador.

No ano de 1997, o município pas-
sou a dispor de legislação específica com
atribuição de exercer, no âmbito da
Vigilância Sanitária, a atuação nos
ambientes de trabalho, seguindo as
diretrizes do SUS. A municipalização
ocorre com a aprovação da Lei Municipal
n

o
 69/1996 29  do Decreto Regulamenta-

dor e n
o
 7.493/97. 30  O ambulatório de

saúde do trabalhador insere-se como área
específica da vigilância sanitária mu-
nicipal, com gerência própria e relativa
autonomia de ação. Com a contratação
de profissionais por concurso público no
ano de 1997, o Programa de Saúde do
Trabalhador, em ação conjunta com
técnicos do Ministério do Trabalho e
Emprego e representantes do Conselho
Municipal de Prevenção de Acidentes do
Trabalho, deu início a ações de vigilância
nos ambientes do trabalho no setor da
indústria de papel e papelão de Piracicaba,
que se ampliaram para outros setores nos
anos seguintes. A equipe conta com uma
enfermeira do trabalho, um engenheiro de
segurança, um médico do trabalho,
uma socióloga e uma secretária. Pelo
Ministério do Trabalho e  Emprego, tem
participado um médico do trabalho com
perspectiva de ampliação para os dois
outros profissionais da Subdelegacia
Regional de Piracicaba.

A atuação conjunta deu-se inicial-
mente a partir de iniciativa individual de
membros das duas equipes, que com-
partilham de pontos de vista comuns de
valorização do SUS como sistema
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essencialmente interinstitucional e da
importância da superação das frag-
mentações que ocorrem na área de saúde
do trabalhador.

As ações de vigilância têm como
objetivo promover melhorias nas con-
dições de segurança e saúde no trabalho
através de visitas às empresas, notificação
sobre as mudanças a serem realizadas e
estabelecimento de prazos por meio de
negociação com as empresas e sindicato
dos trabalhadores. Este método foi
aplicado em 1997 nas cinco empresas do
setor de fabricação de papel e papelão do
município e foram notificadas cerca de
90 irregularidades. As empresas que não
se adequaram ou não cumpriram com os
prazos definidos em mesas de enten-
dimento realizadas, vêm sendo punidas
com aplicação de multas e de interdição
parcial, nos termos previstos pela le-
gislação em vigor. Outras empresas com
elevadas proporções de incidência de
acidentes de trabalho foram objeto de
vigilância, com o método descrito, nos
anos de 1999 e 2000.

Foram intensificadas ações de
caráter coletivo nos setores de papel e
papelão e da construção civil a partir da
ocorrência de dois acidentes fatais no
setor de papel e papelão (1999 e 2000) e
dois acidentes fatais no setor da cons-
trução civil (1998 e 1999).

Esses acidentes tiveram um pro-
cesso imediato de investigação de suas
causas, pelo método ADC. A investigação
pôde revelar a importância de ações
coletivas que eliminem fatores potenciais
de acidentes em ramos de atividade
econômica, como os elevadores de carga
em obras da construção civil, sem os
dispositivos de segurança, e a importância
de medidas de proteção em pontos
entrantes de máquinas,  ci l indros e
esteiras no ramo da indústria de produção
de papel e papelão.

Após a ocorrência dos dois aci-
dentes fatais com elevadores de carga na
construção civil, foi assinado em 1999 o
1

o
 Acordo Municipal de Prevenção de

Acidentes do Trabalho no Setor da
Construção Civil de Piracicaba que

definiu o prazo de 90 dias para as
empresas se enquadrarem nos aspectos
de segurança,  especificamente na
segurança dos elevadores de carga,
instalação de proteção coletiva contra
queda de altura e segurança em ele-
tricidade. O Acordo criou o Subcomitê
de Construção Civil do COMSEPRE
como o Fórum Permanente com a
finalidade de acompanhar a implantação
das medidas, supervisão do acordo e
solução de conflitos. O Acordo foi
assinado pelas entidades públicas e
entidades representativas do setor,
considerado exemplo de Negociação
Coletiva em Saúde do Trabalhador pelo
Ministério do Trabalho e Emprego e
colocado para divulgação na Internet.31

No decorrer do primeiro semestre
de 2000, com base na relação fornecida
pelo Sindicato dos Trabalhadores, foram
efetuados 14 embargos em obras que não
cumpriam as cláusulas de acordos. Após
os embargos, as empresas rapidamente
corrigiram as irregularidades, sem
apresentação de recursos jurídicos
contestando as medidas da vigilância.
Estes embargos e penalidades de inter-
dição parcial vêm sendo aplicados de
modo integrado, tanto pelo Ministério do
Trabalho e Emprego como pelo Programa
de Saúde do Trabalhador.

No setor de papel e papelão, a
ocorrência dos dois acidentes fatais em
uma mesma empresa do setor, sendo o
primeiro devido a queda de altura em
atividade de manutenção de telhado, e o
segundo na alimentação manual na
máquina de fabricação de papel, onde o
trabalhador foi arrastado para o interior
da máquina, sendo esmagado entre os
cilindros de secagem de papel, com
morte instantânea, houve um trabalho
conjunto envolvendo o Sindicato dos
Trabalhadores, o Programa de Saúde do
Trabalhador, o Ministério do Trabalho e
Emprego e o Ministério Público do
Trabalho. A intervenção resultou na
interdição administrativa por tempo
indeterminado da máquina de papel, até
que sejam adotadas as medidas de
segurança que vinham sendo pre-
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conizadas desde 1997. O laudo de
interdição foi assinado por técnicos dos
três órgãos públicos envolvidos e a
empresa não recorreu da medida aplicada.
Após esta intervenção, está em an-
damento um Acordo Municipal de
Prevenção de Acidentes do Trabalho,
com a finalidade de identificar todos os
riscos de acidentes no setor de papel e
es tabelecer  medidas  prevent ivas  a
serem seguidas pelo conjunto de empre-
sas de papel e papelão do município de
Piracicaba. Outros acordos setoriais estão
em andamento, como é o caso da pre-
venção de acidentes nas prensas me-
cânicas do setor metalúrgico.

Conforme nossa experiência, os
processos de negociação tripartite têm
permitido a participação ativa dos atores
sociais, uma vez que a negociação
pressupõe a adesão e compromisso dos
envolvidos na busca de solução dos
problemas apontados, com vantagens em
relação ao processo tradicional de
fiscalização dos órgãos públicos. Faz-se
necessário estender esta iniciativa para
outros setores econômicos do município,
visando à redução dos acidentes e doenças
do trabalho. Para tanto, é fundamental
que as ações sejam respaldadas em dados
epidemiológicos e na busca ativa dos
casos de acidentes mais relevantes.

Além de atividades de vigilância no
ambulatório de saúde do trabalhador, é
feito o atendimento individual de por-
tadores de acidentes e doenças do tra-
balho, para encaminhamentos, abertura de
CAT, formalização de nexo causal, além
de articulação com a vigilância, visando
à prevenção de novos casos. O estabe-
lecimento de nexo causal e a concessão
de benefício acidentário para trabalha-
dores com doenças profissionais ou
seqüelas de acidentes do trabalho vêm
sendo objeto de conflitos do Programa de
Saúde do Trabalhador com peritos da
agência local do INSS que, em sintonia
com as posições desta instituição, vêm
sistematicamente restringindo benefícios
e negando direitos aos trabalhadores.

No campo da promoção da saúde, o
Programa de Saúde do Trabalhador e os

técnicos do Ministério do Trabalho vêm
apoiando as iniciativas do COMSEPRE,
participando de palestras e atividades
educativas, como nos cursos de capa-
citação para atendimento integral das
lesões por esforços repetitivos e das
doenças ósteo-musculares relacionadas
ao trabalho (LER/DORT), com verba do
Ministério da Saúde e outras atividades
integradas com a Secretaria Estadual de
Saúde.

A articulação com as universidades
resultou na proposta aprovada de ca-
pacitação de 90 (noventa) técnicos e
lideranças pelo Projeto VIGISUS (Es-
truturação do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde), com apoio do
Ministério da Saúde e do Banco Mundial
e um Projeto junto à Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo -
FAPESP, de pesquisa domiciliar sobre
Acidentes do Trabalho, com participação
da Universidade Metodista de Piracicaba
(UNIMEP) e da Universidade Estadual
Paulista (UNESP), Faculdade de Me-
dicina de Botucatu. O projeto de pesquisa
tem entre seus objetivos aprimorar o
diagnóstico da ocorrência dos acidentes
de trabalho, visando identificar a real
incidência destes no setor formal, e trazer
informações sobre estes eventos no setor
informal da economia, subsidiando e
fortalecendo o programa de vigilância em
andamento.

A proposta atual e discussãoA proposta atual e discussão
No início do ano de 2001, intensi-

ficou-se a discussão para formulação de
propostas de atuação para a nova gestão
municipal. Com base na experiência
citada, foi aprovado um plano de ação
voltado para a vigilância dos acidentes
graves e fatais no município e a obtenção
de um melhor diagnóstico da questão
acidentária.

Este plano compreende basicamente
as seguintes atividades:
a) criação de um sistema de comu-

nicação ágil das ocorrências de
acidentes graves e fatais envolvendo
o sistema de resgate municipal, o
Corpo de Bombeiros, e as Delegacias
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de Polícia, visando à obtenção de
cópias dos Boletins de Ocorrência, de
modo a realizar uma inspeção ágil aos
locais de ocorrência;

b) criação de um sistema de registro de
atendimento aos acidentes do tra-
balho na rede de pronto atendimento,
seja pública ou privada, instituindo
para tanto o Relatório de Aten-
dimento ao Acidentado do Trabalho
(RAAT), nos moldes do relatório
implantado na região norte de São
Paulo - Freguesia do Ó. Tal sistema
possibilita a documentação e registro
de todas ocorrências graves do
trabalho formal e informal, e sua
implantação pode se mostrar como
processo válido de inibição da
subnotificação dos casos graves no
setor formal da economia. Sua
implantação requer a sensibilização,
capacitação e adesão do corpo de
funcionários destas unidades; e

c) com base no fluxo de informações
obtidas, seleção e investigação dos
acidentes mais relevantes, visando à
ident i f icação de  suas  causas  e
instituição de medidas preventivas:

Figura 1 - Fluxo de vigilância em acidentes graves e fatais - informação e prevenção

Ambiente
de

Trabalho
AT

Resgate
Municipal

CB

Pronto
Atendimento

VIGILÂNCIA

Informação

COMSEPRE
Negociação
Coletiva
Prevenção

RAAT

PST
MTE

Seleção
graves/fatais

Autuação/
Prevenção

Formal

INSS

Informação/Sindicatos

Formulário do Resgate

CAT

- quando possível instituição de
processo coletivo de negociação
setorial, nos moldes do que vem
ocorrendo no setores de papel e
papelão, da construção civil e do setor
metalúrgico em Piracicaba.
O fluxo mostrado na Figura 1

apresenta uma síntese da proposta.

O Programa de Saúde do Traba-
lhador de Piracicaba vem conseguindo se
afirmar gradativamente,  apesar de
dificuldades que ainda persistem, como
o reduzido quadro de funcionários. Ele
se afirmou basicamente por sua capa-
cidade de aliar os diversos segmentos e
instituições em torno do objetivo prio-
ritário que é a prevenção dos riscos mais
importantes que foram se apresentando.
Os dados epidemiológicos obtidos com
as CAT reforçaram esta abordagem.

A partir  dos acidentes graves
selecionados pela equipe para tratamento
como eventos sentinela, se desencadeia
um processo de vigilância que pode
repercutir de modo preventivo para se
evitar eventos similares. Deste modo, o
fluxo apresentado na Figura 1 tem
similaridade com o processo de inves-
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tigação do método da árvore de causas
que, a partir do evento acidente, pode
desencadear um conjunto de ações sobre
a origem destes eventos, para a iden-
tificação de novos fatores potenciais  e a
prevenção de acidentes.

Esta proposta possibilita:
a) uma melhor compreensão dos riscos

realmente existentes, por critérios
epidemiológicos com informações e
registros colhidos de modo siste-
mático;

b) a combinação da informação vinda dos
fluxos das RAAT, das CAT e dos
formulários do sistema de resgate,
ampliando de modo ágil o universo para
as ocorrências do mercado informal,
antes praticamente ignoradas;

c) a partir da seleção dos eventos mais
significativos podem-se desencadear as
ações de impacto ou ações de alcance
coletivo de modo a potencializar as
medidas preventivas junto às em-
presas, com controle social;

d) a combinação de critérios técnicos com
a participação da sociedade, dado que
esta interfere não só na inclusão dos
casos, via comunicação dos sindicatos
e de pessoas, como no processo de
negociação para prevenção;

e) o desencadeamento de ações e nego-
ciações coletivas, com aprofundamento
do conhecimento e prevenção dos
riscos em determinados ramos de
atividade econômica ou por critério
geográfico quando os casos assim se
apresentarem;

f) estas ações coletivas estimuladas e com
participação ativa do poder público
possibilitam um ambiente favorável à
prevenção, na medida em que este
processo participativo facilita a adesão
dos diversos segmentos e órgãos de
representação da sociedade civil;

g) uma potencialização e amplificação do
programa de saúde do trabalhador,
superando as fiscalizações fragmen-
tadas e autuações pontuais;

h) a integração de ações e instituições
que agem no campo da saúde do
trabalhador; e

i) a integração com instituições de
pesquisa e ensino possibilita, além da
obtenção de dados da realidade atual,
o aprimoramento técnico-científico
dos agentes e o início de um processo
de mudanças culturais com ênfase na
prevenção e valorização da vida.

Este é o caminho que vislumbramos
para superar as desacreditadas fisca-
lizações fragmentadas e pontuais e ganhar
legitimidade social e consistência.

É uma possibilidade que depende da
conjugação de esforços intersetoriais,
multiprofissionais, da quebra do isola-
mento das instituições e fundamen-
talmente de indivíduos que comungam
com o propósito de promoção da saúde e
de defesa da vida.

AgradecimentosAgradecimentos
Pela participação e esforço que resulta

nesta experiência coletiva, com destaque
aos membros da equipe de Saúde do
Trabalhador de Piracicaba: Clarice
Aparecida Bragantini; Eliete Sabino Santin;
Ecléa Spiridião Bravo; João Augusto
Scarazatti; Maria Valéria de Andrade
Alvarenga; Sandra Renata C. Duracenko;
Silvana Mara Rasera Ferreira bem como,
dos profissionais do Ministério do Trabalho
e Emprego e do Conselho Municipal de
Prevenção de Acidentes.

Referências bibliográficasReferências bibliográficas
1. Mendes EV. Uma agenda para a

Saúde. 3ª ed. São Paulo: HUCITEC;
1996.

2. Ministério da Saúde. Promoção da
saúde: Carta de Ottawa, Declaração
de Adelaide, Declaração de Sundsvall
e Declaração de Bogotá. Brasília ;
1996.

3. Mendes EV. Distrito sanitário : o
processo social de mudança das
práticas sanitárias do Sistema Único
de Saúde. São Paulo/Rio de Janeiro:
HUCITEC/ABRASCO; 1995.

4. Machado JMH. Processo de vigi-
lância em saúde do trabalhador.
Cadernos de Saúde Pública 1997;
13(Supl.2):33-45.

Informe Epidemiológico
do SUS

Saúde do Trabalhador em Piracicaba

O Programa deO Programa de
Saúde doSaúde do

Trabalhador deTrabalhador de
Piracicaba vemPiracicaba vem

conseguindo seconseguindo se
afirmarafirmar

gradativamente,gradativamente,
apesar deapesar de

dificuldades quedificuldades que
ainda persistem,ainda persistem,
como o reduzidocomo o reduzido

quadro dequadro de
funcionários.funcionários.



9 19 1

I E S U SI E S U S

5. Faleiros VP. O trabalho da política:
saúde e segurança dos trabalhadores.
São Paulo: Cortez; 1992.

6. Scopinho RA. Vigiando a vigilância:
um estudo sobre a política e a prática
em saúde e segurança no trabalho
[tese de Doutorado]. Araraquara (SP):
UNESP; 2000.

7. Gouveia R. Saúde Pública Suprema
Lei: a nova legislação para a conquista
da Saúde.  1ª  ed.  São Paulo:
Mandacaru; 2000.

8. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria
n. 3.120, de 1o de julho de 1998.
Aprova a Instrução Normativa de
Vigilância em Saúde do Trabalhador no
SUS. Diário Oficial da União, Brasília,
p.36, 2 jul.1998. Seção 1.

9. BRASIL. Ministério da Saúde.
Portaria n. 3.908, de 30 de outubro
de 1998. Aprova a Norma Opera-
cional de Saúde do Trabalhador no
SUS - NOST/SUS. Diário Oficial da
União, Brasília, p.17, 10 nov. 1998.
Seção 1.

10. Câmara VM, Galvão LAC. A patologia
do trabalho numa perspectiva am-
biental. In: Mendes R. A patologia do
trabalho. Belo Horizonte: Ateneu;
1995. p.609-630.

11. Lacaz FAC. Saúde dos trabalhadores,
cenário e desafios. Cadernos de Saúde
Pública 1997;13(Supl.2):7-19. Apud
Dias EC. A atenção à saúde dos
trabalhadores no setor saúde (SUS),
no Brasil: realidade, fantasia ou
utopia? [tese de Doutorado].
Campinas (SP): UNICAMP; 1994.

12. Vasconcelos LCF ,  Ribeiro FSN.
Investigação epidemiológica e inter-
venção sanitária em saúde do traba-
lhador: o planejamento segundo bases
operacionais. Cadernos de Saúde
Pública 1995;13(2):269-275.

13. Doos MBT, Samuelson S. Evaluation
of a strategy: preventing accidents
with automated machinery through
target and comprehensive investi-
gation conducted by safety engineers.
Safety Sc ience 1994;17:187-206.
Apud Almeida IM, 2000.

14. Almeida IM. Construindo a culpa e
evitando a prevenção: caminhos da
investigação de acidentes do trabalho
em empresas de município de porte
médio,  Botucatu,  SP  [ tese de
Doutorado]. São Paulo (SP): USP;
2000.

15. Monteau M. Accident analyse. In:
Enciclopaedia of occupational health
and safety, 3a ed. Geneva: ILO; 1989.
p.13-16.

16. Carmo JC, Almeida IM, Binder
MCP, Settini MM. Acidente do
trabalho. In: Mendes R. Patologia do
trabalho. Belo Horizonte: Ateneu;
1995. p.431-455.

17. Almeida IM. Desvendando a zona de
sombra dos acidentes de trabalho,
estudo de acidentes de trabalho
graves em Botucatu, SP, no período
de 1/1 a 30/6/93 [dissertação de
Mestrado]. São Paulo (SP): USP;
1995.

18. Binder MCP, Almeida IM, Monteau M.
Árvore de causas: método de inves-
tigação de acidentes de trabalho. 1ª
ed. São Paulo: Publisher do Brasil;
1995.

19. Binder MCP. O uso do método de
árvore de causas na investigação de
acidentes de trabalho típicos. Revista
Brasileira de Saúde Ocupacional
1997;23:69-92.

20. Bonciani M (org). Saúde, ambiente e
contrato coletivo de trabalho: ex-
periências em negociação coletiva. 1a

ed. São Paulo: LTR; 1996.
21 Vilela RAG. Negociação coletiva e

participação na prevenção de aciden-
tes do trabalho, estudo da convenção
coletiva de segurança em máquinas
injetoras de plástico do Estado de São
Paulo [dissertação de Mestrado].
Campinas (SP): UNICAMP; 1998.

22. Magrini RO. Novas relações traba-
lhistas de segurança e saúde do
trabalhador desenvolvidas no Estado
de São Paulo e no Brasil  [tese de
Doutorado].  São Paulo (SP): USP;
1999.

volume 10, nº 2
abril/junho 2001

Rodolfo Andrade G. Vilela e colaboradores



I E S U SI E S U S

9 29 2

Informe Epidemiológico
do SUS

Saúde do Trabalhador em Piracicaba

23. Ministério do Trabalho e Emprego.
Relação anual de informação social -
RAIS 1993-1995. [mimeo].

24. Bases Estatísticas do Ministério do
Trabalho. Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados - CAGED
- Lei  4.923/1965 [CD-ROM],
Ministério do Trabalho e Emprego.
Brasília: Ministério do Trabalho e
Emprego; 1998.

25. São Paulo. Secretaria Municipal de
Planejamento de Piracicaba. Perfil
socioeconômico do município de
Piracicaba. Piracicaba; 1996.

26. Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. Banco de Dados da
Prefeitura Municipal de Piracicaba.
Rio de Janeiro: IBGE; 1980.

27. São Paulo. Prefeitura Municipal de
Piracicaba. Ambulatório de Saúde do
Trabalhador. Relatório anual de dados
de acidente do trabalho conforme
CAT do ano de 1997. Piracicaba;
1998.

28. Resultados alterados - Ministério da

Previdência revela novos números de
acidentes e mortes em 1996. Revista
Proteção 1997;56.

29. São Paulo. Câmara Municipal de
Piracicaba. Lei Complementar n. 69,
de 19 de dezembro de 1996. Define a
competência das autoridades sani-
tárias, classifica infrações, dispõe
sobre penalidades e dá outras pro-
vidências. Diário Oficial do Muni-
cípio, Piracicaba, 20 dez. 1996.

30. São Paulo. Câmara Municipal de
Piracicaba. Decreto n. 7.493, de 24
de fevereiro de 1997. Regulamenta a
Lei Complementar n. 69, de 19 de
dezembro de 1996 que define a
competência das autoridades sani-
tárias, classifica infrações, dispõe
sobre penalidades e dá outras
providências. Diário Oficial do
Município, Piracicaba, 25 fev. 1997.

31. Convenções e acordos coletivos em
segurança e saúde do trabalhador
[online] 1999 jun [Capturado em 2001
jun 17].  Disponível  em http://
www.geocities.com/athens/4765.



9 39 3

I E S U SI E S U S

Crianças Internadas por Traumatismo Crânio-Crianças Internadas por Traumatismo Crânio-
Encefálico, no Brasil, 1998: Causas e PrevençãoEncefálico, no Brasil, 1998: Causas e Prevenção

Informe Epidemiológico do SUS 2001; 10(2) : 93-101.

Resumo
Utilizando o Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS), que parte das Autorizações
de Internações Hospitalares (AIH), detectou-se que, entre as vítimas de TCE atendidas na
rede hospitalar pública do Brasil, as crianças menores de dez anos vêm alcançando
percentuais elevados (20,7%) de internação. Assim, este estudo teve como objetivo analisar
as internações dessas crianças segundo variáveis consideradas importantes do ponto de
vista epidemiológico. Utilizaram-se dados de pacientes internados nos hospitais próprios
ou conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS) por lesões de crânio (códigos S02 e
S06 a S09 da CID-10, excluídos os casos de traumatismo de face). Os resultados mostraram
que, do total de 16.376 internações, houve predominância do sexo masculino (62,6%) e
das idades de 0 a 4 anos (56,8%, sendo 15,4% em menores de 1 ano); o tempo de permanência
de até 3 dias correspondeu a 75,9% (2% saíram nas primeiras 24 horas). A taxa de le talidade
hospitalar foi de 2%. Como natureza da lesão, os traumatismos intracranianos foram os
mais freqüentes (67,6%) e como tipos de causa externa, as quedas (61,2%), seguidas dos
acidentes de transporte (21,1%). Embora os dados não tenham permitido conhecer
detalhadamente os diferentes tipos de queda e acidentes de transporte, os resultados obtidos
permitem indicar importantes sinalizadores para programas de prevenção dessas lesões.

Palavras-Chave
Vigilância Epidemiológica; Traumatismos Cerebrais; Hospitalização.

Summary
Utilizing the Hospitalization Information System (SIH-SUS), which is based on the Hospital
Internship Authorizations (AIH), it was detected that, among TBI victims hospitalized in
the government hospitals in Brazil, the percentage of children under ten years of age
(20.7%) has been increasing. Therefore, the objective of this study is to analyze the
hospitalizations of these children according to epidemiologically important variables.
Data on patients admitted to hospitals of the Unified Health System (SUS) for brain
injury (codes S02 and S06 to S09 of CID-10, face injury cases excluded) were used. Of a
total of 16,376 hospitalizations, 62.6% were male, 56.8% were children with ages between
0 and 4 years (15.4% were under one year of age), and 75.9% remained in hospital up to
three days, while 2% left the hospital within 24 hours. Hospital case mortality rate was
2%. With respect to the nature of the injuries, intracranial lesions were the most frequent
(67.6%), and among the external causes, falls were responsible for 61.2%, followed by
transportation accidents (21.1%). Although the data do not permit identification of the
types of falls and transportation accidents, the results obtained provide important
informations for prevention programs for this type of injury.
Key Words
Epidemiologic Surveillance; Traumatic Brain Injury; Hospitalization.
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Int roduçãoIntrodução
No estudo sobre morbimortalidade

hospitalar, no município de São Paulo, no
ano de 1997, tendo como base de dados o
Sistema de Informações Hospitalares do
Sistema Único de Saúde (SIH-SUS),
verificou-se que 29.717 pacientes foram
internados devido a lesões e envene-
namentos. Destes, 3.635 (12%) pacientes
tinham traumatismo crânio-encefálico
(TCE) como diagnóstico principal.1  Um
fato que chamou a atenção, nos internados
por TCE, nesse mesmo ano e local, foi a
faixa etária de maior incidência. Ela recaiu
sobre as crianças menores de dez anos,
alcançando 20,3%  do total, superando
aquelas faixas de 20 a 29 anos e 30 a 39
anos (16,9 e 16,1%, respectivamente).1

Colli e colaboradores 2,  analisando
pacientes hospitalizados por essa mesma
causa, em um hospital-escola do Estado
de São Paulo, também detectaram a
incidência mais alta na faixa etária de 0 a
10 anos, seguida daquela de 21 a 30 anos.

Usando a mesma fonte (SIH-SUS),
verificou-se que situação equivalente se
repete nos dados do Brasil, do ano de
1998. Do total de 78.981 vítimas de TCE
internadas na rede hospitalar pública,
20,7% corresponderam a crianças de
menos de dez anos.

Examinando principalmente as
publicações da década de 90, observa-
se que há uma crescente preocupação
dos autores com a alta incidência de TCE
em crianças, enfocando a análise de
suas causas e prevenção,2-9 a gravidade
do TCE, tratamento e prognóstico,5,8,9-12

e os custos decorrentes do TCE.3,4,7 A
maioria desses trabalhos, entretanto,
refere-se a  estudos  feitos fora do
Brasil.

Assim, considerando a lacuna
existente no nosso meio, relativamente a
esse assunto,  determinou-se como
objetivo deste estudo a análise das
internações, por TCE, de crianças me-
nores de dez anos,  segundo variáveis
consideradas importantes do ponto de
vista epidemiológico. Procura-se obter
subsídios para programas de prevenção
deste agravo, em crianças, tendo como

base, suas causas externas, responsáveis
por esses traumatismos.

Mater ia l  e  métodosMater ia l  e  métodos
Utilizou-se o banco de dados do

Sistema de Informações Hospitalares do
Sistema Único de Saúde (SIH-SUS).
Esse Sistema está baseado em um
instrumento - Autorização de Internação
Hospitalar (AIH) - que é de preen-
chimento obrigatório para a internação
de pacientes e posterior recebimento dos
pagamentos referentes a essas inter-
nações. As informações dizem respeito,
entretanto, somente às internações pagas
pelo SUS (em hospitais próprios ou
conveniados) que, segundo estimativas
são relativas a cerca de 80% do total de
internações do país.

13

O material estudado refere-se às
internações de crianças menores de dez
anos que tiveram como causa trauma-
tismos de cabeça, excluídas as lesões da
face. Foram selecionadas as internações,
ocorridas em instituições do país, em 1998,
cujo diagnóstico principal pôde ser
codificado em S02.0; S02.1; S02.7; S02.8;
S02.9;  S06.0 a S06.9; S07.1; S07.9;
S08.0; S08.9; S09.7; S09.8 e S09.9, da
Décima Revisão da Classificação Inter-
nacional de Doenças (CID-10),

14
 tota-

lizando 16.376 internações.

Resultados e discussãoResultados e discussão
No ano em estudo, de acordo com

os dados das AIH, foram internados, de-
vido a traumas, 608.269 pacientes. Destes,
78.981 casos foram decorrentes de TCE.
As crianças menores de dez anos, inter-
nadas devido a essa causa, totalizaram,
por sua vez, 16.376 (20,7%) internações.

Do total de crianças internadas por
TCE, 56,8% eram da faixa etária 0 a 4
anos e , destes, 15,4% eram menores de
um ano. Houve predomínio do sexo
masculino (62,6%),  numa relação
aproximada de 1,7:1. Contudo, esta
relação não foi tão grande como naquela
correspondente aos adultos jovens e
verifica-se que esta leve preponderância
dos meninos ocorreu principalmente
na faixa dos maiores de cinco anos
(Figura 1).
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O predomínio do sexo masculino,
também nas cr ianças  com TCE, é
corroborado pela literatura, mas há
variações proporcionais e estas oscilam
entre 56 e 73%.

3,5,7,11

Com relação às faixas etárias, houve
dificuldade para compará-las, pois o
recorte utilizado pelos diversos pesqui-
sadores não é igual, alguns dos quais
incluem crianças de até 15-17 anos.

3,7,10

Arnarson e Haldorsson,
3
 estudando 359

crianças de 0 a 14 anos, detectaram
predomínio do sexo masculino (62%)
equivalente ao do presente estudo e maior
freqüência na faixa de 5 a 9 anos (44%),
seguida por 32% na de maiores que dez
anos e 24% nos de 0 a 4 anos. Mas, se
considerados apenas aquelas crianças de
até dez anos, no total de 256 crianças, os

maiores de cinco anos somariam 54,7%,
ou seja, o inverso do obtido neste estudo.

Quanto à natureza da lesão, os
traumatismos intracranianos foram os
mais representativos (67,6%), seguidos
pelo grupo das "outras lesões" (21,4%).
As fraturas de crânio somaram 11%.
Esse mesmo panorama ocorreu em
todas as faixas etárias, verificando-se,
entretanto, ser maior a ocorrência de
fraturas quanto mais baixa a idade das
crianças (Tabela 1).

A inespecificidade decorrente do
uso do diagnóstico médico principal, e
não do conjunto de lesões sofridas pela
vítima, além da falta de outros dados
necessários para definir a gravidade do
trauma, prejudicaram as análises deste
aspecto.

Figura 1 - Internações de menores de dez anos por traumatismo crânio-encefálico, segundo sexo e idade,
Brasil, 1998

14,2%
39,9%

45,9%

17,6%

43,9%

38,5%

Masculino Feminino

5 a 9 anos 5 a 9 anos

1 a 4 anos 1 a 4 anos

< 1 ano < 1 ano

Tabela 1 - Internações de menores de dez anos por traumatismo crânio-encefálico, segundo natureza da lesão e
idade, Brasil - 1998

372

1.677

483

2.532

Fraturas

Traumatismo
intracraniano

Outras

Total

Natureza da lesão

707

4.562

1.508

6.777

721

4.837

1.509

7.067

14,7

66,2

19,1

100,0

10,4

67,3

22,3

100,0

10,2

68,4

21,4

100,0

1.800

11.076

3.500

16.376

11,0

67,6

21,4

100,0

%No No % No % No %

< 1  1 a 4 5 a 9
Total

Faixa etária (anos)
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Diversificações para categorizar a
gravidade do TCE podem ser cons-
tatadas, também, na literatura, nos estudos
em crianças. Arnarson e Halldorsson

3

selecionaram somente crianças com
trauma intracraniano (CID-9 códigos: 850
- trauma moderado; 851-854 - trauma
grave).

15
 Durkin e colaboradores

4 
para

definir lesões crânio-encefálicas como
mínimas e máximas, associaram aos
códigos de classificação da natureza da
lesão da CID-9 alguns parâmetros
mutuamente exclusivos relacionados com
perda ou não da consciência e sua
duração, tempo de hospitalização por TCE
e alta ou óbito hospitalar. Emanuelson,
Wendt

5
 associaram aos códigos da

CID-9 relativos a TCE, a presença de uma
hora ou mais de inconsciência ou dados
clínicos, neurofisiológicos ou neurorra-
diológicos para definir a gravidade do
trauma. Outros autores utilizaram os
escores da Escala de Coma de Glasgow
para classificar a gravidade do TCE.

6,8

Tais categorizações não puderam ser
usadas no presente estudo, porque dados
sobre estado de consciência do paciente
não estão contemplados na fonte utilizada
(AIH).

Também, a precisão quanto aos
diferentes graus de gravidade demandaria
sistemas classificatórios que exigem, além
do diagnóstico principal, a identificação
e a pontuação de todas lesões do paciente
ou dados do seu estado de consciência.

Seria, por exemplo, o caso de utilização
de sistemas de base anatômica como o
AIS/ISS (Abbreviated Injury Scale/
Injury Severity Score) ou de sistemas de
base fisiológica como a Escala de Gama
de Glasgow (ECGl), testados em uma
grande base de dados de cerca de 160
mil pacientes e capazes de determinar a
gravidade do trauma.

16 
 Mas,  para isso,

seriam necessárias outras fontes de
dados, como o próprio prontuário do
paciente ou protocolos especificamente
projetados para obter tais dados.

Quanto ao tempo de permanência no
hospital, a maioria das crianças ficou
internada entre um e três dias (73,9%)
valor que, somado ao correspondente aos
menores de um dia,  ul t rapassou o
correspondente a três quartas partes das
internações (Tabela 2).

Embora  o tempo de permanência
no hospital mostre variações de um estudo
para outro, com médias oscilando de 6 a
15,7 dias,

5,7 
ou predominando os hospita-

lizados por tempo menor que uma
semana,

6
 chama a atenção, a curta perma-

nência da presente população, nos
hospitais.

Este fato pode estar relacionado à
gravidade do trauma que, conforme
referido, não pôde ser analisado neste
estudo. No presente trabalho, entretanto,
foi possível verificar que crianças que
ficaram internadas menos que um dia
apresentaram taxa de letalidade hospitalar

71

1.820

437

182

16

2.526

< 1

1 a 3

4 a 7

8 a 29
≥ 30

Total

Permanência
hospitalar
(dias)

148

5.190

1.067

341

37

6.783

114

5.090

1.321

500

42

7.067

2,8

72,1

17,3

7,2

0,6

100,0

2,2

76,5

15,7

5,0

0,6

100,0

1,6

72,0

18,7

7,1

0,6

100,0

333

12.100

2.825

1.023

95

16.376

2,0

73,9

17,3

6,2

0,6

100,0

%No No % No % No %

< 1  1 a 4 5 a 9
Total

Faixa etária (anos)

Tabela 2 - Internações de menores de dez anos por traumatismo crânio-encefálico, segundo tempo de  permanência
hospitalar e idade, Brasil - 1998
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bastante mais elevada que as demais. Essa
constatação pode parecer absurda, na
medida em que deveriam permanecer
internados menos tempo, os portadores
de lesões menos graves. O que ocorre,
entretanto, é que as crianças internadas
por pouco tempo, em geral, foram as que,
pela gravidade de suas lesões, em geral,
tiveram o óbito como tipo de saída
hospitalar.

Aspecto de suma importância, que
é possível de ser analisado nos dados de
morbidade hospitalar a partir de 1998,
como já salientado, diz respeito ao tipo
de causa externa responsável pelo trauma
e considerado motivo da internação.

Como já mencionado, a maioria das
crianças internadas apresentou trau-
matismo intracraniano (67,6%). Se
considerada a causa externa, verifica-se
que as quedas constituíram o mais
importante grupo de acidentes, com
61,2% do total de internações, seguida
pelos acidentes de transporte com 21,1%
(Tabela 3).

Analisando separadamente esses
dois principais grupos de causas, verifica-
se que eles preponderaram em todas as
faixas etárias estudadas, inclusive entre
os menores de um ano, como mostram
os dados da Figura 2.

Infelizmente, devido a dados
incompletos quanto à qualidade da
informação, não foi possível determinar,

na maioria dos casos, o tipo de queda.
Destacam-se, entretanto, nos menores de
um ano, as quedas no mesmo nível
(11,4%), quedas de cama (14%), cadeira
ou outro tipo de mobília (3,5%), bem
como outras, de níveis diferentes. No
grupo de um a quatro anos, aparecem as
quedas de janela (5,4%), de escada
(8,7%), bem como cama e cadeira (7%).
Na faixa dos cinco a nove anos, quedas
de janela (5,2%), árvore (3,3%), bem
como quedas de níveis diferentes, não
especificados (10,2%) e algumas refe-
ridas como queda de equipamentos de
parquinho (play-ground).

Os acidentes de trânsito, por sua
vez, totalizando 21,1% das internações,
mostraram proporções crescentes à
medida que aumenta a idade dos
pacientes, preponderando, em todas as
faixas, o atropelamento das crianças,
enquanto pedestres ou ciclistas.

Distribuição semelhante à deste
estudo foi encontrada por Arnarson e
Haldorsson.

3
 Outros detectaram os

acidentes de trânsi to como mais
freqüentes e, a seguir, quedas, oscilando,
respectivamente, entre 38 e 30% nos
primeiros e nas quedas, entre 34 e 22%.

4,5

Acidentes de trânsito ocorrendo em
primeiro lugar, com grande predomínio
(83 e 57,2%), seguidos pelas quedas em
menor proporção (22,5 e 11%), foram
também verificados.

6,8
 Como já men-

cionado, os recortes utilizados pelos

volume 10, nº 2
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Tabela 3 - Internações de menores de dez anos por traumatismo crânio-encefálico, segundo natureza da lesão e tipo
de causa externa, Brasil - 1998

447

1.033

226

48

44

1.800

Acidentes de Transporte

Quedas

Outros Acidentes

Agressões

Ignorado

Total

Causa externa

2.361

6.514

1.921

161

110

11.076

644

2.469

243

88

53

3.500

2,7

6,3

1,4

0,3

0,3

11,0

14,4

39,8

11,7

1,0

0,7

67,6

3,9

15,1

1,5

0,5

0,3

21,4

3.452

10.016

2.390

297

207

16.376

21,1

61,2

14,6

1,8

1,3

100,0

%No No % No % No %

Fraturas
Traumatismo
intracraniano

Outras
Total

Natureza da lesão
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autores, bem como a abrangência da
faixa etária em análise, apresentam
diferenças e, conseqüentemente, as
possíveis comparações ficam, às vezes,
prejudicadas.

Quanto a agressões, embora em
pequeno número, chama a atenção o fato
de ter havido 297 internações que tiveram
como causa traumatismos de crânio
decorrentes de agressões (na linguagem
da CID-10) ou "tentativas de homicídio"
(como referia a CID-9). Dessas causas,
embora também grande número não
tivesse podido ser mais detalhada,
algumas observações são importantes:
cerca de 10% foram codificadas como
decorrentes de maus tratos na infância,
o mesmo percentual ficando por conta
de agressão por arma de fogo e por
objetos contundentes. Relativamente à
idade das crianças agredidas, verificou-
se que 145 casos (48,8%) corres-
ponderam às idades de 5 a 9 anos, 86
(29%) à faixa etária de 1 a 4 anos e 66
(22,2%) aos  menores  de  um ano.
Cumpre esclarecer que as 297 crianças

internadas em decorrência de agressões
não corresponderam exatamente a vítimas
de maus tratos; nessa categoria esti-
veram, como se frisou, cerca de 10%,
sabendo-se, entretanto, que essa causa é
bastante subestimada.

Analisando causas externas e idade,
Zukerman e Conway

9 
mostraram que

crianças de até dois anos têm como causa
o chamado "abuso" e acidentes de trânsito
(passageiro); de 2 a 5 anos, têm as
mesmas causas, porém os atropelamentos
começam a aparecer; de 6 a 12 anos são
comuns as quedas, os atropelamentos e
os acidentes, nos quais as crianças
aparecem dirigindo bicicletas ou ciclo-
motores ou ainda patinando. Nos
adolescentes, predominam os acidentes
de trânsito (às vezes, já na qualidade de
condutores), as agressões e o trauma no
esporte.

Enfeixados sob a epígrafe de "outros
acidentes" estão alguns tipos especiais de
causas, como "impacto causado por objeto
lançado" e "colisão entre duas pessoas".

Crianças Internadas por Traumatismo Crânio-encefálico

Informe Epidemiológico
do SUS

70,6%

11,8%
2,6%

13,0%

2,0%

Figura 2 - Internações de menores de dez anos por traumatismo crânio-encefálico, segundo idade e tipo de causa
externa, Brasil, 1998
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Fica, entretanto, a maioria dos casos,
rotulados como "acidentes não especi-
ficados".

Em relação à letalidade hospitalar, a
taxa  foi de 2%, sendo mais elevada entre
os menores de um ano (2,3%). Quanto
aos tipos de causa externa, levando à alta
ou ao óbito, a taxa de letalidade hospitalar
foi maior nas agressões (5,7%), seguida
dos acidentes de transporte (4,2%), como
pode ser visto na Tabela 4.

Taxas de mortalidade hospitalar
apresentaram grandes  var iações  e
certamente estão relacionadas aos
critérios de seleção da população
estudada, sendo, portanto, temerário
qualquer tipo de comparação.

É interessante assinalar, porém, que
Arnarson e Haldorsson

3
 encontraram

incidência anual de crianças mortas,
devido a TCE, de 0,03 por mil habitantes,
comentando que houve similaridade com
outros países como os Estados Unidos
da América, onde a taxa encontrada foi
de 0,10 e Israel, que foi de 0,03.

Como salientado nos vários as-
pectos epidemiológicos aqui analisados,
os fatores limitantes estiveram rela-
cionados com dados disponíveis na fonte
utilizada (AIH) e diferenças metodo-
lógicas, particularmente na seleção da
população de estudo, adotada pelos
autores,  dif icul tando as possíveis
comparações.

Contudo, quedas e acidentes de
trânsito mostraram-se evidentes como
causas predominantes de TCE em
crianças internadas, indicando caminhos
para prevenção, dados que são, em geral,
eventos preveníveis.

Considerações FinaisConsiderações Finais
A Organização Mundial da Saúde

(OMS), ao trabalhar com dados de
mortalidade, instituiu, em 1946, o conceito
de causa básica de morte,

14
 em vigor até

hoje, definindo-a, no caso de óbitos por
acidentes e violências, como o tipo de lesão
que iniciou a cadeia de eventos e que veio
a terminar com a morte. Na realidade, com
base na idéia de que, para evitar o êxito
letal, é necessário instituir a cura em algum
momento dessa cadeia, propôs, exa -
tamente, que esse momento deveria
corresponder à causa precipitante, ou seja,
para evitar que a sucessão de eventos
acontecesse, o melhor era prevenir que o
acidente ou a violência ocorresse. Essa é
a razão pela qual todos os estudos de
mortalidade são feitos com vistas à causa
básica da morte.

Do ponto de vista da morbidade, a
lógica da OMS era buscar conhecer, em
detalhe, a natureza das lesões ocasio-
nadas, a fim de poder melhor tratá-las.

A Décima Revisão da Classificação
Internacional de Doenças trouxe à luz a
determinação de que, no caso específico

Maria S. Koizumi e colaboradores
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3.306

9.903

2.336

280

219

16.044

Acidentes de Transporte

Quedas

Outros Acidentes

Agressões

Ignorado

Total

Causa externa

146

113

54

17

2

332

95,8

98,9

97,7

94,3

99,1

98,0

4,2

1,1

2,3

5,7

0,9

2,0

3.452

10.016

2.390

297

207

16.376

%No No % No

Alta Óbito
Total

Tipo de saída

Tabela 4 - Internações de menores de dez anos por traumatismo crânio-encefálico, segundo tipo de causa
externa e condições de saída hospitalar, Brasil - 1998
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da mortalidade por lesões, considera-se
importante descrever tanto a natureza da
lesão como as circunstâncias que a
originaram.

14
 Em termos de estudos

populacionais, este fato não era possível
no Brasil, visto que as estatísticas de
morbidade hospitalar trabalhavam
somente com a natureza das lesões
apresentadas. Em fins de 1997, Portaria
do Ministério da Saúde

17
 determinou que,

quando se tratasse de internação por
causa externa, as AIH deveriam ser
preenchidas com a dupla óptica de
permitir conhecer tanto a natureza da
lesão quanto o tipo de causa externa que
originou essa lesão.

Considera-se, assim,  que os achados
do presente trabalho, dando a possibilidade
de estudar os dados de ocorrência da
distribuição dos TCE em crianças, sua
análise segundo variáveis como tempo de
permanência e tipo de saída, ao lado de
conhecimento dos tipos de acidentes/
violências que ocasionaram esses
traumatismos e sua relação com variáveis
como sexo e idade, constituem elemento
absolutamente fundamental quando se
pensa em prevenção.

É importante salientar que a
verdadeira medida da importância desses
traumatismos não é mostrada somente
pelas internações, devido ao fato de que,
para os atendimentos de Pronto Socorro
não são preenchidas as AIH. Da mesma
forma, os casos de acidentes e violências
que originaram óbito imediato sem,
portanto, qualquer tipo de atendimento
médico, estão excluídos desta apre-
sentação. Contudo, a massa de dados é
de tal ordem que permite uma visão
bastante ampla desse panorama.

Aos epidemiologistas é oferecido
um instrumento sobre o qual vários
outros estudos poderão ser feitos. De
outra parte, enfatiza-se que a melhoria
da qualidade da informação - no sentido
de um maior detalhamento dos tipos de
acidentes/violências sofridos - representa
uma meta a ser alcançada, a fim de que o
quadro epidemiológico relativo à mor-
bidade hospitalar das nossas crianças

possa ser melhor delineado. Conhecer
quem é vulnerável, em que grau e por
que motivos, representará com certeza
subsídio importante para que políticas de
prevenção e de redução da morbi-
mortalidade por acidentes e violências
venham a ser estabelecidas.

Aos pediatras, é oferecida especi-
ficamente a oportunidade de, com
conhecimento de causa, poderem con-
tribuir na transmissão de medidas
educativas seguras, como por exemplo, a
relativa ao uso de equipamentos visando
bloquear escadas e janelas, para que as
crianças não venham a ser vítimas de
quedas que levam a traumas de crânio.

Dessa forma, unidos nesse trabalho
conjunto, almeja-se que os resultados
possam contribuir para evitar que a
chamada epidemia silenciosa

9
 continue

a fazer vítimas entre as nossas crianças.
Importante aspecto a ser vislum-

brado é a possibilidade de, com melhores
informações, poder vir a se conhecer,
certamente,  mais detalhes sobre o
problema de maus tratos na infância.

9

Finalmente,  considera-se que,
maiores detalhamentos quanto aos tipos
de causas externas e sua relação com a
gravidade do trauma podem e devem ser
melhor investigados e que, também, seria
oportuno estender a faixa etária das
crianças de forma a abranger também os
adolescentes.
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O Informe Epidemiológico do SUS
é  u m a  p u b l i c a ç ã o  t r i m e s t r a l  d e
caráter  técnico-científico destinada
prioritariamente aos profissionais de
saúde. Editado pelo Centro Nacional de
Epidemiologia da Fundação Nacional de
Saúde  (CENEPI /FNS) ,  t em como
missão  a difusão do conhecimento
epidemiológico visando ao aprimoramento
dos serviços de saúde do SUS. Também
é um veículo de divulgação de portarias,
regimentos, resoluções do Ministério da
Saúde, bem como de Normas Técnicas
relativas aos Programas de Controle.

Serão aceitos trabalhos sob as
seguintes modalidades: (1) Artigos
originais nas seguintes linhas temáticas:
avaliação de situação de saúde; estudos
etiológicos; avaliação epidemiológica de
serviços, programas e tecnologias e
avaliação da vigilância epidemiológica
(máximo 20 páginas); (2) Artigos de
revisão: revisão crítica  sobre tema  rele-
vante  para a saúde pública ou de
atualização em um tema controverso ou
emergente (máximo 40 páginas); (3)
Relatórios  de reuniões ou oficinas
de  trabalho: relatórios de reuniões
realizadas para a discussão de temas
relevantes para a saúde pública com
conclusões e recomendações (máximo
25 páginas); (4) Comentários: artigos
de opinião,  curtos,  sobre temas
específicos; (5) Notas  e (6) Artigos
reproduzidos.

Os trabalhos encaminhados para
publicação deverão ser preparados de
acordo com os “Requisitos Uniformes
para Manuscri tos Submetidos a
Periódicos Biomédicos” [Informe
Epidemiológico do SUS 1999; 8(2).] e
apresentados por meio de uma carta
dirigida ao Corpo Editorial do Informe
Epidemiológico do SUS. Para artigos
originais, artigos de revisão e comen-
tários, os autores deverão  responsa-
bilizar-se  pela veracidade e ineditismo do
trabalho apresentado. Na carta de
encaminhamento deverá constar que o

manuscrito não foi publicado parcial ou
integralmente nem submetido a publi-
cação em outros periódicos e deverá ser
assinada por todos os autores.

Os trabalhos serão submetidos à
revisão de pelo menos dois relatores e ao
Comitê Editorial do Informe, sendo
aceitos para publicação desde que
aprovados pelo Comitê Editorial.

Apresentação do material:

Os trabalhos deverão ser redigidos
em português e impressos em espaço
duplo, fonte “Times New Roman”,
tamanho 12, formato. RTF (Rich Text
Format), em papel A4, com margem de 3
cm à esquerda e remetidos em três vias
impressas e em disquete de 31/2”. As tabelas
e figuras poderão ser elaboradas em
programas do tipo Microsoft Office, Corel
Draw ou Harvard Grafics, no formato
.BMP (Bitmap do Windows) ou .TIFF, no
modo de cor CMYK. Todas as páginas
deverão estar numeradas, inclusive as das
tabelas e figuras. Não serão aceitas notas
de pé de página. Todos os trabalhos devem
ser enviados com:

a)  Página de rosto: onde constarão título
completo, nome dos autores e das
respectivas instituições por extenso,
com endereço completo, telefone, fax
e e-mail.

b) T í t u l o :  t í t u l o  d o  t r a b a l h o  e m
p o r t u g u ê s  e  i n g l ê s  e m  l e t r a s
maiúsculas e nome completo dos
autores em letras minúsculas. No
rodapé: nome da(s) instituição(ções)
a que pertencem os autores, órgão
financiador e endereço para corres-
pondência. Indicar também um título
resumido para o cabeçalho das
páginas.

c) Resumo: colocado no início do texto,
redigido em português e com um máximo
de 200 palavras. Após o resumo, listar
três a quatro palavras-chaves.

d) Resumo em inglês (Summary): deve
corresponder à tradução do resumo
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em português e seguido pelas pa-
lavras-chaves (Key Words).

Os artigos originais devem conter a
seguinte seqüência, além dos tópicos já
descritos:

a) Introdução: apresentação do problema,
justificativa e objetivo do estudo.

b) Metodologia : descrição precisa da
metodologia utilizada e, quando indicado,
dos procedimentos analíticos.

c) Resultados: exposição dos resultados
alcançados, podendo constar tabelas
e figuras auto-explicativas (máximo
6). As tabelas e figuras devem ser
numeradas em algarismos arábicos e
ter  t í tulo conciso.  Devem ser
apresentadas em folhas separadas,
agrupadas em seqüência no final do
texto evitando abreviaturas. Em caso
de usar abreviaturas, incorporar
legendas explicativas.

d) Discussão: relacionar os resultados
observados aos de outros estudos
relevantes, incluindo suas implicações
e limitações.

e) Agradecimentos: os agradecimentos
devem se  l im i t a r  ao  mín imo
indispensável e localizar-se após o texto
do artigo.

f) Referências  bibl iográficas : as
referências citadas deverão ser listadas
ao final do trabalho, redigidas em
espaço duplo, numeradas em alga-
rismos arábicos e ordenadas de
acordo com a seqüência de citação no
texto, no qual o número deve aparecer
após a citação, sobrescrito e sem
parênteses. Os títulos dos periódicos,
livros e editoras deverão ser colocados
por extenso.

g) Considerações éticas: quando perti-
nente, citar os nomes das Comissões
Éticas que aprovaram o projeto
original.

As referências deverão obedecer ao
estilo e pontuação do “International
Committee of Medical Journal Editors”,
1997 (Vancouver), traduzido no Informe
Epidemiológico do SUS 1999; 8(2), como
descrito abaixo:

- Artigos de periódicos:
Monteiro GTR, Koifman RJ, Koifman S.
Confiabilidade e validade dos atestados
de óbito por neoplasias. II. Validação do
câncer de estômago como causa básica
dos atestados de óbito no Município do
Rio de Janeiro. Cadernos de Saúde
Pública 1997;13:53-65.

- Instituição como autora:
Fundação Nacional de Saúde. Ministério
da Saúde.  Manual de normas de
vacinação. Brasília (DF); 1994.

- Livros:
Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH.
Clinical Epidemiology. 2a ed. Baltimore:
Williams & Wilkins; 1988.

- Capítulos de livros:
Opromolla DV. Hanseníase. In: Meira DA,
Clínica de doenças tropicais e infecciosas.
1ª ed. Rio de Janeiro: Interlivros; 1991.
p. 227-250.

- Resumos de congressos:
Carvalho H, Thuler LCS. Perfil de
mortalidade por AIDS no estado do Rio de
Janeiro. In: Resumos do XXXII Congresso
da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical 1996; Goiânia; 1996. p.48.

- Teses:
Waldman EA. Vigilância Epidemiológica
como prática de saúde pública [Tese de
Doutorado]. São Paulo: Universidade de
São Paulo; 1991.

Os trabalhos serão aceitos para
publicação, uma vez reformulados,
segundo os questionamentos e/ou
sugestões feitos pelos relatores e o
Comitê Editorial.

Informações adicionais, incluindo
material para publicação, devem ser
encaminhados para:

Centro Nacional de Epidemiologia
Informe Epidemiológico do SUS
SAS  Quadra 4 - Bloco N - Sala 608
Brasília/DF - 70.058-902
Telefones: (061) 314-6545 / 226-4002
Fax: (061) 314-6424
e-mail: cenepi.gab@funasa.gov.br
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