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Aspectos Essencias  
da Medicina do Trabalho 2

Rodrigo Menezes Furtado

cuidado e maior controle por parte da empresa do 
que quando esta função é desempenhada por ser-
viços médicos externos a ela, por exemplo, da Pre-
vidência Social. Outro aspecto é a possibilidade de 
obter um retorno mais rápido da força de trabalho 
à produção, na medida em que um serviço próprio 
tem a possibilidade de um funcionamento mais 
eficaz nesse sentido, do que habitualmente 'moro-
sas' e 'deficientes' redes previdenciárias e estatais, 
ou mesmo a prática liberal sem articulação com a 
empresa" 9.

02 (BANCO DO BRASIL - FCC - 2012) Do ponto de vista 
social, nem sempre o trabalho foi visto como 

um valor. Em uma análise cronológica, a valoriza-
ção do trabalho ocorre no início da

Ⓐ Idade Antiga.
Ⓑ Idade Média.
Ⓒ Idade Moderna.
Ⓓ Idade Contemporânea.
Ⓔ Pré-História.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa C: CORRETA. Do ponto de vista social, nem 
sempre o trabalho foi visto como um valor. Na An-
tiguidade, o trabalho manual ficava reservado aos 
escravos e aos servos, considerado uma maldição 
a que estavam destinados. A Idade Média não mo-
dificou substancialmente o conceito de trabalho. 
Em geral, o pensamento medieval considerava a 
ars mechanica (arte mecânica) uma ars inferior. A 
valorização do trabalho ocorre no início da Idade 
Moderna com o Renascimento e com a Reforma 
Protestante. No Renascimento, surge a concepção 
de que o trabalho é inerente ao homem. 

ASPECTOS HISTÓRICOS DA SAÚDE DO TRABALHADOR

01 (MPU - UNB/CESPE - 2013) A medicina do traba-
lho nasce com a administração científica, ba-

seada no método taylorista e no fordista, que impu-
nham a necessidade do operário sadio, com baixo 
índice de absenteísmo e alta produção, segundo 
referencial biológico voltado à seleção dos mais 
aptos e ao atendimento in locu dos trabalhadores 
“acometidos” com vistas ao retorno, sem demora.

GRAU DE DIFICULDADE

Assertativa: CORRETA. A Medicina do Trabalho nasce, 
a partir de 1830, com os métodos Taylorista e do 
Fordismo que impunham a necessidade do operá-
rio sadio, com baixo índice de absenteísmo e alta 
produção. Trata-se de uma Medicina do Trabalho 
voltada à seleção dos mais aptos e ao atendimento 
in locu daqueles “acometidos”, com vistas ao retor-
no, sem demora, à linha de montagem8.
No campo das ciências da administração, o meca-
nicismo vai sustentar o desenvolvimento da "Admi-
nistração Científica do Trabalho", onde os princípios 
de Taylor, ampliados por Ford, encontram na medi-
cina do trabalho uma aliada para a perseguição do 
seu "telos" último: a produtividade. Não é ao acaso 
que a Henry Ford tenha sido atribuída a declaração 
de que "o corpo médico é a seção de minha fábri-
ca que me dá mais lucro". A explicação é dada por 
Oliveira e Teixeira com as seguintes palavras: "Em 
primeiro lugar, a seleção de pessoal, possibilitan-
do a escolha de uma mão-de-obra provavelmen-
te menos geradora de problemas futuros como o 
absentismo e suas consequências (interrupção da 
produção, gastos com obrigações sociais, etc.). Em 
segundo lugar, o controle deste absentismo na for-
ça de trabalho já empregada, analisando os casos 
de doenças, faltas, licenças, obviamente com mais 
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03 (BANCO DO BRASIL - FCC - 2012) A expressão ‘di-
visão social do trabalho tem sido usada no 

sentido cunhado por

Ⓐ Émile Durkheim.
Ⓑ Karl Marx.
Ⓒ Max Weber.
Ⓓ Herbert Marcuse.
Ⓔ Talcott Parsons.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa B: CORRETA. A expressão “divisão social do 
trabalho” tem sido usada no sentido cunhado por 
Karl Marx (1818-1883) e também referendada por 
autores como Braverman (1981) e Marglin (1980) 
para designar a especialização das atividades pre-
sentes em todas as sociedades complexas, inde-
pendente dos produtos do trabalho circularem 
como mercadoria ou não.

 NEXO CAUSAL / CLASSIFICAÇÃO DE SCHILLING

04 (BANCO DO BRASIL - FCC - 2012) Segundo a clas-
sificação das doenças e sua relação com o 

trabalho, proposta por Schilling, quando o trabalho 
é apenas o provocador de um distúrbio latente, a 
doença é considerada:

Ⓐ não relacionada ao trabalho.
Ⓑ grupo I.
Ⓒ grupo II.
Ⓓ grupo III. 
Ⓔ grupo IV.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Schilling II e III, são formados por 
doenças consideradas de etiologia múltipla, ou cau-
sadas por múltiplos fatores de risco. Nessas doenças 
comuns, o trabalho poderia ser entendido como um 
fator de risco, ou seja, um atributo ou uma exposi-
ção que estão associados com uma probabilidade 
aumentada de ocorrência de uma doença, não ne-
cessariamente um fator causal. Portanto, a caracteri-
zação etiológica ou nexo causal será essencialmente 
de natureza epidemiológica, seja pela observação 
de um excesso de frequência em determinados 
grupos ocupacionais ou profissões, seja pela am-
pliação quantitativa ou qualitativa do espectro de 
determinantes causais, que podem ser mais bem 
conhecidos a partir do estudo dos ambientes e das 
condições de trabalho. A eliminação desses fatores 

de risco reduz a incidência ou modifica o curso evo-
lutivo da doença ou agravo à saúde ².
Alternativa A: INCORRETA. A classificação de Schilling 
contempla apenas grupos de doenças que tem re-
lação com o trabalho. 
Alternativa B: INCORRETA. Grupo I: doenças em que o 
trabalho é causa necessária. Ex: silicose.
Alternativa C: INCORRETA. Grupo II: doenças em que o 
trabalho pode ser um fator de risco, contributivo, 
mas não necessário. Ex: Doença coronariana (cau-
sada por múltiplos fatores de risco), onde o traba-
lho atua como mais um fator de risco para o desen-
volvimento da doença.
Alternativa D: CORRETA. Grupo III: doenças em que o 
trabalho é provocador de um distúrbio latente, 
ou agravador de doença já estabelecida ou pree-
xistente, ou seja, concausa. Neste caso, o distúrbio 
ou a doença já existe e o trabalho atua como pro-
vocador ou agravador. Ex: Trabalhadores que têm 
asma, e que encontram em seu ambiente de traba-
lho outros alérgenos desencadeadores do quadro. 
Neste caso, a asma seria uma doença relacionada 
ao trabalho (Grupo III da classificação de Schilling). 
Alternativa E: INCORRETA. A classificação de Schilling 
agrupa doenças relacionadas ao trabalho em três 
categorias (Grupos I, II e III).

05 (PREF. UBATUBA-SP - IDECAN - 2015) Segundo 
Schilling (1984), as doenças relacionadas 

com o trabalho podem ser subdivididas em três 
grupos. O grupo II corresponde às doenças em que 
o trabalho pode ser um fator de risco, contributi-
vo, mas não necessário. Assinale a alternativa que 
apresenta uma doença que se enquadra no grupo 
II proposto por Schilling.

Ⓐ Asma. 
Ⓑ Silicose. 
Ⓒ Doença coronariana.
Ⓓ Intoxicação por chumbo.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A asma se enquadra no gru-
po III da classificação de Schilling.
Alternativas B e D: INCORRETAS. A silicose e a intoxicação 
por chumbo se enquadram no grupo I da classifi-
cação de Schilling, em que o trabalho é causa ne-
cessária.
Alternativa C: CORRETA. A doença coronariana se en-
quadra no GRUPO II: doenças em que o trabalho 
pode ser um fator de risco, contributivo, mas não 
necessário.

06 (STF - CESPE/UNB - 2013) Conforme a classificação de 
Schilling, doenças profissionais são aquelas em que 
o trabalho contribuiu, de alguma forma, para o seu 
surgimento, como no caso da asma ocupacional.

(    ) CORRETA (    ) INCORRETA

GRAU DE DIFICULDADE

Assertativa: INCORRETA. As doenças profissionais 
são todas aquelas que resultam diretamente das 
condições de trabalho, ou seja, o trabalho é causa 
necessária. Estas doenças compõem o grupo I da 
classificação de Schilling.

07 (PREF. CUIABÁ - FGV - 2015) De acordo com a 
classificação proposta por Schilling (1984), as 

doenças relacionadas ao trabalho se dividem nos 
grupos I, II e III. Relacione as doenças a seguir ao 
respectivo grupo. 

Coluna 1ª

1 Grupo I

2 Grupo II 

3 Grupo III 

Coluna 2ª

(   ) neoplasias e doença coronariana

(   ) silicose e intoxicação por chumbo

(   ) doenças mentais e bronquite crônica 

Assinale a opção que indica a relação correta, de 
cima para baixo. 

Ⓐ 3; 1; 2. 
Ⓑ 1; 2; 3. 
Ⓒ 3; 2; 1. 
Ⓓ 2; 1; 3. 
Ⓔ 1; 3; 2.

GRAU DE DIFICULDADE

• GRUPO I: doenças em que o trabalho é causa ne-
cessária (silicose e intoxicação por chumbo).

• GRUPO II: doenças em que o trabalho pode ser 
um fator de risco, contributivo, mas não neces-
sário (neoplasias e doença coronariana).

• GRUPO III: doenças em que o trabalho é provo-
cador de um distúrbio latente, ou agravador de 

doença já estabelecida ou preexistente (doen-
ças mentais e bronquite crônica).

▍Resposta: Ⓓ

08 (EBSERH - IDECAN - 2014) O reconhecimento do 
papel do trabalho na determinação e evolu-

ção do processo saúde-doença dos trabalhadores 
tem implicações éticas, técnicas e legais, que se 
refletem sobre a organização e o provimento de 
ações de saúde para esse segmento da população, 
na rede de serviços de saúde. Nessa perspectiva, 
o estabelecimento da relação causal ou do nexo 
entre um determinado evento de saúde – dano ou 
doença – individual ou coletivo, potencial ou insta-
lado, e uma dada condição de trabalho constitui a 
condição básica para a implementação das ações 
de Saúde do Trabalhador nos serviços de saúde. 
Considerando a classificação das doenças, segun-
do a relação com o trabalho proposta por Schilling 
(1984), assinale a alternativa que apresenta um 
exemplo de doença classificada como Schilling III.

Ⓐ Asma. 
Ⓑ Câncer. 
Ⓒ Silicose.
Ⓓ Intoxicação por chumbo.
Ⓔ Varizes de membro inferior.

GRAU DE DIFICULDADE

• GRUPO I: doenças em que o trabalho é causa ne-
cessária (silicose e intoxicação por chumbo).

• GRUPO II: doenças em que o trabalho pode ser 
um fator de risco, contributivo, mas não neces-
sário (câncer e varizes de membro inferior).

• GRUPO III: doenças em que o trabalho é provo-
cador de um distúrbio latente, ou agravador de 
doença já estabelecida ou preexistente (asma).

09 (TRE/PE - FCC - 2011) A classificação das doen-
ças relacionadas ao trabalho, proposta por 

Shilling em 1984 e largamente utilizada, propõe a 
divisão dessas doenças em 3 grupos ou categorias, 
de acordo com a contribuição dos fatores de risco 
ocupacionais para o desenvolvimento ou agrava-
mento da doença. De acordo com tal classificação, 
é correto afirmar que

Ⓐ silicose está incluída no grupo I.
Ⓑ doença coronariana está incluída no grupo I.
Ⓒ bronquite crônica está incluída no grupo II.
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Todos os casos de acidente com material biológi-
co devem ser comunicados ao Ministério da Saúde 
por meio do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN), conforme previsto na Portaria 
nº 777, de 28 de abril de 2004 e na Portaria n° 104, 
de 25 de janeiro de 2011, do Ministério da Saúde. 
Neste caso, não é necessária a notificação por da 
Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, pois 
o trabalhador não é um segurado do INSS. 

32 (ANAMT - 2014) Com relação ao acidente de 
trabalho com material biológico, podemos 

considerar que: 

Ⓐ Há uma maior prevalência de soroconversão na 
transmissão da hepatite B com relação à hepatite C 
Ⓑ A quimioprofilaxia para evitar a contaminação 
com o HIV consiste no uso dos antirretrovirais inde-
pendente da gravidade do acidente 
Ⓒ A transmissão secundária no caso de um aciden-
te deve ser evitada por 180 dias após o acidente, 
evitando-se doação de órgãos, leite, transfusão de 
sangue e relações sexuais sem preservativos 
Ⓓ A quimioprofilaxia para evitar a contaminação 
com o HIV em gestantes deve ser evitada utilizan-
do-se os antirretrovirais em altas doses e por tem-
po superior a 28 dias 

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. No caso de exposição ocupa-
cional ao vírus da hepatite B (HBV), o risco de in-
fecção varia de seis a 30%, podendo chegar até a 
60%, dependendo do estado do paciente-fonte, 
entre outros fatores. Quanto ao vírus da hepatite 
C (HCV), o risco de transmissão ocupacional após 
um acidente percutâneo com paciente-fonte HCV 
positivo é de aproximadamente 1,8% (variando de 
0 a 7%).
Alternativa B: INCORRETA. A indicação ou não de qui-
mioprofilaxia pós-exposição ocupacional (PEP) re-
quer a avaliação do risco da exposição, o que inclui: 
• A definição do tipo de material biológico envol-

vido; 
• A gravidade e o tipo da exposição; 
• A identificação ou não do paciente-fonte e de 

sua condição sorológica anti-HIV; 
• As condições clínicas, imunológicas e laborato-

riais do paciente-fonte identificado como infec-
tado pelo HIV/AIDS.

Alternativa C: INCORRETA. Prevenção à transmissão 
secundária: Nos casos de exposição ao HIV, o pro-
fissional acidentado deve realizar atividade sexual 

com proteção pelo período de seguimento, mas 
principalmente nas primeiras seis a 12 semanas 
pós-exposição. Deve também evitar gravidez, doa-
ção de sangue, plasma, órgãos, tecidos e sêmen. O 
aleitamento materno deve ser interrompido.
Alternativa D: INCORRETA. O início de quimioprofilaxia 
pós-exposição ocupacional em profissionais de 
saúde grávidas deverá ser decidido em conjun-
to com a profissional acidentada e com o médico 
assistente do pré-natal após avaliação dos riscos, 
benefícios e informações sobre a segurança para 
o feto. A gravidez, entretanto, não deve ser motivo 
isolado para deixar de se oferecer a melhor profi-
laxia relacionada à sua exposição. Contudo, nos 
casos de gravidez, algumas drogas devem ser evi-
tadas, como o efavirenz, pela ocorrência de efeitos 
teratogênicos demonstrados em primatas.

 ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE 
TRABALHO

33 (TRT 8ª REGIÃO - CESPE - 2013) A ocorrência de 
acidentes de trabalho no Brasil é alta e repre-

senta um grave problema de saúde pública. Com 
relação à ocorrência e investigação desses eventos 
no Brasil, assinale a opção correta.

Ⓐ Os acidentes de trabalho, na maioria dos casos, 
são consequências de fenômenos multicausais.
Ⓑ Os conceitos de ato inseguro e de condição in-
segura, preconizados por Heinrich, representam o 
que há de mais avançado na investigação dos aci-
dentes de trabalho.
Ⓒ Os conceitos de ato inseguro e de condição in-
segura isentam de culpa as vítimas dos acidentes 
de trabalho.
Ⓓ Na maioria dos acidentes de trabalho é impossí-
vel estabelecer as causas a partir de uma investiga-
ção posterior.
Ⓔ O Método de Árvore de Causas (ADC), apesar de 
ser uma técnica antiga e ultrapassada, pode ser uti-
lizado para investigação de acidentes de trabalho.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. Apesar de existir na sociedade 
compreensão de que estes eventos são fenôme-
nos de causa única, gerados principalmente por 
comportamentos errôneos das próprias vítimas, 
os acidentes de trabalho são eventos complexos 
e multicausais e sua correta análise constitui fer-
ramenta importante para a prevenção de novas 
ocorrências.

29 (EBSERH - AOCP - 2013) Na hipótese de acidente 
com instrumento perfurocortante, o traba-

lhador da área de saúde somente será considerado 
imunizado contra hepatite B se, após ser vacinado, 
apresentar resultado positivo e nível protetor de 
anti-HBsAg. Caso contrário, deve seguir o protocolo 
de prevenção pós-exposição.

(    ) CORRETA (    ) INCORRETA

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva: CORRETA. As recomendações frente ao aci-
dente com exposição ao HBV vão depender do 
status sorológico do paciente-fonte e dos níveis de 
Anti-HBs do profissional acidentado. Profissional de 
saúde exposto e com resposta vacinal conhecida e 
adequada, ou seja, previamente vacinado e res-
pondedor (definido como a pessoa que tem nível 
adequado de anticorpos Anti-HBs >= 10 UI/L), não 
está indicado nenhum tratamento.

30 (CAGECE - FUNCAB - 2013) Márcio, 34 anos, Enfer-
meiro do Trabalho de uma empresa de tra-

tamento de água, sofreu um ferimento com uma 
agulha durante a aplicação da vacina contra gripe 
em um funcionário. Foi atendido, em seguida, pelo 
Médico do Trabalho da empresa, que solicitou a 
realização de exames laboratoriais. Os exames re-
velaram que o enfermeiro é portador de hepatite 
C. Diante do caso, a conduta correta é:

Ⓐ não emitir a CAT, pois a hepatite C é anterior ao 
acidente.
Ⓑ não emitir a CAT, pois esta situação não está pre-
vista na legislação.
Ⓒ emitir a CAT caso o funcionário seja portador de 
hepatite C.
Ⓓ emitir a CAT, independente de a hepatite ser crô-
nica ou não.
Ⓔ emitir a CAT apenas se houver afastamento do 
trabalhador.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Os ferimentos com agulhas e ma-
terial perfuro-cortante, em geral, são considerados 
extremamente perigosos por serem potencialmen-
te capazes de transmitir mais de 20 tipos de patóge-
nos diferentes, sendo o vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), o da hepatite B e o da hepatite C os 
agentes infecciosos mais comumente envolvidos 6.

Alternativa D: CORRETA. Todos os casos de acidente 
com material biológico devem ser comunicados ao 
INSS por meio da Comunicação de Acidente de Tra-
balho (CAT) e ao Ministério da Saúde por meio do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN), conforme previsto na Portaria nº 777, de 
28 de abril de 2004 e na Portaria n° 104, de 25 de ja-
neiro de 2011, do Ministério da Saúde. A CAT deve 
ser emitida independente se houver afastamento 
do trabalhador e da sua condição de saúde e/ou 
sorológica 6.

31 (PREF. DE SÃO PAULO/SP - VUNESP - 2014) Um tra-
balhador de hospital, não assegurado jun-

to ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
perfurou-se com agulha que havia sido usada em 
paciente infectado pelo HIV. Segundo o protocolo 
para Exposição a Materiais Biológicos do Ministério 
da Saúde, a conduta correta com relação à Profilaxia 
Pós-Exposição – PPE e à notificação do acidente é: 

Ⓐ iniciar a PPE idealmente nas 2 primeiras horas 
após o acidente e notificar o acidente no Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação – SINAN.
Ⓑ iniciar a PPE idealmente até 72 horas após o aci-
dente e notificar o acidente no Sistema de Informa-
ção de Agravos de Notificação – SINAN.
Ⓒ iniciar a PPE idealmente nas 2 primeiras horas 
após o acidente e notificar o acidente por meio da 
Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT e no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
– SINAN.
Ⓓ iniciar a PPE idealmente até 72 horas após o aci-
dente e notificar o acidente por meio da Comuni-
cação de Acidente de Trabalho – CAT e no Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação – SINAN.
Ⓔ iniciar a PPE idealmente nas 2 primeiras horas 
após o acidente, mas não notificar o acidente.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: A Comunicação de Acidente de 
Trabalho – CAT é um documento previdenciário 
utilizada para comunicar ao INSS os casos de aci-
dente de trabalho.
Alternativa A: CORRETA. Nos acidentes envolvendo pa-
ciente-fonte HIV positivo há indicação de Profila-
xia Pós-Exposição (PPE). A PPE deverá ser iniciada 
o mais rápido possível, idealmente nas primeiras 
duas horas após o acidente. Recomenda-se que o 
prazo máximo, para início de PPE seja de até 72 ho-
ras após o acidente. A duração da quimioprofilaxia 
é de 28 dias.
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Alternativa B: INCORRETA. Em 1931, Heinrich, em seu 
livro “Industrial Accident Prevention: A Scientific 
Approach” (1950: apud Dwyer, 1991), compila e 
organiza a informação disponível até então sobre 
prevenção de acidentes. O livro representava o es-
tado da arte do enfoque prevencionista da enge-
nharia, servindo como referência para a padroniza-
ção das práticas de intervenção da engenharia de 
segurança. Heinrich desenvolveu a noção de que a 
maior parte das causas dos acidentes estariam re-
lacionadas ao chamado “fator humano”, atribuição 
certamente vista como positiva pelos empregado-
res, na medida em que alivia a sua participação na 
ocorrência de acidentes. O autor propunha a ação 
sobre os fatores humanos através das técnicas de 
engenharia, por exemplo, projetando máquinas 
que dificultassem a ocorrência de atos inseguros 
e dispositivos “à prova de falhas”, paralelamente ao 
estabelecimento de mecanismos de monitoramen-
to das práticas “corretas” de segurança.
O trabalho de Heinrich contribuiu para cristalizar a 
atribuição de causalidade dos acidentes aos fatores 
ato inseguro e condição insegura, entendimento 
limitado que até hoje faz parte da formação dos 
profissionais de segurança. 
Hoje, embora seja patente o descrédito científico 
dessas concepções, ainda é notável sua difusão no 
senso comum de empresários, profissionais da área 
e trabalhadores.
Alternativa C: INCORRETA. Os conceitos de ato inseguro 
e de condição insegura geram o fenômeno de cul-
pabilização dos próprios trabalhadores pelos aci-
dentes de que são vítimas, o que pouco contribui 
para sua efetiva prevenção.
Alternativa D: INCORRETA. Na maioria dos acidentes de 
trabalho é possível estabelecer as causas a partir de 
uma investigação posterior. É importante conside-
rar que a maioria dos eventos adversos é previsível 
e prevenível.
Alternativa E: INCORRETA. O Método de Árvore de Cau-
sas (ADC) é uma ferramenta importante e atual-
mente utilizada em investigações de acidentes de 
trabalho. 
Segundo Binder (1997) e Pandaggis (2003), o mé-
todo ADC destaca-se relativamente a outros mé-
todos de análise de Acidentes de Trabalho, sendo 
que mereceu citação na Enciclopédia de Segurança 
e Saúde Ocupacional da Organização Internacional 
do Trabalho, pelo contributo na investigação de 
acidentes. Também, Pandaggis (2003) refere que 
o método ADC é estruturado de acordo com os 
sistemas de gestão da SST, difundidos por organis-
mos como a (1) Organização Internacional do Tra-
balho, (2) British Standard Institution, (3) National 

Occupational Safety Association, e (4) American 
Industrial Hygienists Association 18.

34 (FUB - CESPE - 2015) Conforme o método de ár-
vore de causas, que analisa os motivos dos 

acidentes do trabalho com base em questionários 
pré-elaborados, o acidente é fenômeno decorrente 
de um fator principal, que geralmente é ato insegu-
ro do trabalhador, isto é, falha humana.

(    ) CORRETA (    ) INCORRETA

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva: INCORRETA. O Método de Árvore de Causas 
(ADC) parte de dois princípios básicos: o de que o 
acidente do trabalho é um fenômeno multicausal e 
que ocorre no interior de um sistema sócio-técnico 
aberto, configurando sinal ou sintoma de disfun-
cionamento deste.
Não existe questionário formulado a priori para co-
leta de informações, balizando-se a investigação 
pela história do desenrolar da atividade, tendo os 
componentes da atividade – indivíduo, tarefa, ma-
terial e meio de trabalho como pontos de referên-
cia para a condução da investigação.

35 (FUB - CESPE - 2015) A abordagem ergonômica 
na análise de acidentes enfatiza a importân-

cia de se levar em consideração a distinção entre 
trabalho prescrito e trabalho real, podendo o des-
cumprimento dessa diferença gerar equívocos nes-
sas análises.

(    ) CORRETA (    ) INCORRETA

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva: CORRETA. Na análise de eventos adversos 
os conceitos relativos às tarefas e às atividades dos 
trabalhadores são fundamentais. Deve-se sempre 
buscar compreender a tarefa e a atividade dos tra-
balhadores envolvidos no evento, inclusive daque-
les mais afastados do ocorrido, como os que conce-
beram o sistema e os que o gerenciam. 
A tarefa não é o trabalho, mas o que é prescrito pela 
empresa ao operador. Essa prescrição (escrita ou 
não) é imposta e exterior e determina e constrange 
a atividade, mas, ao mesmo tempo, é indispensável 
porque determina a atividade, autorizando-a.

A atividade é desenvolvida em função dessas cir-
cunstâncias: a atividade de trabalho é uma estra-
tégia de adaptação à situação real de trabalho. A 
distância entre o prescrito e o real é a manifestação 
concreta da contradição, sempre presente, entre “o 
que é pedido” e “o que a coisa pede”. 
A análise de acidentes de trabalho deve levar em 
conta as estratégias (regulação, antecipação, etc) 
usadas pelos operadores para administrar essa 
distância e aqui se insere outro polo na análise, 
porque as atividades são sempre divididas entre 
operadores e essa divisão gera outros conflitos que 
precisam ser considerados. 
A tarefa corresponde a um conjunto de obje-
tivos dados aos operadores e a um conjunto de 

prescrições para atingir esses objetivos e define 
também a relação entre trabalho e tempo. Mas as 
tarefas frequentemente não levam em conta as 
particularidades dos trabalhadores nem as varia-
bilidades dos processos. Isso cria constrangimen-
tos, os quais, na quase totalidade das situações, 
são administrados ativamente pelos operadores 
e são assim parcialmente remodeladas ao longo 
do tempo. 
A análise de acidentes deve identificar as caracte-
rísticas da situação de trabalho que orientaram a 
maneira pela qual os operadores desenvolveram 
suas atividades. É a partir dessa identificação que 
as hipóteses para a compreensão dos eventos ad-
versos podem ser elaboradas 17.

RESUMO PRÁTICO

1. ASPECTOS HISTÓRICOS DA SAÚDE DO TRABALHADOR

Surgimento da Medicina do Trabalho

Desde a antiguidade greco-romana o trabalho 
já era visto como um fator gerador e modificador 
das condições de viver, adoecer e morrer dos ho-
mens. Trabalhos de Hipócrates, Plínio, Galeno e 
outros chamavam a atenção para a importância do 
ambiente, da sazonalidade, do tipo de trabalho e 
da posição social como fatores determinantes na 
produção de doenças. 

Em 1700, surge a extraordinária obra de Ber-
nardino Ramazzini, médico que atuava na região 
de Modena, na Itália, e que descreve doenças que 
ocorriam em mais de cinquenta profissões. Ele é o 
autor do livro De Morbis Artificum Diatriba e rece-
beu o título de pai da Medicina do Trabalho.

Com a Revolução Industrial, surge uma nova 
situação: o trabalho em ambientes fechados, às 
vezes confinados, a que se chamou de fábricas. O 
êxodo rural, as questões urbanas de saneamento e 
de miséria se juntaram a outro grande problema: 
as péssimas condições de trabalho (e ambiente) 
alterando o perfil de adoecimento dos trabalhado-
res que passaram a sofrer acidentes e desenvolver 
doenças nas áreas fabris, como por exemplo, o tifo 
europeu (na época chamado febre das fábricas). A 
maioria da mão de obra era composta de mulhe-
res e crianças que sofriam a agressão de diversos 
agentes, oriundos do processo e/ou ambiente de 
trabalho.

E chegamos ao início do século XIX com a 
presença de médicos em fábricas (exemplo 

emblemático do médico Robert Baker, na Ingla-
terra, citado por MENDES, 1980) e surgimento das 
primeiras leis de saúde pública que marcadamente 
abordavam a questão saúde dos trabalhadores (Act 
Factory, 1833, por exemplo). A Medicina do Traba-
lho tinha aí seu marco inicial 10. 

Da Medicina à Saúde do Trabalhador

Registre-se a evolução epistemológica do tema 
que começa com a Medicina do Trabalho voltada 
à seleção dos mais aptos e ao atendimento in locu 
daqueles “acometidos”, com vistas ao retorno, sem 
demora, à linha de montagem.

A Medicina do Trabalho nasce, a partir de 1830, 
com os métodos Taylorista e do Fordismo, que 
impunham a necessidade do operário sadio, com 
baixo índice de absenteísmo e alta produção.

No pós-guerra, amplia-se para a Saúde Ocupa-
cional, que passa abordar a prevenção (melhoria 
do meio ambiente do trabalho) com outros saberes 
e habilidades, além da medicina, o que confere pre-
venção mais efetiva das doenças e dos acidentes. 
Incorporam-na a Higiene Industrial para o reconhe-
cimento, avaliação e controle dos fatores ambien-
tais e estresses originados do trabalho, bem como 
a Ergonomia, estudando e buscando a adaptação 
do trabalho ao ser humano.

Surge, então, no início da década de 1970, a 
terminologia “Saúde do Trabalhador”. Saúde do 
trabalhador, nesse patamar evolutivo, se pauta nas 
seguintes premissas: 
• a possibilidade (necessidade) de mudança dos 

processos de trabalho e das condições e dos 
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ambientes de trabalho, em direção à humaniza-
ção do trabalho; 

• a saúde não delegada ao patrão, nem ao médi-
co; 

• a valorização cognitiva e política da “subjetivida-
de operária”; 

• o confronto coletivo; 
• a luta primordialmente voltada à prevenção e 

saneamento do ambiente do trabalho; 
• a participação sindical como elemento funda-

mental para a democratização das instituições 
sanitárias;

• a busca da compreensão das relações (do nexo) 
entre o trabalho e a saúde-doença.
Nessa fase da evolução do direito à saúde do 

trabalhador há dois fatores básicos: a participação 
do trabalhador e a avaliação holística do ambiente 
de trabalho, não como a soma de fatores indepen-
dentes 8.

Taylorismo e Fordismo

No início do século XX, duas formas de organiza-
ção de produção industrial provocaram mudanças 
significativas no ambiente fabril: o Taylorismo e o 
Fordismo. Esses dois sistemas visavam à racionali-
zação extrema da produção e, consequentemente, 
à maximização da produção e do lucro.

Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915), enge-
nheiro mecânico, desenvolveu um conjunto de 
métodos para a produção industrial que ficou co-
nhecido como Taylorismo. De acordo com Taylor, 
o funcionário deveria apenas exercer sua função/
tarefa em um menor tempo possível durante o 
processo produtivo, não havendo necessidade de 
conhecimento da forma como se chegava ao resul-
tado final.

Sendo assim, o Taylorismo aperfeiçoou o pro-
cesso de divisão técnica do trabalho, sendo que 
o conhecimento do processo produtivo era de 
responsabilidade única do gerente, que também 
fiscalizava o tempo destinado a cada etapa da pro-
dução. Outra característica foi a padronização e a 
realização de atividades simples e repetitivas. 

Henry Ford (1863 – 1947), por sua vez, desenvol-
veu o sistema de organização do trabalho industrial 
denominado Fordismo. A principal característica do 
Fordismo foi a introdução das linhas de montagem, 
na qual cada operário ficava em um determinado 
local realizando uma tarefa específica, enquanto o 
automóvel (produto fabricado) se deslocava pelo 
interior da fábrica em uma espécie de esteira. Com 
isso, as máquinas ditavam o ritmo do trabalho.

O funcionário da fábrica se especializava em 
apenas uma etapa do processo produtivo e repe-
tia a mesma atividade durante toda a jornada de 
trabalho, fato que provocava uma alienação física e 
psicológica nos operários.

Tanto o Taylorismo quanto o Fordismo tinham 
como objetivos a ampliação da produção em um 
menor espaço de tempo e dos lucros dos detento-
res dos meios de produção através da exploração 
da força de trabalho dos operários 13.

O valor e a divisão social do trabalho

Do ponto de vista social, nem sempre o trabalho 
foi visto como um valor. Na Antiguidade, o traba-
lho manual ficava reservado aos escravos e aos 
servos, considerado uma maldição a que estavam 
destinados. A Idade Média não modificou subs-
tancialmente o conceito de trabalho. Em geral, o 
pensamento medieval considerava a ars mechanica 
(arte mecânica) uma ars inferior. A valorização do 
trabalho ocorre no início da Idade Moderna com o 
Renascimento e com a Reforma Protestante. No Re-
nascimento, surge a concepção de que o trabalho é 
inerente ao homem 11. 

A expressão “divisão social do trabalho” tem sido 
usada no sentido cunhado por Karl Marx (1818-
1883) e também referendada por autores como 
Braverman (1981) e Marglin (1980) para designar a 
especialização das atividades presentes em todas 
as sociedades complexas, independente dos pro-
dutos do trabalho circularem como mercadoria ou 
não 12.

2. NEXO CAUSAL / CLASSIFICAÇÃO DE SCHILLING

Para criar o perfil de adoecimento dos traba-
lhadores brasileiros, distinguem-se dois grupos de 
doenças: sem nenhuma relação com o trabalho e 
as relacionadas ao trabalho. Dessas últimas, fazem 
parte aquelas cujo aumento na frequência ou o 
início das manifestações são decorrentes do tra-
balho; as que apresentam um sinergismo com as 
condições provocadoras ou desencadeadoras em 
decorrência do trabalho; e os agravos específicos 
caracterizados como acidentes de trabalho e doen-
ças profissionais. No âmbito da Saúde do Trabalha-
dor, é recorrente o uso da classificação de Schilling 
para configurar esta relação ¹. Schilling afirmou que 
o trabalho poderia se relacionar com as doenças de 
três maneiras distintas, sendo:
• GRUPO I: doenças em que o trabalho é causa ne-

cessária, tipificadas pelas doenças profissionais, 

stricto sensu, e pelas intoxicações agudas de ori-
gem ocupacional.

• GRUPO II: doenças em que o trabalho pode ser 
um fator de risco, contributivo, mas não neces-
sário, exemplificadas pelas doenças comuns, 
mais frequentes ou mais precoces em deter-
minados grupos ocupacionais e para as quais 
o nexo causal é de natureza eminentemente 
epidemiológica. A hipertensão arterial e as neo-
plasias malignas (cânceres), em determinados 
grupos ocupacionais ou profissões, constituem 
exemplo típico.

• GRUPO III: doenças em que o trabalho é provo-
cador de um distúrbio latente, ou agravador de 
doença já estabelecida ou preexistente, ou seja, 
concausa, tipificadas pelas doenças alérgicas de 
pele e respiratórias e pelos distúrbios mentais, 
em determinados grupos ocupacionais ou pro-
fissões ².

Categoria Exemplos

I – Trabalho como 
causa necessária

Intoxicação por chumbo
Silicose
Doenças profissionais legal-
mente reconhecidas

II – Trabalho como fa-
tor contributivo, mas 
não necessário

Doença coronariana
Doenças do aparelho loco-
motor
Câncer
Varizes dos membros inferio-
res

III – Trabalho como 
provocador de um 
distúrbio
latente, ou agravador 
de doença já estabe-
lecida

Bronquite crônica
Dermatite de contato alérgica
Asma
Doenças mentais

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil (Adaptado de Schilling, 1984)

• Nexo causal (Resolução/CFM n.º 1.488/1988):

“Art. 2º – Para o estabelecimento do nexo causal en-
tre os transtornos de saúde e as atividades do tra-
balhador, além do exame clínico (físico e mental) e 
os exames complementares, quando necessários, 
deve o médico considerar:
I – a história clínica e ocupacional, decisiva em 
qualquer diagnóstico e/ou investigação de nexo 
causal;
II – o estudo do local de trabalho;
III – o estudo da organização do trabalho;
IV – os dados epidemiológicos;
V – a literatura atualizada;

VI – a ocorrência de quadro clínico ou subclínico em 
trabalhador exposto a condições agressivas;
VII – a identificação de riscos físicos, químicos, bio-
lógicos, mecânicos, estressantes e outros;
VIII – o depoimento e a experiência dos trabalha-
dores;
IX – os conhecimentos e as práticas de outras disci-
plinas e de seus profissionais, sejam ou não da área 
da saúde.”

3. ACIDENTES DE TRABALHO (SEGUNDO O MINISTÉRIO 
DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL) / 

COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – CAT

Conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 8.213/91, 
“Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço de empresa ou de empregador do-
méstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados 
referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 
morte ou a perda ou redução, permanente ou tempo-
rária, da capacidade para o trabalho”. 

As doenças profissionais e/ou ocupacionais 
equiparam-se a acidentes de trabalho. Os incisos 
do art. 20 da Lei nº 8.213/91 as conceitua:

• doença profissional, assim entendida a pro-
duzida ou desencadeada pelo exercício do 
trabalho peculiar a determinada atividade e 
constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

• doença do trabalho, assim entendida a adqui-
rida ou desencadeada em função de condições 
especiais em que o trabalho é realizado e com 
ele se relacione diretamente, constante da rela-
ção elaborada pelo Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social.

Não são consideradas como doença do traba-
lho:
a) a doença degenerativa;
b)  a inerente a grupo etário;
c)  a que não produza incapacidade laborativa;
d)  a doença endêmica adquirida por segurado 

habitante de região em que ela se desenvolva, 
salvo comprovação de que é resultante de ex-
posição ou contato direto determinado pela na-
tureza do trabalho.
Como se revela inviável listar todas as hipóteses 

dessas doenças, o § 2º do mencionado artigo da 
Lei nº 8.213/91 estabelece que, "em caso excepcio-
nal, constatando-se que a doença não incluída na 
relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou 


