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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Panorama Econômico do Setor Gráfico 

 

Atividades gráficas são operações que contemplam processos que envolvam 

pelo menos alguma etapa de pré-impressão, impressão ou pós-impressão. A palavra 

impressão refere-se a segunda etapa do fluxo de trabalho da tecnologia gráfica, 

seguindo a pré-impressão, produz uma reprodução física tangível que é um registro 

visível e permanente de uma imagem, empregando tecnologias de impressão com 

formas, sem formas e sem tintas. A impressão pode resultar em uma cópia avulsa ou 

em uma produção maciça de reproduções materiais (ABTG et al. 2000). 

 

Em 1808 com autorização da Coroa Portuguesa é instalada a primeira 

tipografia no Brasil para imprimir a legislação e papéis diplomáticos da Secretaria 

dos Negócios Estrangeiros e de Guerra no Rio de Janeiro. Os estados precursores 

foram o Rio de Janeiro e a Bahia em função de serem os principais portos da época. 

As máquinas tinham componentes extremamente artesanais, até que em 1902 são 

instaladas as primeiras rotativas, reduzindo o custo e aumentando a produtividade da 

incipiente indústria gráfica nacional (FRANCO 1989). Atualmente uma máquina 

rotativa é caracterizada por sua alta velocidade, nunca inferior a 35 mil folhas por 

hora (CARRAMILLO NETO 1997). 

 

Em 2001 o setor gráfico representava 2,95% do Produto Interno Bruto –PIB− 

industrial brasileiro (ABIGRAF 2002). A comunicação impressa é responsável por 

duas das mídias que mais crescem mundialmente: malas-diretas e publicações 

especializadas dirigidas a públicos específicos. Segundo Kotler, as gráficas têm de 

concentrar sua atuação em duas vertentes básicas: agregar tecnologia e processos 

capazes de atender com qualidade, agilidade e preços competitivos o marketing 

contemporâneo (EID 2001).  

 

A demografia setorial apresenta 94,1% dos estabelecimentos gráficos 

brasileiros com número inferior a 50 trabalhadores por empresa. Apesar de sua maior 
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prevalência, apenas 34,8% dos trabalhadores da indústria gráfica exercem atividades 

nestes estabelecimentos. Há uma maior concentração de gráficas na região Sudeste, 

conforme demonstram os gráficos 1 e 2. No município de São Paulo estimam-se 

cerca de 2.540 estabelecimentos com um total de 49.984 trabalhadores em 2001, 

segundo informações da Associação Brasileira da Indústria Gráfica – ABIGRAF. 

Entretanto, segundo dados de 1999 do Cadastro Geral de Empresas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – o município de São Paulo apresentava 

5.808 estabelecimentos gráficos. Destas gráficas, 93,3% empregavam até 19 

trabalhadores. É provável que o número disponibilizado pelo IBGE esteja 

superestimado, porque, apesar de constar na Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas – CNAE −, no grupo dos gráficos há várias empresas que só fazem 

editoração e terceirizam serviços de impressão (Quadro 1). Há um esforço conjunto 

do Sindicato das Indústrias Gráficas de São Paulo – SINDIGRAF – e do Sindicato 

dos Trabalhadores da Indústria Gráfica de São Paulo em realizar um censo dessas 

empresas. Existe um cadastro parcial com cerca de 300 empresas disponibilizadas no 

6° Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica (ABIGRAF 2001). 

 

Gráfico 1 – Relação do número de gráficas no território brasileiro segundo 
RAIS/98 e CAGED 99/00 disponibilizado pelo MTb/Datamec. 

61,20%

38,80%
Região Sudeste: 8.759 gráficas
Outras Regiões: 5.567 gráficas

Fonte: Associação Brasileira da Indústria Gráfica (ABIGRAF). Demografia Setorial Brasileira. 
<http://www.abigraf.org.br/estatisticas/demografia.htm>. [2001 set 18] (modificado). 
 

A indústria gráfica interage com diversos segmentos da sociedade e não há 

quem não utilize ou tenha entrado em contato com seus produtos finais. Esses 

abrangem uma infinidade de segmentos (ABIGRAF 2002): editorial (livros, jornais, 

listas telefônicas...); identificação (rótulos, adesivos e etiquetas); embalagem 
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(acondicionamento, sacos, sacolas, envoltórios, caixas...); promocional (cartazes, 

catálogos, calendários, malas diretas...); comercial (talões de cheque, cartões de 

crédito e telefônicos, papel moeda...) e diversos (papel de parede, baralho, quebra-

cabeça, jogos, agendas, cartões de mensagem, etiquetas, cadernos, envelopes...). 

 

Gráfico 2 – Relação do número de empregados do setor gráfico segundo 
RAIS/98 e CAGED 99/00 disponibilizado pelo MTb/Datamec. 

68,30%

31,70% Região Sudeste: 134.653 empregados
Outras Regiões: 62.497 empregados

 Fonte: Associação Brasileira da Indústria Gráfica (ABIGRAF). Demografia Setorial Brasileira. 
<http://www.abigraf.org.br/estatisticas/demografia.htm>. [2001 set 18] (modificado). 
 

O processo off-set consiste na  impressão planográfica com formas, que 

reproduz imagens indiretamente sobre um suporte (ABTG et al. 2000). É o processo 

predominante na maioria das empresas do setor. A busca pela qualidade dos produtos 

finais no setor fez em novembro de 2002 a 12a edição do Prêmio Fernando Pini de 

Excelência Gráfica, promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica − 

ABTG − e ABIGRAF, o qual destaca as principais empresas gráficas no cenário 

nacional. 

 

A mudança tecnológica intensificada a partir de 1980 tem sido o principal 

fator para efetuar ajustes estruturais no setor gráfico. A indústria gráfica mundial se 

desenvolveu muito na segunda metade do século XX através das novas tecnologias 

criadas por aplicação das descobertas da mecânica, eletrônica, química e óptica 

(MAYAN 1993). Constata-se que a idade média das máquinas e equipamentos 

gráficos no estado de São Paulo é de cerca de 6 anos (ABIGRAF 2001). 

 

O segmento gráfico envolve um amplo leque de processos produtivos, já que 

as bases de impressão são muito variáveis. Imprime-se tanto em papel quanto em 
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derivados de plásticos como polietileno, polipropileno, metais... Dessa maneira, 

varia-se tanto a matéria-prima como seu processamento. Os processos avançaram 

muito nesse século. Observamos um salto de qualidade nos produtos acabados, 

porém, ao lado de modernas indústrias informatizadas há milhares de gráficas que 

funcionam em situação precária, com técnicas ultrapassadas como a tipografia e que 

continuam a expor o trabalhador a metais pesados como o chumbo. O tipo de 

exposição ocupacional que pode ocorrer depende de cada processo, onde varia o tipo 

de tinta de impressão, o contato direto dos produtos com a pele e as atividades de 

limpeza empregadas (MILLER 1998). Em 1700 já eram citadas por Bernardino 

Ramazzini, considerado o Pai da Medicina do Trabalho, as doenças dos tipógrafos 

por trabalharem muito tempo em pé (RAMAZZINI 1999). 

 

É comum observar no setor ferimentos corto-contusos e lacerações de 

extremidades e membros, Perda Auditiva Induzida por Ruído − PAIR −, Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho − DORT −, lombalgias, dermatites, 

queimaduras, narcose... A PAIR na indústria gráfica pode ser potencializada pelo uso 

concomitante de solventes como tolueno, associado ao ruído em alguns processos 

gráficos como a rotogravura (MORATA et al. 1997). 

 

Quando se pensa em planejamento na área da saúde do trabalhador deve-se 

considerar a questão do risco no ambiente de trabalho e a necessidade de intervenção 

institucional. O conceito de fator ou situação de risco é entendido como aquela 

situação capaz de causar efeito adverso à saúde. Reconhecer o risco significaria 

identificar no ambiente de trabalho fatores ou situações com potencial de dano (MS e 

OPAS 2001). Diferentes regiões têm diferentes riscos de acidente e doenças do 

trabalho, decorrentes de fatores ligados à atividade econômica predominante e a 

organização do ambiente de trabalho. O setor gráfico foi um dos ramos de atividade 

que mais geraram acidentes do trabalho com CAT − Comunicação de Acidente do 

Trabalho − registradas em avaliação na zona norte do município de São Paulo em 3 

meses de 1988. A indústria gráfica ocupou a terceira posição (4,3%), atrás da 

construção civil (8,2%) e da indústria metalúrgica/mecânica, material elétrico e 

eletrônico (7,3%). A análise de dados mostrou também que as duas primeiras causas 
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de acidentes, colisões com objetos no ambiente de trabalho e quedas de peso sobre o 

corpo, sugerem desorganização nos ambientes de trabalho e isto deve estar 

relacionado ao processo anárquico da industrialização na cidade de São Paulo. A 

maioria das empresas não foi planejada dentro das especificações necessárias para o 

funcionamento daquele determinado ramo de atividade. O mais comum é a 

improvisação, com o crescimento caótico da área de produção a medida que cresce a 

demanda, pela incorporação por compra ou aluguel de imóveis limítrofes ao prédio 

original da empresa (SANTOS et al. 1990). 

 

Os benefícios concedidos por acidentes de trabalho em 1997 indicaram que o 

grupo de atividade econômica relacionado com edição, impressão e reprodução de 

gravações foi responsável por 1227 afastamentos superiores há 15 dias, 94 

incapacidades parciais permanentes, 23 trabalhadores com invalidez total 

permanente e 10 acidentes fatais (BOHNEMBERG  2000). Como demonstra o 

quadro 1 o número de óbitos se manteve praticamente inalterado. 

 

Já é de conhecimento público também que o risco de acidentes graves de 

trabalho é 3,77 vezes maior nas pequenas empresas (até 99 empregados) e 1,92 vezes 

maior nas médias empresas (100 a 499) em comparação com as grandes empresas 

brasileiras (500 ou mais) segundo estudo desenvolvido entre 1969-1974 (MENDES 

1978). A maior vulnerabilidade dos trabalhadores das pequenas empresas deve-se 

também a maior contratação de pessoal com menos experiência profissional como 

trabalhadores jovens, imigrantes e trabalhadores não sindicalizados (EAKIN e 

MACEACHEN 1998). 
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1.2 Pequena Empresa 
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1.2.1 Conceito 

 

O conceito de pequena empresa varia conforme o país e a autoridade a ser 

considerada. São usados critérios desde o número de trabalhadores, valores dos 

produtos, nível de tecnologia, faturamento e capital investido (PHOON 1998). 

Segundo GONÇALVES e KOPROWSKI, em 1995 o critério mais utilizado, 

principalmente para fins estatísticos, é o número de empregados. No Brasil o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística − IBGE − utiliza estes dados nas 

classificações censitárias. Embora seja um critério bastante fácil de dimensionar, o 

número de empregados pode gerar distorções. Existem empresas capital-intensivas, 

automatizadas e com elevada capacidade de produção e faturamento, mas por 

contratarem poucos empregados terminam por mudar o sentido do que venha a ser 

micro e pequena empresa. 

 

Há também definições jurídicas para o conceito de pequena empresa. A Lei 

n° 9.841 de 5 de outubro de 1999, que institui o estatuto da microempresa e empresa 

de pequeno porte, considera microempresa a pessoa jurídica e a firma mercantil 

individual que tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 244.000,00. A empresa 

de pequeno porte é definida como pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, 

não enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 

244.000,00 e igual ou inferior a R$ 1.200.000,00. Já outros autores consideram 

empresa de pequeno porte  aquela que emprega entre 10 e 49 funcionários (TAIT e 

WALKER 2000). A classificação brasileira segundo o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE 2001) classifica como microempresa uma 

indústria com até 19 empregados e pequena empresa aquela entre 20 e 99 

empregados. O número de trabalhadores é caracterizado de maneira diferente nos 

segmentos de serviços e de comércio. Segundo esta mesma instituição, 96,37% das 

indústrias brasileiras no ano de 1994 situavam-se na faixa de micro (85,26%) e 
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pequena empresa (11,11%). Contribuindo respectivamente com 14,87% e 18,56% do 

pessoal ocupado na indústria em 1994.  

 

O conceito operacional aqui adotado será o da Organização Mundial de 

Saúde − OMS − que considera pequena empresa aquela que emprega até 50 

trabalhadores (RANTANEN et al. 1994). Como a saúde do trabalhador se fixa em 

práticas interdisciplinares incluindo questões técnicas, sociais e humanas (MINAYO-

GOMEZ e THEDIM-COSTA 1997) pretende-se situá-la no contexto da pequena 

empresa. Pelo fato da saúde do trabalhador ser uma área dinâmica com a participação 

de vários atores sociais é que será utilizada como pano de fundo ao objeto deste 

estudo. 

 

1.2.2 Pontos Fortes das Pequenas Empresas 

 

Dentre os pontos fortes das pequenas empresas destaca-se a flexibilidade no 

sistema de produção com conseqüente resposta às exigências comerciais. As 

mudanças na demanda do consumo levam a especialização flexível, ou seja, estas 

empresas têm a possibilidade de colocar produtos mais variados no mercado com 

maior rapidez (SENETT 1999; FIELDING 1984). Há também a proximidade dos 

clientes com boa resposta a suas necessidades (RANTANEN et al. 1994). 

 

A pequena empresa costuma ter uma taxa de emprego elevada e existem boas 

relações internas já que o gerente também é um trabalhador. Há desenvolvimento de 

soluções criativas, as quais, entretanto, permanecem apenas na empresa 

(RANTANEN et al. 1994). 
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1.2.3 Pontos Fracos das Pequenas Empresas  

 

Nas pequenas empresas também encontramos pontos de fragilidade. A 

posição financeira é muito variável e geralmente estão na margem da sobrevivência 

devido à escassez de recursos. Além disso, as condições ambientais são precárias na 

maioria das vezes (RANTANEN et al. 1994).  

 

Há longas jornadas de trabalho (RANTANEN et al. 1994). Talvez possamos 

entender essa realidade devido ao pequeno número de funcionários que tem de 

responder as necessidades de uma demanda flexível. 

 

1.3 Legislação Internacional em Relação a Segurança e Medicina do 

Trabalho  

 

A multiplicação do número de empresas que criaram seus serviços 

médicos, em praticamente todos os países do mundo, gerou condições para a 

aprovação de recomendações internacionais de grande importância como as que 

seguem. 

 

1.3.1 Recomendação n° 97  

 

O primeiro documento importante e abrangente em relação à proteção da 

saúde em locais de trabalho foi a recomendação n° 97 de 1953 – “Recomendação 

sobre a Proteção da Saúde dos Trabalhadores no Local de Trabalho” 

(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 2001). Dividida em quatro 

capítulos esta recomendação propõe: 

• os empregadores devem adotar medidas técnicas de proteção contra os 

riscos ambientais que ameaçam a saúde dos trabalhadores; 
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• o emprego de trabalhadores em trabalhos que envolvam riscos especiais 

para a saúde deve estar condicionado à realização de exames médicos na 

admissão renovados periodicamente; 

• a notificação dos casos confirmados ou suspeitos de doenças profissionais 

e  

• a previsão de meios de socorro e de primeiros auxílios para casos de 

acidentes, doenças, intoxicações ou indisposição nos locais de trabalho. 

 

1.3.2 Recomendação n° 112  
 

Seis anos após é aprovada a recomendação n° 112 − “Recomendação sobre os 

Serviços de Medicina do Trabalho nos Locais de Trabalho” – que propõe as 

primeiras diretrizes internacionais para a organização dos serviços de saúde 

ocupacional (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 2001). Dividida em 

sete capítulos dispõe principalmente sobre a organização e as funções do serviço 

médico de empresa. É dever dos serviços de saúde ocupacional conter (MEHRTENS 

et al. 1998): 

• avaliação do ambiente de trabalho mediante: 

o investigação e avaliação dos riscos e cargas de trabalho; 

o avaliação dos fatores organizacionais; 

o avaliação da implementação e conformidade das medidas de proteção; 

• avaliação da saúde dos trabalhadores; 

• exames médicos admissionais; 

• exames periódicos para avaliar a saúde dos trabalhadores; 

• avaliações ocupacionais especiais de rastreamento de riscos ou exposições 

específicas: 

o aconselhamento, informação e treinamento; 

• riscos relacionados ao trabalho; 
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• medidas para otimizar a proteção de saúde e segurança;  

• aquisição de equipamentos e na introdução procedimentos de trabalho e 

materiais; 

• aconselhamento individual de saúde para trabalhadores; 

• plano de emergência; 

• primeiros socorros e 

• documentação e avaliação. 

 

1.3.3 Convenção n° 161  

 

Em 1985 é fortalecida, internacionalmente, a importância da existência 

dos serviços médicos de empresa sendo aprovada a convenção n° 161 − 

“Convenção sobre os Serviços de Saúde Ocupacional” – e ratificada pelo Brasil 

em 1991 (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 2001; 

MORRONE 1996). 

 

Dividida em cinco partes, dispõe basicamente sobre os princípios de uma 

política nacional para o estabelecimento progressivo dos serviços de saúde no 

trabalho para todos os trabalhadores. 

 

1.3.4 Recomendação n° 171 

 

A recomendação n° 171 de 1995 – “Recomendação sobre os Serviços de 

Saúde no Trabalho” foi dividida em 5 partes e dispõe sobre os princípios de uma 

política nacional onde discrimina as ações de vigilância do meio ambiente do 

trabalho, de vigilância da saúde dos trabalhadores, de informação, educação, 

formação e assessoramento, de primeiros auxílios, tratamentos e programas de 

saúde (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 2001). 
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Estas recomendações servem como diretrizes para o estabelecimento de 

políticas e práticas de profissionais envolvidos com a promoção da saúde do 

trabalhador. Entretanto, a maioria das legislações que tratam do assunto em países 

industrializados, aplicam-se a empresas de grande porte para trabalhadores com 

jornadas de trabalho de 8 horas diárias (QUINLAN et al. 2001). 

 

1.4 Legislação Brasileira em Relação a Segurança e Medicina do 

Trabalho  

 

Em 1919 surge a Lei de Acidentes do Trabalho, proposta pela Secretaria  

de Trabalho do Estado de São Paulo, a qual autoriza o empregador a poder 

despedir um trabalhador por negligência, alcoolismo e doença prolongada. A 

retaguarda oferecida aos trabalhadores tinha caráter paternalista. A assistência não 

é um direito reconhecido mas um favor dependente de relações pessoais. A prática 

frente aos acidentes de trabalho até 1967 era encaminhar os trabalhadores através 

da polícia às Santas Casas de Misericórdia. Em 1934 fez-se a assimilação da 

doença profissional aos acidentes de trabalho com extensão do seu campo de 

aplicação aos trabalhadores do campo, comércio e aprendizes. O empregador 

também é obrigado a partir desse período a garantir o pagamento das indenizações 

por seguro ou depósito em banco. Em 1972, por meio dos decretos 3.236 e 3.237 

do Ministério do Trabalho, cria-se obrigação para as empresas terem um Serviço 

de Segurança e Higiene do Trabalho que deveria ser realizado por engenheiros, 

médicos do trabalho, inspetores do trabalho e enfermeiras do trabalho. O número 

desses profissionais é determinado conforme o tamanho da empresa, a partir de 

100 empregados, ficando estabelecido um prazo de 3 anos para a implantação do 

serviço (FALEIROS 1992). 

 

1.4.1 A Portaria n ° 3.214  

 

A Portaria n ° 3.214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho regulamenta 

a lei n° 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que alterou o Capítulo V, Título II, da 
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Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho 

constando 28 normas, as Normas Regulamentadoras −NR. Ampliaram-se as 

exigências de cuidados com a saúde e a segurança dos trabalhadores. A sétima 

norma regulamentadora versa sobre exames médicos. O item 7.1 da NR-7 

estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional − PCMSO. O objetivo desse 

programa é a promoção e preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores. 

A redação dessa norma foi instituída pela Portaria n° 24 de 29/12/1994 da 

Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho − SSST. O item 7.3.1.1 esclarece 

que a necessidade de indicar um médico coordenador para o PCMSO dependerá 

do grau de risco da empresa e do número de empregados da mesma. Assim, as 

empresas de grau de risco 3, no qual se inclui o setor gráfico segundo a NR-4, são 

obrigadas a apresentar PCMSO quando tiverem mais de 10 empregados. O item 

7.3.1.1.2 dessa mesma norma indica que as empresas com mais de 10 empregados 

e até 20 empregados no grau de risco 3 ou 4, segundo a NR-4, poderão estar 

desobrigadas de indicar médico do trabalho coordenador em decorrência de 

negociação coletiva, assistida por profissional do órgão regional competente em 

segurança e saúde do trabalho. Mesmo que não haja obrigatoriedade de indicação 

de médico coordenador, cabe salientar que todos os trabalhadores deverão ser 

submetidos a exames médicos ocupacionais, devendo ser realizados por 

profissionais competentes registrados em órgão regional de medicina (PAULO 

1996).  

 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais − PPRA, disposto na NR-9 

da mesma portaria, tem por objetivo preservar a saúde e a integridade dos 

trabalhadores mediante a antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente 

controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 

ambiente de trabalho. Isto inclui a proteção do meio ambiente e dos recursos 

naturais. Pode-se considerar que o PPRA deveria anteceder o PCMSO, já que é papel 

do primeiro estimar os riscos. 
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No Brasil apenas 0,4% das empresas do ramo possuem mais de quinhentos 

trabalhadores (ABIGRAF 2001) o que segundo a NR-4 da mesma portaria atinge o 

patamar o qual exige a presença obrigatória do engenheiro de segurança e médico do 

trabalho durante um certo número de horas na empresa. É provável que os 

trabalhadores das pequenas empresas estejam mais vulneráveis, já que não contam 

com a presença constante desses profissionais no ambiente fabril. Como os processos 

industriais são muito dinâmicos, a inspeção rotineira dos locais de trabalho por 

profissionais envolvidos na saúde e segurança do trabalhador é fundamental para 

avaliar as mudança de riscos ocupacionais. 

 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – tem como objetivo a 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 

compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da 

saúde do trabalhador (NR-5 da PORTARIA 3.214 de 08/06/1978 do Ministério do 

Trabalho). Foi alterada pela Portaria/SST n° 8 de 23 de fevereiro de 1999. Segundo 

esta norma a constituição da comissão é obrigatória em empresas com risco 3 com 

número de empregados superior a 20 (NR-5 Portaria/SST n° 8 de 23/02/1999). 

 

1.5 Implementação dos PCMSOs 

 

TAVARES em 1996 avaliou, nos meses de outubro e novembro de 1995, 17 

pequenas empresas do complexo metalomecânico do município de Diadema-SP, com 

21 a 95 trabalhadores com graus de risco 3 ou 4. Nessa ocasião os proprietários 

foram entrevistados com o objetivo principal de levantar os problemas encontrados 

pelas pequenas empresas no cumprimento das exigências normativo-administrativas 

da gestão de segurança e higiene no trabalho. Das empresas que participaram da 

amostra apenas 59% possuíam PCMSO e 24% possuíam PPRA. 

 

Há risco de se considerar apenas uma obrigação legal sem a existência de 

um serviço técnico de real benefício para a empresa naqueles países que 

implementaram a obrigatoriedade da existência de serviços de saúde ocupacional 
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para monitorar os trabalhadores. Assim, é necessário estabelecer regras que 

descrevam critérios de qualidade de um serviço de saúde ocupacional. Geralmente 

os proprietários ignoram suas responsabilidades no campo da saúde do 

trabalhador. Uma das incumbências de um serviço de saúde ocupacional é ajudar 

esses proprietários a entender essas responsabilidades para implementar os 

requerimentos legais e salvaguardar suas responsabilidades através de medidas 

preventivas (CAILLARD 1998). 

 

A implementação de programas relacionados à saúde dos trabalhadores nas 

pequenas empresas pode-se apoiar no desejo do proprietário em cuidar da mão-de-

obra. O cuidado com os trabalhadores inclui o bem-estar e a redução de ausentismo 

por doença ou dano. Esse tipo de motivação reflete a dependência que as pequenas 

empresas têm dos indivíduos em particular. O ausentismo nas organizações menores 

tem bem mais impacto que nas grandes empresas (TAIT e WALKER 2000, EAKIN 

1992). Uma motivação adicional é o apelo comercial em manter a reputação em 

relação à saúde e segurança frente aos clientes e aos contratos com grandes 

empresas. Argumentos positivos teriam potenciais incentivadores maiores nas 

pequenas empresas do que correlacionar necessidade de cumprimento da legislação 

ou custo de acidentes (TAIT e WALKER 2000). Além disso, a percepção e o 

entendimento do risco pelos proprietários levarão a adoção de políticas de prevenção 

e gerenciamento mais efetivas. Essas medidas de controle tecnológico e estratégias 

de controle de risco (proteção coletiva/troca de produtos) teriam mais destaque que 

posições centradas em medidas individuais (HOLMES et al. 1998). 

 

As estratégias mais bem sucedidas de melhorias de condições de trabalho são 

as que conjugam produtividade com proteção social. Uma estratégia utilizada em 

programas da OIT – Organização Internacional do Trabalho – é a que congrega os 

proprietários de pequenas empresas e discute os melhores exemplos de ações locais. 

O programa é conhecido como WISE – “Work Improvements in Small Enterprises” 

– (TAPIOLA 1998). Os princípios usados pelo WISE são baseados nos seguintes 

focos (PHOON 1998): 
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• Construção através da prática local;  

• Exposição de práticas bem sucedidas; 

• Ligação das condições de trabalho com metas gerenciais; 

• Utilização de métodos “aprenda fazendo”;  

• Troca de experiência; 

• Promoção do envolvimento dos trabalhadores. 

 

A qualidade total de gerenciamento é um processo de contínuo 

aprimoramento que incorpora senso comum, habilidades técnicas e comportamentais 

nos processos de saúde, de segurança e do controle ambiental. A habilidade de 

comunicar e trabalhar como parte de um time é crítica e necessária para o sucesso de 

um gerenciamento de qualidade. (CALLAHAN 1994). A constante aproximação das 

empresas para obterem certificados da Organização Internacional para a 

Normalização – ISO – para assegurar seus controles, uniformização, estabilidade dos 

processos e procedimentos indica essa tendência. A série IS0 9.000 assegura que os 

requisitos do mercado e as especificações técnicas de produtos serão constantemente 

mantidos. A Série ISO 14.000 é um conjunto de 28 normas relacionadas ao sistema 

de gestão ambiental. Os motivos para a implantação de um sistema de garantia de 

qualidade ou gestão ambiental vão de motivos externos − pressão dos clientes, alta 

concorrência no mercado, restrição de comércio por meio de regulamentações de 

mercado − e motivos internos − convicção, acreditar nos benefícios que o sistema 

proporciona, política corporativa e estratégia de competitividade (SEBRAE/ES 

2001). Hoje as empresas não vendem apenas produtos, vendem-se a si próprias. Para 

destacarem-se no mercado devem ganhar a confiança e a simpatia dos clientes, 

parceiros e colaboradores (THENEVET 1990). É possível que empresas 

participantes de programas de creditação voluntária de qualidade estejam mais 

interessadas em desenvolver esquemas de gerenciamento de saúde e segurança 

ocupacional (VASSIE et al. 2000). 

1.6 Promoção e Educação em Saúde  
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Conforme estabelecido na Primeira Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, realizada em Ottawa em novembro de 1986, esta é definida 

como um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da 

qualidade de vida e saúde incluindo uma maior participação no controle desse 

processo. Entendendo-se saúde como um recurso para a vida em busca de bem-estar. 

Neste ideal espera-se que as pessoas modifiquem favoravelmente seu ambiente. Na 

criação desses ambientes favoráveis, a Conferência de Sundsvall, realizada em junho 

de 2001, destaca a necessidade de mediar interesses conflitantes de modo que se 

possa garantir a permanência em ambientes favoráveis a saúde. Nesta conquista a 

educação tem importante papel no sentido de conscientizar a participação de todos os 

indivíduos envolvidos (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2001). 

 

A educação em saúde tem sido focada como prevenção de doenças 

geralmente em grupos de risco que têm maior potencial de desenvolver doenças. 

Assim, a educação em saúde geralmente é categorizada como prevenção primária, 

secundária e terciária. A prevenção primária destina-se a detectar grupos de risco e 

prover aconselhamento. Podemos citar como exemplos as campanhas de imunização 

e de citologia cervical. A prevenção secundária propõe-se a diminuir episódios de 

adoecimento e prevenir progressão de doenças por meio de diagnóstico precoce e de 

tratamento. Exemplos incluem a educação sobre medicação e o aconselhamento 

nutricional para diabéticos. A prevenção terciária tem por objetivo limitar 

incapacidades e complicações que levam a condições irreversíveis. Como exemplos 

podemos citar a educação sobre manejo de limitações e reabilitação. Assim, a 

educação em saúde tem como objetivo principal informar as pessoas sobre a 

prevenção de doenças e motivá-las a mudar de comportamento por meio de 

persuasão e técnicas de comunicação de massa. Já a promoção em saúde apresenta 

um escopo mais abrangente, já que tende a mediar estratégias entre pessoas e 

ambientes de acordo com escolhas pessoais e responsabilidade social em saúde na 

busca de um futuro saudável (NAIDOO e WILLS 1994). 
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A imagem que muitos empregadores têm de programas de saúde e segurança 

é de algo que não agrega valor à empresa e que existe apenas para cumprimento da 

legislação (OLIVEIRA 2001). Muitas destas perspectivas advém do fato de que as 

doenças causadas por questões de vida e de trabalho são tratadas como causas 

individuais e do cotidiano sem questionar muitas vezes as condições gerais de 

produção do capital (MINAYO 2000). Os programas de educação em saúde do 

trabalhador são centrados na simples transferência de informação considerando 

apenas aspectos cognitivos e deixando de lado os aspectos comportamentais 

incluindo a possibilidade de perda do emprego por exemplo. As necessidades de 

mudanças vão além do conhecimento biológico e mudança voluntária de 

conhecimento. Os objetivos da educação em saúde destacam a importância da 

mudança do comportamento organizacional acima do individual (CANDEIAS 1994). 

 

Havendo compromisso e motivação por parte do trabalhador, o plano do 

trabalho é seguido rigorosamente, até o momento em que surgem circunstâncias 

adversas não previstas. A autonomia do trabalhador é fundamental, pois nestas 

circunstâncias há liberdade de interromper a tarefa ou buscar alternativas mais 

adequadas de ação. A falta de autonomia pode comprometer toda a natureza da tarefa 

ou colocar em risco a vida do trabalhador e de seus colegas ou o patrimônio da 

empresa.(OLIVEIRA 2001). A educação em saúde pode contribuir para estabelecer o 

diálogo e promover melhorias nas condições de trabalho. 

 

 

A Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica – ABTG – vem buscando 

informar o setor gráfico por meio de seu portal eletrônico (www.abtg.org.br) sobre 

questões relativas a saúde e segurança desde abril de 2001. Esta entidade tem 

promovido encontros voluntários mensais de médicos do trabalho, fornecedores, 

engenheiros e técnicos de segurança do setor para elaborar materiais educativos a 

serem disponibilizados por via eletrônica e impressa com destaque especial às 

pequenas empresas.  
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Há necessidade de compreender a representação dos trabalhadores e 

proprietários de gráficas sobre programas de saúde dos trabalhadores no contexto da 

realidade brasileira. Busca-se fornecer ferramentas para aumentar a efetividade dos 

programas de saúde dos trabalhadores já que sua implementação nas empresas 

depende diretamente da aprovação do proprietário e do entendimento destes sobre 

estas questões. As representações desses atores sociais em relação aos programas de 

saúde dos trabalhadores em gráficas servirão para orientar ações de educação e 

promoção da saúde no setor gráfico. 

 



 

 

20

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Segundo DERLICKA e SHAHNAVAZ, em 2000, as metas das melhorias de 

condições de trabalho mais lembradas por trabalhadores e proprietários de pequenas 

empresas na Polônia foram: 

• a melhoria na qualidade do trabalho (76,9%);  

• a melhoria da produtividade e eficiência no trabalho (76,9%);  

• o aumento na satisfação do trabalho (61,5%); 

• a melhoria das condições de trabalho (61,5%); 

• a resolução de problemas de saúde e segurança (53,8%) e  

• a melhoria das relações de trabalho (30,8%). 

Este estudo também identificou que os proprietários e gerentes de pequenas 

empresas chegam a estes postos de trabalho sem qualificação específica ou preparo 

para gerir as obrigações referentes a segurança ocupacional.  

 

Segundo a maioria dos proprietários de pequenas empresas do Canadá a 

saúde não é um tema importante nos negócios. Neste estudo os proprietários 

acreditam que os riscos ocupacionais estão relacionados com o comportamento dos 

trabalhadores. As pequenas empresas são muito numerosas para serem 

rotineiramente fiscalizadas, os trabalhadores não são organizados e os proprietários e 

gerentes parecem ser pouco receptivos a programas que envolvam as questões de 

saúde. Além disso, muitos proprietários subestimam os riscos ocupacionais de suas 

empresas usando expressões do tipo: “Faz parte do trabalho”, “Eles nos contariam se 

fosse perigoso”, “Você se acostuma com isso”, “Um pequeno pedaço não vai matar 

você”, “Isso pode acontecer em qualquer lugar”, “Poderia ser pior”ou “Ninguém 

perdeu um olho ainda”. Em alguns casos a falta de autoridade pelo proprietário 

trabalhar junto aos funcionários reforça a expressão “deixar por conta deles”. Esse 

tipo de julgamento em relação ao risco baseia-se em uma racionalidade cultural e 
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social vinculada ao comportamento frente as questões de saúde. O etilismo é 

utilizado com objetivo de reforçar a solidariedade entre os operários da construção 

civil por exemplo (EAKIN 1992). Outro estudo canadense questionou 275 

trabalhadores quanto as condições de trabalho que pudessem afetar a saúde e 

segurança e qual a ação tomada. Desses trabalhadores 25% referiram não tomar 

nenhuma atitude já que consideravam parte do trabalho ou temer pela perda do 

emprego ou não haver nada que pudesse ser feito ou descrever o problema como 

relativamente pequeno; 2% referiram não discutir o problema com ninguém, apenas 

tomar cuidados extras. Os outros 200 trabalhadores relataram tomar alguma atitude 

como discutir o problema com o supervisor (42%), falar com o representante de 

saúde e segurança (7%), discutir com representante e gerente (9%), discutir o 

problema com colegas de trabalho (16%), e 26%, reclamar sem direcionar a queixa a 

ninguém relacionado ao trabalho (WALTERS e HAINES 1988). 

 

 

2.1 Teoria das Representações Sociais 

 

Representações sociais são uma modalidade de conhecimento particular que 

têm por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos 

(MOSCOVICI 1976). É uma forma de conhecimento socialmente elaborado e 

partilhado concorrendo para a construção de uma realidade comum a um grupo 

social (tradução livre de JODELET 1999). Pode-se entender as representações 

sociais também como idéias, imagens, concepções e visões de mundo que os atores 

sociais possuem sobre a realidade, as quais estão vinculadas às práticas sociais, ou 

seja, cada grupo social elabora representações de acordo com a sua posição no 

conjunto da sociedade. As representações emergem de seus interesses específicos e 

da própria dinâmica da vida cotidiana (MOREIRA e OLIVEIRA 1998). As funções 

essenciais das representações sociais compreendem: 

• função de saber: eles permitem compreender e explicar a realidade;  
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• função identitária: elas definem a identidade e permitem a proteção da 

especificidade dos grupos;  

• função de orientação: elas guiam os comportamentos e as práticas e 

• função justificadora: elas permitem a justificativa das tomadas de 

posição e dos comportamentos (ABRIC 1998). 

 

Quanto à função de justificação, as representações intergrupais têm como 

função essencial justificar os comportamentos adotados frente a um outro grupo. Em 

função da natureza das relações mantidas com este grupo e suas evoluções, constata-

se que as representações do outro grupo evoluem. Assim, em situações de relações 

competitivas vão ser elaboradas representações do grupo adverso, destinadas a 

atribuir-lhe características que justifiquem um comportamento hostil a seu respeito. 

Desta forma, a representação é determinada pela prática das relações. Emerge um 

novo papel das representações, o da manutenção ou do reforço da posição social do 

grupo em questão. A representação desse modo atua para perpetuar e justificar a 

diferenciação social. Ela pode sustentar a discriminação ou a manutenção de uma 

distância social entre grupos (OLIVEIRA 1996). A compreensão dos proprietários e 

trabalhadores quanto as ações de saúde desenvolvidas nas empresas é fundamental 

para que elas estejam adaptadas as necessidades desta população. 

 

No sistema de representação, os membros de um grupo criam o objeto 

representado, dão-lhe significado e realidade. A interação entre as pessoas expressa e 

confirma suas crenças subjacentes; de fato, a representação social é sempre uma 

unidade do modo como as pessoas pensam e do modo como fazem. Assim, uma 

representação é mais do que uma imagem estática de um objeto na mente das 

pessoas; ela compreende também seu comportamento e a prática interativa de um 

grupo. É ao mesmo tempo uma teoria sobre o conhecimento representado, assim 

como uma teoria sobre a construção do mundo (WAGNER 1998). 
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As representações são formas de conhecimento dos trabalhadores que 

diferem do conhecimento acadêmico estabelecido (SATO 1996; GRIMBER 1988). 

A questão, no entanto, não é se as idéias idiossincráticas podem ser referidas a um 

denominador comum no substrato da mente social, mas se essas idéias desempenham 

um papel na coordenação da prática reflexiva do grupo. Não faz muito sentido lógico 

chamar todas as teorias e conhecimento que um indivíduo possa ter de teoria ou 

conhecimento socialmente representado, mesmo que algumas pessoas o 

compartilhem. A questão é mais saber se os indivíduos têm razões para esperar que 

outros compartilhem com eles e se esse compartilhar coordenará seus 

comportamentos mútuos em relação a algum objetivo social relevante (WAGNER 

1998). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as ações de saúde dos trabalhadores desenvolvidas em gráficas com 

base nas representações sociais de proprietários e trabalhadores. 

 

3.2 Objetivo Específico 

 

Identificar a adequação dos PCMSOs às realidades e necessidades das 

pequenas empresas do setor gráfico. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Método 

 

Foi realizado estudo multicasos exploratório-descritivo. Esse tipo de estudo 

caracteriza-se por vislumbrar com profundidade um programa, um evento, uma 

atividade, um indivíduo ou um conjunto deles. Baseia-se em fontes de informações 

como entrevistas, observações, material áudio-visual e documentos (TRIVIÑOS 

1992; CRESWELL 1998). 

 

Para a análise foi utilizada uma abordagem qualitativa a qual busca descrever 

significados que são socialmente construídos e por isso é definida como subjetiva. 

Tem características não estruturadas, é rica em contexto e enfatiza interações. O 

conceito de avaliação qualitativa é aquele que tende a identificar benefícios e 

resultados na clientela. Isso inclui a subjetividade da percepção do outro (TANAKA 

e MELO 2001). A importância de reconhecer as expectativas dos sujeitos e suas 

posturas frente ao objeto de estudo influencia e direciona a tomada de decisões. 

 

A informação dada pela entrevista não-diretiva é considerada como 

correspondendo a níveis mais profundos e menos estereotipada. Parece existir uma 

relação entre o grau de liberdade deixado ao entrevistado e o aprofundamento dos 

dados que ele possa apresentar (MICHELAT 1987). As fontes de viés que podem 

surgir de uma entrevista vão desde influências da percepção recíproca ligadas a raça, 

sexo, idade, status e as chamadas não-respostas por causa da desconfiança e da 

intimidação (THIOLLENT 1987). Além disso, o uso da entrevista na coleta de dados 

nos permite vislumbrar modos de expressão, linguagem, contexto de trabalho dos 

participantes e ampliar atributos do objeto de estudo. É particularmente útil quando 

se entrevista trabalhadores de baixa instrução (BORGES e PINHEIRO 2002). 

 



 

 

26

 

4.2 Sujeitos  

 

O município de São Paulo está dividido em 08 distritos municipais (Anexo 

1). Os distritos do Centro e Sul 1 são os que apresentam maiores concentrações de 

gráficas, segundo dados de 1999 do Cadastro Geral de Empresas do IBGE, com 746 

e 454 estabelecimentos respectivamente (Anexos 2 e 3). A amostra foi intencional 

abrangendo 20 empresas. Foram selecionadas gráficas que utilizam processo off-set 

com 11 a 50 trabalhadores a partir do banco de dados de 1999 do Cadastro Geral de 

Empresas disponibilizado pelo IBGE e do 6° Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica 

(ABIGRAF 2001), com pelo menos 05 anos no setor gráfico e que possuíssem 

PCMSO. O contato com as gráficas foi mediante uma ligação telefônica com o 

proprietário. Nesse momento a pesquisadora realizou uma breve apresentação, 

explicou o objetivo do estudo e a necessidade da visualização do PCMSO da 

empresa, confirmou os critérios de seleção da empresa e agendou entrevistas e 

observação do local de trabalho. Foram entrevistados 01 proprietário de cada gráfica 

selecionada e 02 trabalhadores. Os critérios para a seleção dos trabalhadores foram o 

seguinte: 01 representante da CIPA quando esta estiver constituída na empresa e 01 

trabalhador com pelo menos 12 meses de tempo de serviço na empresa que não seja 

representante da CIPA. Foram entrevistados preferencialmente trabalhadores 

envolvidos com a parte produtiva da empresa, os quais têm contato com maiores 

fatores de risco. Nos casos de empresas que possuíssem mais de um proprietário, 

seria entrevistado aquele que estivesse em maior contato com a área de saúde e 

segurança do trabalho de seu estabelecimento. 

 

4.3 Coleta do Material  

 

4.3.1 Caracterização de Cada Empresa 

 

 No dia da entrevista foi preenchido um formulário para caracterização da 

empresa (Anexo 4) com o proprietário da gráfica. 
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4.3.2 Entrevistas Abertas Semi-estruturadas foram utilizadas como técnica 

para coleta de informações. Houve preenchimento por cada entrevistado do termo de 

consentimento com esclarecimentos dos objetivos da pesquisa (Anexo 5). Houve 

preenchimento pela pesquisadora da caracterização de cada entrevistado (Anexo 6). 

As entrevistas foram baseadas em roteiro pré-estabelecido (Anexos 7 e 8).  

 

4.3.3 Análise Documental foi baseada em: 

 

4.3.3.1 Notificação e/ou Multas do Ministério do Trabalho ou da 

Previdência Social disponibilizadas pela empresa; 

 

4.3.3.2 Análise dos PCMSOs, Outros Programas de Saúde dos 

Trabalhadores e/ou Outras Ações de Saúde dessas empresas e correlação com 

o PPRA foi feita para identificar monitoração de riscos ocupacionais específicos e 

estabelecimento de medidas de promoção de saúde, prevenção de doenças e 

treinamento em primeiros socorros; 

 

4.3.4 Análise Observacional mediante inspeção do ambiente de trabalho foi 

realizada para identificar se os riscos contidos no PCMSO correspondem aos 

descritos no PPRA e a realidade encontrada. Houve também termo de consentimento 

com esclarecimentos ao dirigente dos objetivos da observação no local de trabalho 

(Anexo 9). A duração da observação foi de cerca de 1 hora. Posteriormente foi 

realizada a descrição dos achados. 

 

 

 

 

4.4 Análise das Evidências 
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As entrevistas foram transcritas e sintetizadas pela metodologia do discurso 

do sujeito coletivo (DSC). O DSC é um método que torna mais clara as 

representações sociais sobre determinado tema. Parte-se de discursos individuais que 

depois de decompostos através de idéias centrais são reunidos e condensados em um 

ou mais discursos do sujeito coletivo. O discurso de um indivíduo pode conter mais 

de uma idéia central ou vários indivíduos podem apresentar a mesma idéia central 

(LEFÈVRE et al 2000). 

 

Foi realizada correlação dos achados das entrevistas com a caracterização da 

empresa, a análise documental e observacional. 
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5 RESULTADOS  

 

O período de coleta de dados das 20 empresas avaliadas foi de 21 de maio de 

2002 a 13 de setembro de 2002 (Anexo 10). Foram realizadas cerca de 300 ligações 

telefônicas para agendamento das entrevistas. Este número relevante de ligações 

deve-se ao fato de muitos números telefônicos contidos na listagem do IBGE estarem 

incorretos. Além disso, algumas empresas já não existiam mais. Em outras houve 

negativa na participação do estudo, outras ainda não se encontravam nos critérios 

estabelecidos ou o proprietário não estava disponível para o atendimento o que 

gerava repetidas ligações para o mesmo número. 

 

O tempo de fundação das gráficas analisadas variou de 5 a 66 anos. A área 

total desses estabelecimentos variou de 300 a 2.300 m2, onde exerciam atividades um 

total de 11 a 46 trabalhadores por empresa. Em 7 destas empresas existiam de 1 a 11 

trabalhadores terceirizados (Anexo 10).  

 

O PCMSO de uma das gráficas estudadas não foi baseado em PPRA, pois a 

empresa não possuía este documento. Dos PPRAs analisados 3 encontravam-se 

vencidos e outras 3 empresas não forneceram o PPRA para análise (Anexo 10). As 

gráficas já haviam sido fiscalizadas por órgãos governamentais responsáveis pela 

saúde e segurança do trabalho em períodos anteriores as entrevistas conforme 

relataram 11 proprietários. Das 20 empresas participantes do estudo 13 eram 

associadas a ABIGRAF (Anexo 11). 

 

Ao lado de modernos equipamentos de impressão off-set encontramos em 2 

empresas analisadas máquinas de tipos de chumbo conhecidas como máquinas 

tipográficas. No presente estudo observou-se também que 48% dos equipamentos de 

impressão apresentavam tempo de uso superior a 16 anos (Anexos 11 e 12).  
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Chama atenção a presença de alimentos junto aos produtos químicos para 

limpeza de rolarias em 2 empresas. Os riscos químicos e físicos estavam presentes 

em todas as empresas avaliadas, porém nem sempre estavam contidos no PCMSO 

que deveria monitorar os riscos de exposições ocupacionais (Anexo 12).  

 

Constatou-se uso de combustível como gasolina em 9 empresas e querosene 

comum ou desodorizado em 12 empresas das 19 que permitiram observação do 

ambiente de trabalho. Estes solventes ainda são utilizados para limpeza de rolaria e 

chão. O volume de uso mensal de querosene foi cerca de 100 litros segundo o 

proprietário de uma das empresas (Anexo 13). Esta foi a única gráfica onde foi 

visualizada máscara individual com filtro químico para solventes. Apesar da 

necessidade do uso de protetores auriculares nas gráficas estudadas, estes 

equipamentos de proteção individual não estavam sendo utilizados pelos 

trabalhadores de 8 empresas (Anexo 12). 

 

A média de idade dos proprietários foi de 51 anos, com média de 26 anos de 

trabalho no setor gráfico e 18 anos em média na empresa. Foram entrevistados 11 

proprietários homens brancos, 2 homens de descendência oriental, 4 mulheres 

brancas e 2 mulheres de descendência oriental. O grau de instrução dos proprietários 

na sua maioria incluía o ensino superior. Dois proprietários possuíam ensino médio 

técnico gráfico e 2 não haviam concluído o ensino fundamental (Anexo 14).  

 

Os trabalhadores apresentavam em média 38 anos de idade, 18 anos em 

média de trabalho no setor gráfico e 9 anos em média na empresa. Dos trabalhadores 

entrevistados 32 eram brancos, 4 amarelos e 2 pretos. O grau de instrução de 13 

trabalhadores foi de fundamental incompleto, 5 com fundamental completo, assim 

como 5 com ensino médio incompleto e 10 com ensino médio completo. Dos 

trabalhadores entrevistados apenas 2 haviam concluído o ensino médio técnico 

gráfico e 3 possuíam formação superior incompleta. Do universo dos trabalhadores 

analisados 34% eram sindicalizados. Foram entrevistados 3 trabalhadores membros 

de CIPAs do universo das 4 empresas onde ela havia sido constituída, mas em 
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apenas 2 gráficas elas puderam ser consideradas atuantes (Quadro 2 e Anexo 15). Do 

ponto de vista legal outras 4 gráficas já deveriam tê-la constituído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2- Relação das gráficas e da obrigatoriedade da constituição e 
atuação das CIPAs.  
 

Gráficas Obrigatoriedade da 
CIPA 

CIPA 
Atuante 

1   
2   
3   
4   
5  ** 
6 x * 
7 x não 
8  ** 
9   

10   
11 x sim 
12   
13 x * 
14   
15 x * 
16 x sim 
17 x * 
18   
19 x não 
20   

*A CIPA ainda não foi constituída. 
** O número de trabalhadores empregados pela empresa é inferior ao patamar de 20 necessários para a 
formação da CIPA, porém se adicionarmos os trabalhadores terceirizados teremos um total superior a 20 
trabalhadores. 
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Quadro 3- Síntese das Idéias Centrais dos Proprietários. 
 
 

L – Por que vocês decidiram implantar o PCMSO na empresa? 
Fale um pouco sobre isto. 

Idéias Centrais 
A - Por causa da lei, porque é obrigatório. 
B - Para prevenir acidentes e doenças. 
C - Para verificar a aptidão para a atividade laboral. 
D - Evitar ações trabalhistas. 

L – Como está o PCMSO hoje na sua empresa? 
Idéias Centrais 

A - Poderia ser feito algo a mais, não é um programa preventivo. 
B - Cumpre a exigência legal. Faz o que é exigido. 
C - É inadequado a realidade. 
D - Desconheço. 

L – Além do PCMSO a empresa promove alguma outra ação de saúde? 
 Por quê? 

Idéias Centrais 
A - Não há outras ações de saúde. 
B - Temos iniciativas próprias. 
C - Possui plano médico e/ou odontológico. 
D - Tem planos de implementação futura de vacinas, palestras, alterações 
ergonômicas. 
E - Palestras já foram realizadas. 

L – O que o PCMSO pode trazer de benefícios para a 
 saúde dos trabalhadores da sua empresa? 

Idéias Centrais 
A - O PCMSO não traz benefícios porque falta prevenção e conscientização. 
B - Há prevenção de doenças e obrigatoriedade da avaliação. 
C - Conscientiza para o uso de EPIs. 
D - Evita faltas ao trabalho. 
E - Traz confiança. 

L – Você gostaria que a empresa tivesse algum outro programa de  
saúde do trabalhador? Fale um pouco sobre isto. 

Idéias Centrais 
A - Gostaria de mais orientações e/ou palestras. 
B - Não, porque não há riscos. 
C - Não, porque estamos satisfeitos. 
D - Gostaria de mais exames. 
E - Gostaria de convênio médico, dentário e melhoria do atendimento público. 
F - Gostaria de um programa alimentar e de transporte digno. 
G - Gostaria de implantar locais para realizar atividade física. 
H - Gostaria de realizar alterações na ergonomia. 
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Quadro 4- Síntese das Idéias Centrais dos Trabalhadores. 
 
 

L – Fale–me sobre o PCMSO da Empresa X. 
Idéias Centrais 

A - Consiste em realizar anamnese e exame físico. 
B - Falta credibilidade ao PCMSO. 
C - Apenas cumpre a obrigatoriedade legal. 
D - Fundamenta-se na realização de exames complementares. 
E - Baseia-se na prevenção de doenças. 

L – A empresa desenvolve alguma outra ação de saúde? 
Idéias Centrais 

A - Realiza ações de prevenção de doenças e acidentes. 
B - Ajuda conforme a necessidade. 
C - Não realiza outras ações de saúde. 
D - Possui convênio médico. 

L – Que benefícios as ações de saúde do trabalhador trazem para você? 
Idéias Centrais 

A – Sugerem melhorias nas condições de trabalho através da substituição de 
materiais e mobiliário. 
B - Trazem tranqüilidade para exercer a atividade laboral. 
C - Previnem acidentes e doenças. 
D - Não trazem benefícios porque são superficiais. 

L – Que benefícios as ações de saúde do trabalhador 
 trazem para a empresa? 

Idéias Centrais 
A - As ações de saúde geram segurança na empresa. 
B - As ações de saúde aumentam a produtividade. 
C - As ações de saúde evitam afastamentos. 
D - As ações de saúde do trabalho garantem boa saúde.  
E - As ações de saúde do trabalho são vistas com desconfiança. 
F - As ações de saúde do trabalho apresentam garantias legais. 

L – Você gostaria que a empresa tivesse algum outro programa de saúde do 
trabalhador? Fale um pouco sobre isto. 

Idéias Centrais 
A - Gostaria de ações sindicais concomitantes. 
B - Desejo mais orientações com informações visuais e palestras. 
C - Não tenho sugestões. 
D - Seria necessário um maior controle dos produtos químicos. 
E - Deveriam solicitar mais exames preventivos. 
G - As reavaliações poderiam ser mais freqüentes. 
H - Há necessidade de plano de saúde. 
I - Gostaria que houvesse mais visitas aos postos de trabalho. 
J - Poderia haver ginástica laboral. 
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Quadro 5 Síntese dos Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) dos Proprietários.  
 
 

L – Por que vocês decidiram implantar o PCMSO na empresa? 
Fale um pouco sobre isso. 

DSC Idéias Centrais 
Eu tenho porque é obrigatório, por causa da lei. Primeiro foi 

porque fomos informados que existia esse programa, que antes pelo menos 
não existia organizado assim em termos de nome e tudo isso. Houve mais 
uma imposição da legislação e nós recebemos informações que seria 
obrigatório a implantação nas empresas Veio uma fiscalização de rotina e 
eles falaram que precisaria implantar todas essas normas e normalizações. 
O governo se preocupa.Tá correto, só que eles não enxergam que a 
realidade do Brasil infelizmente é outra. Eu não posso querer ser a Nestlé 
suíça, eu não vou conseguir porque os meus funcionários não são suíços, 
entendeu? (P1 ,P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, 
P15, P16, P17, P18) 

A- Por causa da lei, 
porque é obrigatório. 

Então a gente consegue um controle melhor e eles se sentem 
obrigados a ir porque se a gente pede fora disso algum exame eles ficam 
protelando e não fazem. Assim eles se sentem obrigados e está tudo em 
ordem e para nós um funcionário sadio é bem melhor. É para fazer uma 
prevenção para evitar acidentes. É bom para nós e para o próprio 
funcionário também. Se você largar a mão e deixar cada um cuida de si 
próprio e vai ver depois que aconteceu ou teve o problema e ai não vai 
resolver mais, já perdeu dedo, braço, quebrou alguma coisa aí é irreversível 
já não tem mais jeito. É para garantir a saúde (P5, P18, P19) 

B- Para prevenir 
acidentes e doenças. 

É para que não tenha nenhum tipo de doença que interfira no 
serviço que ele esteja fazendo. Por exemplo um funcionário que tem uma dor 
nas costas não pode ser um funcionário que faça um esforço nesse sentido 
do ocupacional. (P5, P12, P15) 

C- Para verificar a 
aptidão para a 
atividade laboral. 

Para tentar amenizar os problemas que podem ocorrer dentro da 
firma. A mão do funcionário em uma máquina, problemas que podem vir 
com ações trabalhistas. Podia ter usado luva, mas eu não sabia que podia 
usar luva, ou protetor de ouvido e se enquadrar na forma legal de trabalhar. 
(P12) 

D- Evitar ações 
trabalhistas. 

L – Como está o PCMSO hoje na sua empresa ? 
DSC Idéias Centrais 

Não é um programa médico preventivo, educativo direto, não. A 
pessoa vai lá 1 vez por ano. O médico faz um exame, dá uma olhada só, vê 
se a pessoa está inteira e só. Esses médicos assim não são 100%. Faz 
exames superficiais de pulmão, pressão. Acho que até deveria realizar 
exames laboratoriais. Esperaria que fizesse exame de fezes, de sangue 
principalmente em gráficas. Usa chumbo em poucos trabalhos. O médico 
deveria vir cerca de 04 vezes por ano para ver o dia-dia dele. Às vezes a 
pessoa tem alguma coisa que não está sabendo, então seria um exame 
preventivo. A gente se preocupa, porque ele passa a viver 50% do dia com 
você e 50% fora. Então você quer ver o bem estar dele. (P1, P2, P4) 

A- Poderia ser feito 
algo a mais, não é 
um programa 
preventivo. 

Não apresenta nenhum problema. A gente está cumprindo com o 
pedido pela lei. Todos os funcionários ninguém reclama. Se alguém falta é 
por doença não relacionada ao trabalho. Os exames são feitos 
periodicamente. Tudo que é necessário para o funcionário com relação a 
saúde tem sido cumprido a risca. A gente sempre tem aquele programa 
certinho. Eu estou sempre em contato com o médico e tudo que é necessário. 
Ele está sempre me orientando através de telefone e visitas a empresa. Faz 

B- Cumpre a 
exigência legal.  
Faz o que é exigido. 
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os exames e então ele já olha o aspecto físico da gráfica, se foi criada mais 
alguma novidade. Existe uma preocupação muito grande em relação ao 
aumento de decibéis, máquinas que possam estar ultrapassando, há sempre 
essa preocupação. Toda vez que ele tem estado aqui tem feito essa avaliação 
para que possa me orientar, porque eu sou apenas um instrumento; eu não 
sou da área. Eu faço aquilo conforme a lei manda e através dele. São feitos 
todos os exames necessários, laudos conforme manda a periodicidade do 
programa. O médico marca o dia, vem aqui e faz as perguntas para os 
funcionários e alguns conforme a idade, algum problema especial vão no 
consultório e fazem os exames. Fazem audiometria, examinam, pedem para 
os que têm necessidade exames, menos para o pessoal administrativo que 
não tem contato com nenhum produto nem barulho. Nesse relatório está 
tudo em ordem, não tem ninguém que esteja fora dos parâmetros que ele 
mesmo estabelece. Faz todos os periódicos, exame de admissão, demissão e  
audiometria. Tem alguns exames específicos que ele só acompanha, mas são 
contratadas outras empresas para fazerem como exames de urina para os 
funcionários que tem contato com a tinta e etc. Está funcionando a contento. 
Na última fiscalização fomos até cumprimentados pelo fiscal coisa que eu 
acho que nunca aconteceu na minha vida. Praticamente tem tudo sido 
colocado em prática. Só uma vez por ano o médico vem e faz uma visita, um 
relatório no sentido do que tem que ser modificado como local para 
refeitório, observações quanto a usar o equipamento, forçar os funcionários 
a usar o equipamento… (P1, P3, P5, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14) 

Talvez por ele ter uma classe social menos que a gente talvez ela 
fale alguma coisa e ele acabe esquecendo, sabe? Ou não toma providência 
nenhuma a gente gostaria de acompanhar. O médico manda as atualizações 
mensais através de relatórios para a pessoa que fica encarregada de 
recepcionar esse material aqui dentro, mas a comunicação para os 
funcionários disso é zero. São relatórios explicativos e de medicina 
preventiva: AIDS, DST, cuidados de higiene, cuidados no trabalho, 
exposição a produtos químicos... Um jornalzinho, um informativo uma vez 
por mês e ela arquiva dentro da pastinha do PCMSO. Geralmente afixa esse 
material no quadro, mas eu diria que a forma que é apresentada não é 
didática e outra, por força do mercado uma grande parte dos meus 
funcionários é terceirizada, então o nível de instrução deles é muito baixo. 
Não adianta passar um informativo desses que o cara também não vai 
entender. É completamente inócuo! Não vejo nenhuma diferença desde a 
aplicação do programa que em termos práticos não afetou. Nós como uma 
firma antiga tem muito processo de fim de carreira e funcionários em 
processo de aposentadoria. A aplicação dos programas nesses funcionários 
que seriam funcionários limites não causou nenhum ganho. O problema de 
forçar os funcionários a usar o equipamento é criar uma insatisfação e eles 
começarem a trabalhar com má vontade, eu estar forçando eles em uma  
coisa. Não tem jeito de você forçar sem aplicar uma multa, uma advertência. 
Isso acaba gerando insatisfação e eu procuro evitar. O risco de saúde, não é 
risco, o que eu falo é levar a firma. Tá difícil levar a firma. Teria risco se a 
máquina fosse velha. Uma guilhotina que não é eletrônica eu acho muito 
perigosa. No começo tinha máquina que não era eletrônica nem nada, aí eu 
rezava todo o dia. Os outros riscos têm, mas eu sempre fico em cima, né? 
Por exemplo o pé não pode ficar andando de chinelo, porque tudo é de 
ferro, cada tropeção vai um dedo embora, eu já não deixo. Por exemplo uma 
camisa sem abotoar eu não deixo, porque a máquina vira. A moça não pode 
ficar de cabelo solto, porque tudo é engrenagem, eu fico brava. Eu tenho 
olhado tudo essas coisas. Eu sempre cuidei dos meus funcionários como se 
fosse da família. (P1, P6, P11, P12, P15) 

C- É inadequado a 
realidade. 

Eu não cuido dessa parte. (P19) D- Desconheço. 
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L – Além do PCMSO a empresa promove alguma outra ação de saúde?  
Por quê? 

DSC Idéias Centrais 
Não, programa de saúde  pago para outra coisa não tem aqui. 

Nada foi proposto, porque não vejo necessidade.  Você não tem condição. 
Você deveria pagar um plano de saúde para cada funcionário, mas se você 
pagar você não tem dinheiro. A gente mantém  aqui na gráfica tudo em 
ordem, arrumadinho com segurança para não ter problema. Higiene, 
limpeza, bem arejado, tudo isso ajuda. Por que deveria fazer mais? Não vejo 
necessidade.  Só fazemos aquilo que é solicitado. Nosso índice de falta por 
problema de saúde é baixíssimo. O Homem tende a inércia, então a gente 
não toma atitude, porque a gente não se vê atualmente tendo uma 
necessidade. O nosso risco é muito baixo e a CIPA se tornou necessária 
apenas para cumprir um protocolo legal. Por histórico aparentemente todas 
as operações da empresa não aparentam ter riscos grandes. Em todos esses 
anos não tivemos nada que causasse qualquer prejuízo físico a alguém. (P1, 
P2, P4,P9, P11, P16, P17, P18, P19) 

 A- Não há outras 
ações de saúde. 

Eu até recebi uma proposta de alguns grupos particulares no 
sentido de palestras sobre doenças infecciosas, doenças contagiosas que 
quando o número de funcionários é grande é importante na empresa. Nós 
estamos sempre assim orientando. Por exemplo como aconteceu agora há 1 
mês atrás essa guerra contra a dengue. Eu procurei, fui até o posto de saúde 
coloquei cartazes, deixei alertas nesse sentido. Foi por uma orientação 
social que você recebe informações através de órgãos públicos então 
começa a haver assim: fulano está com febre. Você tem essa preocupação 
então vamos orientar nesse sentido.Graças a Deus não tivemos nenhum 
caso. Colocamos cartazes que ainda deve ter no quadro deles. Eu falo para 
na hora do almoço, dar uma volta no quarteirão no sol, mas ninguém faz 
isso, ninguém. Fica aí jogando baralho e senta  na frente no sol. Essas 
coisas as pessoas não entendem. Na hora do serviço eu não posso falar para 
parar o serviço para dar um passeio lá fora, não dá também porque o custo 
é muito alto, não é verdade? (P3, P13) 

B- Temos iniciativas 
próprias. 

Não, tem só o plano médico. Como nós temos planos de saúde e 
assistência odontológica as necessidades básicas estão cobertas.  Alguns 
são adeptos ao sindicato e tem assistência médica e jurídica. Dão esse tipo 
de benefício lá. (P5, P10, P12) 

C- Possui plano 
médico e/ou 
odontológico. 

Não, porque na verdade o próprio mercado obriga a gente a 
enxugar cada vez mais os custos, nos impede de ter uma pessoa de RH 
direcionada para avaliar melhor a saúde ocupacional dos funcionários. A 
vacina da gripe é um negócio super interessante. Eu tomo anualmente, mas 
eu não tenho condição de estender isso para o meu funcionário. Isso seria 
um programa que não é muito caro, mas implicaria em custo, mas é uma 
coisa que daria para fazer. Em uma época eu quis começar a ter algumas 
palestras referente a doenças tipo AIDS, algum esclarecimento para os 
funcionários por orientação do meu irmão que é médico. Isso no dia-dia não 
aconteceu, não vingou, mas foi uma vontade minha que eu não descarto a 
possibilidade de ter novamente. Eu acho isso muito importante para a 
integração não só na parte de saúde como de qualquer outra parte. É uma 
semente que está viva precisa alguém me incentivar. Quem sabe o programa 
novo de qualidade que a gente tá querendo implantar não venha isso, 
porque tem muito treinamento, muita palestra de procedimento, do cliente, o 
que é o cliente, porque a gente se mata pelo cliente. Acho que junto com isso 
a gente pode ter alguma coisa nessa área também que nunca é demais. 
Existe um projeto para estender um benefício de assistência médica ao 
funcionário. Depois na área de produção eu tenho um projeto de ergonomia 

D- Tem planos de 
implementação 
futura de vacinas, 
palestras, alterações 
ergonômicas. 
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com assentos mais adequados, embora a gente tenha alguns assentos 
ergonômicos, mas eu ainda vejo que há necessidade de melhora, mas eu 
tenho que fazer um pouquinho por vez. (P6, P7, P9, P15) 

Faz palestra. Eu como empresário não tenho acompanhado muito 
de perto. O médico tá aí e eu deixo o médico lá. Eu estou sempre correndo 
atrás do prejuízo. Eu não tenho idéia do que ele fala na palestra. (P14) 

E- Palestras já foram 
realizadas. 

L – O que o PCMSO pode trazer de benefício para a saúde 
do trabalhador da sua empresa? 

DSC Idéias Centrais 
A parte da saúde você está vendo de um modo geral, você não 

está vendo uma coisa preventiva. Antes não existia nada agora existe e o 
pessoal não te passa nada. Eu falo para trabalhar com luvas aí o cara não 
trabalha, ou se não eu falo na hora de pegar o lixo:− você usa a luva. Aí o 
cara não sei o que, você não pode ficar o dia inteiro atrás dele. Como se diz 
a mãe falando para o filho é uma coisa, mas aí se vem um outro terceiro e 
fala que é perigoso é capaz que ele atenda melhor. Falta alguém que 
normalize. Eu simplesmente por um aviso: vocês têm que seguir uma regra! 
Não adianta. No teu PCMSO você não pode ter contato direto com a tinta, 
mas o cara não passa o creme, não usa o EPI se a gente não fica insistindo, 
entendeu?  Acho que antes do próprio PCMSO a gente deveria ter uma 
conscientização do funcionário do porquê disso tudo. Acho que o cara tinha 
que ter um programa de conscientização para o funcionário para o  uso por 
exemplo dos EPIs (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÂO INDIVIDUAL). Eles 
têm um nível salarial bom, mas um nível sócio cultural baixo. Poderia 
levantar mais o nível cultural e social,se explicasse como fazer a higiene 
pessoal seria importante. Nas pequenas e médias empresas aqueles que tem 
um PCMSO, que são poucos, é um mero cumprimento legal, por obrigação, 
não traz nenhum benefício. Na verdade a gente tem uma legislação de 
primeiro mundo e um funcionário de quinto mundo. Não adianta para você 
passar um relatório para o cara na linguagem médica. O cara não vai 
entender nada. Acho que eles não sabem nem escrever o nome direito. Como 
você vai obrigar o cara a ler um relatório que não entende nada do que está 
escrito. Nunca vi nada de concreto (P1, P2, P6, P9, P16, P14)  

A- O PCMSO não 
traz benefícios, 
porque falta 
prevenção e 
conscientização. 

Ele serve principalmente de um alerta no caso de você ter um 
funcionário com algum problema que muitas vezes é difícil você estar em 
contato permanente com o funcionário. Então esse controle permite que até 
o próprio funcionário que  não esteja alerta para um problema que está 
tendo e dá a partir desse momento ele tomar ciência e se cuidar. É 
importante tanto para o empresário quanto para a empresa, para o 
funcionário. Aqui é o que eu te falei é uma família. Quando a gente mesmo 
pode passar a informação, eu mesmo me encarrego disso. Você tem que 
fazer a pessoa ver que o meio onde ela trabalha  oferece os riscos, mas ao 
mesmo tempo tem como se prevenir. O trabalhador se sente  obrigado a 
fazer isso. Se ele não fizer ele vai ter uma punição, então ele se sente 
obrigado a fazer. Porque se não eles vão adiando. Faz um trabalho 
preventivo de alguma doença. (P3,P4,P5,P8,P10,P11,P13,P15) 

B- Há prevenção de 
doenças e 
obrigatoriedade da 
avaliação. 

A conscientização do funcionário de que ele está sujeito a riscos. 
Acho que é a longo prazo da pessoa ir vendo que o negócio existe que o 
médico vai tar vindo aqui e batendo na mesma tecla. Como a gente ficou 
muito tempo sem, eu diria 50% são antigos e criam mais resistência. Porque 
nunca usei, porque nunca precisou, por que vai precisar agora? Os novos se 
adaptam mais fácil. Eles vão tar vendo que todo o ano o médico vai estar 
pedindo para usar e a gente vai estar batendo nessa mesma tecla. O 
funcionário que  assiste as palestras com o médico poderia estar 
conversando com o pessoal que ele vivencia no dia-dia e ele vai acabar 
comentando. Ele vai estar consciente e vamos dizer mesmo nas horas de 

C- Conscientiza para 
o uso de EPIs. 
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refeição a conversa dele vai ser de alguém instruído. Vai estar tentando 
passar o que ele viu na palestra para os outros. Nós tínhamos dificuldade de 
fazer os funcionários usarem o equipamento de proteção.  Eles detestavam 
usar. Mas com  o programa todos usam e foi melhor para eles. Eles tinham 
dificuldade de fazê-los entender, porque era importante usar isso para o 
cara não ficar surdo, não ter problemas futuros então desse lado foi bom. 
No começo ele mostrou a eles em uma palestra, porque que era importante, 
não era a gente que estava obrigando. Agora não precisa cobrar mais. Foi 
legal. Eles esqueciam  em casa, você virava as costas e eles tiravam. Hoje 
não todos usam e estão conscientes porque tem que usar. (P12, P17) 

É bom para não ter falta constantemente. Se uma pessoa falta não 
tem ninguém para cobrir então outra pessoa vai se sacrificar, vai ter que 
fazer um hora extra e  vai ser prejuízo para empresa, então a pessoa tem que 
estar apta, tem que estar  com a saúde em ordem para poder seguir as 
coisas. (P18) 

D- Evita faltas ao 
trabalho. 
 

Ficam mais confiantes. (P19) E- Traz confiança. 
L – Você gostaria que a empresa tivesse algum outro programa 

de saúde do trabalhador? Fale um pouco sobre isto. 
DSC Idéias Centrais 

A médica simplesmente largou o material aqui e você se vira, 
virou as costas e foi embora. Dia tal você paga a mensalidade no banco e eu 
acho que ela não se preocupa com a gente. Nós somos praticamente  uma 
família, a gente é preocupado. Seria importante orientar outros tipos como 
pessoas embriagadas operando máquinas, a conduta do funcionário, como 
se agachar, como levantar para transportar um pacote, os cuidados que ele 
deve ter com a alimentação, outras doenças, alertas. Eu acho que  se o 
ministério do trabalho deslocasse uma parte dos fiscais para fazer palestras 
na empresa, uma coisa assim poderia funcionar. Seria interessante 
contratar alguém que pudesse trabalhar o aspecto estressante do trabalho. 
O estresse que o pessoal está sujeito aqui, o sedentarismo, atividade física 
durante o trabalho. Ter um tempo específico para atividade física laboral. 
Alguma coisa nessa linha seria interessante pelo bem-estar  físico e mental. 
A prevenção seria o ideal, mais palestras. (P1, P3, P6, P8, P9, P12, P14) 

A- Gostaria de mais 
orientação e/ou 
palestras. 

Na área gráfica não é tão perigoso em nada. A gente não 
trabalha com poluente. Só papel, a tinta é mínima então não tem problema 
assim da gráfica prejudicar a pessoa na saúde. Antes tinha chumbo essas 
coisas. Hoje não tem mais nada. Não existe  nenhum papel desse tipo de 
programa em gráfica. É por obrigação. Aqui não tem nada que ele vai ficar 
doente de uma hora para outra e vai prejudicar ele pelo menos em gráfica 
do meu porte que é pequeno. Gráfica grande acho que também não tem não. 
(P2, P16) 

B- Não, porque não 
há riscos. 

O que eu acho importante que vem sendo feito é o 
acompanhamento do programa. Por isso quando é feito essa avaliação 
periódica o médico tem o cuidado de perguntar se existe alguma 
modificação para ele estar ciente. O próprio médico do trabalho tem a 
composição química de tudo que é usado aqui para caso em uma 
emergência. É tudo muito bem feitinho, bem certinho. Eu não vejo a CIPA 
como um custo eu vejo a CIPA como um investimento que você deixa de 
acontecer certas coisas, toma certos cuidados no seu dia-dia que pode vir a 
te gerar benefícios. Um acidente de trabalho todo mundo sabe o custo que 
isso dá. (P3, P5, P7, P10, P18, P19) 

C- Não, porque 
estamos satisfeitos. 

Gostaria se tivesse condição financeira uma assistência mais 
amiúde a cada 6 meses e mais completa com mais exames, mas acho que é 
inviável no momento econômico atual. (P4) 

D- Gostaria de mais 
exames. 

Eu gostaria que tivesse uma saúde pública decente para eu parar E- Gostaria de 
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de pagar uma saúde pública particular para eles. Também  gostaria de 
convênio dentário, médico. Só que tudo isso custa e ninguém tem dinheiro 
para ficar aplicando em cima disso. O que eu acho que esses postos de 
saúde teriam que atender melhor, porque é para todo. (P7, P8, P13 ,P17) 

convênio médico, 
dentário e melhoria 
do atendimento 
público. 

Seria bom  programa alimentar: o PAT. Hoje a gente é obrigado 
a dar a cesta básica, mas a coisa é um pouco mal dirigida. Ela poderia ser 
feita de uma maneira mais prática, ou seja obrigar as empresas a fornecer 
alimento na fábrica. Não adianta você fazer a gráfica uma maravilha e o 
cara leva 3 a 4 h para chegar aqui. Ele já chega sem condições de trabalho. 
Aí ele termina o  trabalho sabendo que terá que pegar mais 3 h de 
condução. É triste. É duro. É um estresse que o funcionário não deveria ter. 
(P11) 

F- Gostaria de um 
programa alimentar e 
de transporte digno. 

Quero ver se faço sala de ginástica, sala de repouso, um lugar 
mais adequado. Eu andei fazendo alguns cursos, já vi como funciona. Isso 
eu acho legal que com certeza eu vou fazer. (P17) 

G- Gostaria de 
implantar locais para  
realizar atividade 
física. 

Eu tenho um projeto de ergonomia com assentos mais adequados, 
embora agente tenha alguns assentos ergonômicos, mas eu ainda vejo que 
há necessidade de melhora, mas eu tenho que fazer um pouquinho por vez. 
Isso tudo requer tempo, demanda custo eu tenho que fazer uma 
programação. (P15) 

H- Gostaria de 
realizar alterações na 
ergonomia. 
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Quadro 6- Síntese dos Discursos do Sujeito Coletivo dos Trabalhadores 
 
 

L – Fale para mim sobre o PCMSO da Empresa X. 
DSC Idéias Centrais 

É realizada uma avaliação com um exame médico periódico 
patrocinado pela empresa. Vem uma pessoa faz um questionário, faz exames 
físicos na gente. Então, libera o atestado em saúde. Isso todos os anos. É 
uma consulta. A gente vai lá e eles perguntam para nós se a gente sente 
algum problema de saúde e dependendo do empregado aquilo que o 
empregado sente explica para o médico. Ele mede pressão, escuta o 
coração, faz algumas perguntas se você tem algum problema de tontura, 
algumas perguntas do dia-dia, se você vem sentindo alguma coisa diferente, 
fez alguma cirurgia nesse período, de audição. Eles perguntam se a gente 
tem algum problema físico, se a gente fuma, pergunta se eu tenho problema 
de asma, de varizes. Não tem nada de especial.(T1, T2, T3, T4, T6, T7, T9, 
T11, T14, T17, T18, T24, T27, T28, T29, T30, T31, T32, T34, T35, T36, T37, 
T38). 

A- Consiste em 
realizar anamnese e 
exame físico. 

Nem todos têm a coragem de falar para o médico aquilo que 
passam, a dificuldade que tem durante o emprego por causa daquilo que ele 
sente. Tem medo de ser dispensado da empresa se ele falar que tem uma 
doença  ou aquilo que ele tem no corpo devido ao trabalho dele por muitos 
anos de empresa. Ele tem medo de expor para a empresa aquilo que o 
médico pede para ele falar. Acaba não falando e isso vem a se agravar mais 
e mais. Acho que é comum para os gráficos: problema de coluna por 
exemplo. Nem porque todos pegam peso, mas pelo fato de ficar baixando 
toda a hora, pegar papel, levantar. Têm pessoas que têm problema grave de 
coluna aqui e não tem coragem de se expor. Acho o PCMSO besteira, 
porque não examina legal, é mal feito. Não tem como fazer exame de uma 
pessoa sem tirar sangue, urina, uma chapa, não existe. Acho mal feito. 
Faltam exames. Você não pode saber o que tem no sangue, no corpo sem 
tirar ele, entendeu? É mal elaborado. (T3, T10) 

B- Falta 
credibilidade ao 
PCMSO. 

A gente tem um exame periódico onde é feito anualmente, porque 
é determinado por lei. Todo ano é feita a renovação Isso gera um documento 
no qual fala que você passou por um exame periódico. Vem o ambulatório 
móvel. O controle é feito de acordo com o que a própria lei exige. 
Geralmente tem o da entrada, às vezes ela vem durante o ano para ver se 
tem algum problema de saúde se ainda ta apto para trabalhar na empresa e 
tem o da demissão também. Eles dão para gente o que é necessário. Estão 
cumprindo com a obrigação deles. (T4, T5, T8, T15, T19, T22) 

C- Apenas cumpre a  
obrigatoriedade 
legal. 

O padrão normal seria o exame clínico e para determinados 
funcionários que mexem com produtos químicos, que lidam com chumbo é 
pedido alguns exames a parte que é exame de sangue e urina. Todo ano é 
feita a renovação. Vem o ambulatório móvel. O controle é feito de acordo 
com o que a própria lei exige. É feito anualmente e cada setor faz um tipo 
específico de exame. Exame de sangue só, ou exame de sangue e urina e 
audiometria e assim por diante anualmente tem por objetivo estar 
verificando a saúde de todos os funcionários. Ele é feito por setores e pelos 
graus de perigo existente. Então tem exame de vista, ouvido. São os mais 
usados aqui que trabalha com barulho e muita iluminação, tem que ser feito. 
Nessa área tem muito barulho e acho que tem que ser feito, porque nós 
mesmos não percebemos nossa audição. (T6, T8, T11, T12, T13, T15, T16, 
T20, T21, T22, T25, T28, T29, T31, T32, T33, T34, T35) 

D- Fundamenta-se na 
realização de exames 
complementares. 
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O médico faz recomendações para as pessoas que mexem com 
componentes químicos e todo o ano é feita a recomendação. A empresa nos 
dá todo o suporte visando nossa saúde e  evitando acidentes de trabalho na 
empresa fornecendo aparelho auricular, luva. Tudo que evita que o 
funcionário venha a se acidentar dentro da empresa. A vacina anti-gripe é o 
segundo ano Tem a preocupação de mexer em produtos químicos, contato 
com gasolina. Usar produtos mais adequados, anti-cancerígenos. Tem essa 
preocupação de evitar danos futuros. Se usa grafsol, produto anti-
cancerígeno para lavagem da máquina. (T8, T13, T14, T16, T20, T23, T26, 
T28)  

E- Baseia-se na 
prevenção de 
doenças. 

L – A empresa desenvolve alguma outra ação de saúde? 
DSC Idéias Centrais 

Só os cuidados do pessoal com relação a produtos com menos 
cheiro, pouco calor dentro da empresa, trabalhar com protetor auditivo 
sempre exigem da gente, movimentação sem correr dentro da empresa. Não 
existe um documento oficial em que diz que é proibido isso, mas existe 
orientação verbal contínua. Isso inclui o tratamento dos componentes 
químicos da gráfica. Eu vou a palestras que contribuem para mim ajudar os 
meus colegas na prevenção para acidentes, segurança do trabalho se a 
escada está escorregando eu aviso. Tem leite disponível para todo o mundo 
e uniforme de proteção. Pedem que a gente não trabalhe de relógio, com 
anel que podem levar a alguns acidentes. Na área de produtos químicos 
sempre estão procurando os que têm menos odor, substituição de produtos 
que tem melhor qualidade e menos agressivos, as tintas, tudo. Às vezes faz 
algum cartaz de uma doença que está tendo aí. Pega em um posto de saúde 
e coloca em um quadro de aviso como da dengue. Teve palestra. Geralmente 
eu procuro os caras para ver se eles estão com protetor, se eles estão com 
luvas, porque eles trabalham com produto químico e se não está de luva 
pode acontecer um acidente, uma irritação na pele. (T1, T16, T17, T24, T28, 
T29) 

A- Realiza ações de 
prevenção de 
doenças e acidentes. 

Eles sempre ajudam, liberam e fornecem meios para a gente se 
locomover para alguma intervenção médica. Se a pessoa está necessitada 
existe aquela força e tal, mas graças a Deus sempre que precisa eles dão 
uma apoio. Teve um caso aí mesmo que o funcionário precisava de exames 
caríssimos, nada a ver com o convênio e a firma ajudou. (T2, T5) 

B- Ajuda conforme a  
necessidade. 

Não, nenhuma só faz os exames obrigatórios periódicos. (T3, T4, 
T7, T8, T9, T10, T11, T12, T16, T20, T21, T22, T23, T25, T26, T27, T30,  
T31, T32, T33, T34, T35, T36, T37, T38) 

C- Não realiza outras 
ações de saúde. 

A empresa tem o plano de saúde. Cabe a pessoa se cuidar. A 
empresa coloca a disposição um convênio médico que caso o funcionário 
tenha alguma coisa para tratar vai direto ao convênio. (T13, T14, T15, T18, 
T19) 

D- Possui convênio 
médico. 

L – Que benefícios as ações de saúde do trabalhador trazem para você? 
DSC Idéias Centrais 

Antigamente a gente trabalhava por exemplo com produto com 
gasolina, com querosene que são produtos com odor muito forte, né? 
Então isso trazia irritação de nariz, de garganta, um cheiro insuportável. 
Hoje melhorou bem. O fato de não poder trabalhar de chinelo ajuda a 
gente porque o risco de cair alguma coisa e machucar. As condições de 
trabalho em um ambiente mais refrigerado, água fresca, tudo isso ajuda, 
banheiro com condição de higiene onde você tem certeza que pode usar 
sem problema nenhum.Usamos gasolina até 5 anos atrás. Agora usamos 
outro produto. Traz benefício em termos de audição que antes a gente não 
utilizava protetor de ouvido, antes a gente usava banco na sessão que 
dava problema nas costas, aí eles colocaram cadeiras com encosto e 

A- Sugerem melhorias 
nas condições de 
trabalho através da 
substituição de 
materiais e mobiliário. 
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melhorou bastante. Antes a gente sentia muito problema nas costas. (T1, 
T24, T36) 

Você não trabalha apreensivo, você não trabalha tenso, não 
trabalha nervoso. A falta de condições de trabalho faz você trabalhar 
mal-humorado, nervoso. Traz segurança, tranqüilidade.  Você acaba 
trabalhando mais tranqüilo se tivesse mais seria até melhor porque a 
gente trabalha num baita de um estresse então  se sente melhor em saber 
que o cara está cuidando dos químicos para não espalhar por aí. Você 
trabalha mais sossegado. Eu particularmente me preocupo com tudo, 
ruído é um negócio fundamental. A medição da luz. Te traz confiança. 
(T1, T2, T14, T17, T23, T25, T28, T33) 

B- Trazem 
tranqüilidade para 
exercer a atividade 
laboral. 

A gente trabalha abaixando muito e a gente  tem que saber 
como abaixar, levantar, pegar peso. Para mim seria útil isso aí. A gente 
não tem conhecimento de nada e acaba fazendo na correria do dia-dia, 
acaba fazendo de qualquer jeito. Ajuda em muitos casos porque o 
funcionário é leigo. Os funcionários não se preocupam com a doença que 
está tendo. A gente mesmo pega doença que nem sabe. Prevenindo que 
possa acontecer doenças no futuro. Alerta para coisas que tem feito 
errado como a pressão. Acho que deveria ser feito mais vezes.  Pelo 
menos você tem certeza que não tem nenhum problema de visão, audição. 
Acho que é uma boa para a gente. Outra máquina, máquina mais 
moderna que faça menos barulho. O negócio da urina para medir por 
causa da química que a gente mexe. A gente usa luva, mas tem químicos 
que a gente não pode usar luva, porque não tem como usar luva para 
mexer na máquina tem lugar que não pode por a luva, porque acaba 
machucando a mão. Na verdade você passa a detectar coisas que você 
não detectava antes. Deveria ser lei não só para empresas que tem uma 
carga de funcionários, por a atividade dela ser mais perigosa ou não de 
um modo e contexto geral seria importante não só em empresas, mas em 
escolas. Ás vezes é como eu falei eu estava com uma dor de cabeça 
intensa aí tomava remédio e quando fui passar com o médico na empresa 
foi diagnosticado você tem um problema leve de vista. Se eu não soubesse 
ia deixar se agravar. Precavê algumas doenças que podem ocorrer em 
decorrência do material empregado no trabalho como os solventes. Por 
exemplo, nós que somos bloquistas e  ficamos bastante tempo em pé às 
vezes vemos algum vasinho que às vezes ela pode ver que pode virar uma 
variz A gente tendo o conhecimento fica mais fácil de controlar. Se a 
gente tem ciência que tá tendo alguma alteração a gente vai procurar 
alguma providência. - Para mim é um controle, para ver se tem doença, se 
vai ter doença. Tem umas químicas aí que dá câncer, por exemplo o 
infravermelho, mas trabalha fechado isolado. Já teve palestras de saúde e 
alimentação há uns 2 anos atrás, sobre como evitar doenças,  que tipo de 
alimentação deve comer, passou filme. Sempre tá tendo palestras como  se 
comportar com colegas de trabalho. A gente aqui é uma família e eles dão 
total liberdade para a gente. Mostraram  uns livros como evitar doenças. 
Recebemos palestra de direitos humanos. É uma prevenção para nós. 
gente pode saber e tomar alguns cuidados. A gente tem a noção como está 
a saúde e ajuda no controle. (T3, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T12, T13, T15, 
T16, T18, T19, T20, T21, T22, T24, T26, T27, T29, T30, T31, T32, T34, 
T35) 

C- Previnem acidentes 
e doenças. 

Para mim não traz nada, porque nunca eu sei nada gostaria de 
relatório com outros exames. Não é um exame minucioso, detalhado. Ele 
pode supor um diagnóstico. É superficial. Não tem prevenção de doenças, 
porque o pessoal não usa a proteção de ouvido está tudo na gaveta. Só foi 
explicado e todos assinaram um termo. Eu deveria a cada 6 meses 
consultar um oftalmologista. E eu digo para você que isso é praticamente 
impossível em função da loucura que é o trabalho. É muito estressante. É  

D- Não trazem 
benefícios, porque são 
superficiais. 
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um trabalho que te absorve demais. (T4, T10, T37, T38) 
L – Que benefícios as ações de saúde do trabalhador trazem para a empresa? 

DSC Idéias Centrais 
A gente trabalha em um ambiente mais agradável, porque ela 

traz tranqüilidade no trabalho. Qualquer coisa que te tire a tranqüilidade 
no trabalho leva você a desenvolver úlcera nervosa, hipertensão. Pode te 
levar a uma série de coisas devido a você estar tenso todos os dias. Você 
está no seu trabalho, no dia-dia com medo, inseguro, sem condições  de 
trabalho, nervoso. Você pega um treinamento ali, você não pode se 
aproximar,  porque tem risco de choque, de queda. Tem risco a 
aglomeração de pessoas que pode causar um encontrão e alguém 
esbarrar na máquina, tem risco de prender a roupa, essas coisas assim, 
né? Então se tem uma prevenção de acidentes e alguém esclareceu que ali 
não pode fazer isso e que ali é arriscado isso a pessoa transita dentro da 
empresa com tranqüilidade. Ela sabe onde pode ir que ali tem risco, ali 
não tem. desse setor e todas as outras pessoas que não são desses setores 
vão ouvir e entender o que é aquilo e saber os riscos que ela corre 
participando daquilo. Ela só vai saber que o risco é tal e ela é 
conhecedora dos riscos que ela corre ali no seu dia-dia ela não vai se 
aproximar ou vai se aproximar com cautela.  De maneira física, de 
segurança mesmo de você não vai ser lesionado,  não vai ter sua vista 
prejudicada. Se você não tem a proteção você fica com medo de fazer o 
gesto quando opera uma máquina. Assim, não você vai sem medo. Você 
sabe que está seguro.  Se você está trabalhando dentro da regra você não 
tem erro de estar se lesionando que pode causar prejuízo futuro. (T1, T13)

A- As ações de saúde 
geram segurança na 
empresa. 

A gente tendo uma boa saúde a gente vai produzir mais. Você 
tendo esse controle você está prolongando a vida útil do funcionário dela. 
Eles estando trabalhando bem sem dor de cabeça, sem dor de ouvido, 
protegidos, eles se sentem seguros e eles desenvolvem o trabalho melhor. 
As vezes fica com receio de ir no médico, faltar o serviço, aquele 
problema de locomoção aí se acomoda  e vai contar para empresa no 
futuro um problema que ela não está contando. Esse programa já está te 
orientando de maneira que o problema pode ser sanado ali mesmo na 
empresa. Vai ter melhor aproveitamento do funcionário e melhores 
resultados. Ajuda porque o funcionário procura menos médicos. Produz 
mais e o serviço sai mais rápido. (T1, T2, T13, T15. T17, T20, T23, T24, 
T26, T28, T29, T36, T38) 

B- As ações de saúde 
aumentam a 
produtividade. 

Eu acredito que se isso tem uma conseqüência maior ou venha 
a piorar eu teria que me afastar da empresa por um período maior. Para 
evitar falta. A prevenção evita gastos, deslocar funcionário de um setor 
para cobrir outro, não atrapalha o andamento da empresa.  Pode evitar 
menos idas ao médico. Se eu tenho uma doença contagiosa e eu transmito 
isso para um outro funcionário ela pode ter  perdas com esses dois 
funcionários, eles não vão trabalhar e vai estar faltando duas mãos-de-
obras na empresa e isso pode atrasar serviço. Traz união: o empregador 
se preocupando com o empregado. (T4, T7, T8, T15, T18, T19, T20, T23, 
T24, T33, T36) 

C- As ações de saúde 
evitam afastamentos. 

Você sabe que está legal.  Em tudo o funcionário dá um ponto a 
mais para a firma. Você dá um valor para isso. É como você tem uma pai 
cuidando do filho. Se é um filho jogado na rua é ruim. Se você tem um pai 
que cuida é bom. Ele tem que estar em perfeito estado de saúde para 
exercer sua função normal se não empresa nenhuma vai aceitar.  Para ter 
o funcionário sadio e não complicar em outras situações. Se um 
funcionário tiver  um problema e não cuidar vai ser mais sério depois. 
(T5, T6, T9, T14, T19, T22, T25, T34) 

D- As ações de saúde  
do trabalho garantem  
boa saúde.  

Se a empresa ta ganhando alguma coisa atrás, se ela está E- As ações de saúde 
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pagando eu não sei. Eu desconheço, para a empresa deve ter porque se 
acontece alguma coisa com a empresa o fiscal vem aí e cai em cima deles. 
Se um funcionário estiver com problema a empresa passa a saber. (T10, 
T11, T12, T31, T32) 

do trabalho são vistas 
com desconfiança. 

Para não ter problema com o fiscal e para evitar que o 
funcionário não tem como se queixar esteja com o equipamento devido. 
Eles assinam um termo de que eles receberam os equipamentos. Isso é 
essencial para a empresa. Assim o funcionário que caso venha a se 
desligar da empresa fale uma coisa perante a justiça, nós temos a prova 
que ele recebeu o devido equipamento sendo trocado de 6 em seis meses 
para evitar desgastes. A empresa passa a ter um conhecimento dos 
funcionários que ela tem. Se tem uma dificuldade, problema. Para a 
empresa é mais interessante do que para a gente. Acredito que tenha. Dá 
segurança para eles a respeito dos funcionários, que não está 
prejudicando nenhum funcionário, porque se tem algum tipo de serviço 
que está prejudicando o funcionário vai prejudicar logicamente a 
empresa. O benefício de estar cumprindo com a lei. No caso de uma 
inspeção fiscal, se ela não cumpre pode resultar em multa. (T16, T21, 
T27, T30, T35, T37) 

F- As ações de saúde 
do trabalho apresentam 
garantias legais. 

L – Você gostaria que a empresa tivesse algum outro programa de 
saúde do trabalhador? Fale um pouco sobre isso. 

DSC Idéias Centrais 
Gostaria que o próprio sindicato do trabalhador mandasse um 

impresso mensal ou bimensal alertando para problemas maiores que tem 
acontecido com os trabalhadores da nossa categoria que a maioria são 
pequenas empresas, né? A maioria tem a mesma relação com o 
empregador, né? Então acho que é uma coisa que o sindicato poderia 
fazer bem. Na área de saúde eu acho que o nosso sindicato poderia atuar 
com mais esclarecimentos sobre sintomas em geral sobre doenças 
urbanas, sobre fumo, álcool que pessoas do nosso setor usam bastante. 
Então acho que deveria ter mais trabalho visual em relação a diabetes, 
pressão alta, visão, audição que nosso trabalho é um pouco barulhento. 
Quando você insiste sempre em um assunto, informa com veemência 
sempre, a pessoa acaba refletindo sobre aquilo. Se você em uma conversa 
entre duas pessoas: “Você não pode trabalhar de chinelo”. A pessoa diz: 
“Ah...” (BALANÇA OS OMBROS). Mas se você recebe um comunicado 
da empresa ou do sindicato explicando os motivos, dando depoimentos de 
pessoas que tiveram problemas por isso, se você manda 1x, 2 vezes a 
pessoa passa a refletir sobre isso e a encarar de uma  outra maneira. 
Penso que vai haver um efeito que a maioria das pessoas vai utilizar o 
equipamento de segurança que no final acaba retornando em saúde para 
ele mesmo. Mesmo as questões de higiene, muitas pessoas não tem muita 
higiene, embora a gente viva em uma cidade grande não sabe hábitos de 
escovar  dente, banho diário, muitas pessoas que a gente convive no dia-
dia que vê no trabalho não têm esse hábito. Isso em relação a saúde a 
gente deveria receber uma carga maior de informação. Palestras tipo que 
tivesse algumas convenções e passasse para os demais feito pelo próprio 
sindicato. Falar dos produtos que a gente usa o que pode causar. (T1, T7) 

A- Gostaria de ações 
sindicais  
concomitantes. 
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Dentro de uma pequena empresa é difícil de chegar e 
convencer os demais. É mais fácil convencer contra qualquer atitude em 
benefício da saúde ou da convivência do que em favor. Partindo de nós 
mesmos os funcionários seria difícil. As empresas teriam que ter mais 
comunicação visual nesse sentido da saúde, tipo um painel expondo uma 
vez por mês, uma vez a cada dois meses ou com alterações semanais ou 
mesmo um painel escrito diariamente algumas noções de higiene, de 
saúde, de bom convívio, tratamento anti-drogas, alcoolismo. Muita gente 
é dependente químico. A gente trabalha com álcool, com benzina, com 
química de máquina e só é feito exame clínico. Se a gente tiver 
trabalhando com certo químico e tiver afetando alguma parte da saúde a 
gente poderia trabalhar com outro ou com mais cuidado para se prevenir. 
Pode-se elaborar uma pequena apostila. Tem casos que eu  já vi uma 
pessoa se contaminar com um químico e não sabe como proceder às vezes 
em uma queimadura. A informação tem que chegar mais limpa para eles. 
Na hora do aperto como eu devo recorrer. Às vezes não tem ninguém do 
lado para saber como buscar ajuda, pode se tornar uma lesão, agravar e 
depois a empresa vai ter que responder por isso.  Já passa segurança até 
no aspecto de você estar executando um serviço, que você sabe que um 
incêndio está mais longe de ocorrer e danificar o seu produto, sabe que 
seu material vai chegar intacto. (T1, T8, T9, T13) 

B-Desejo mais 
orientações com 
informações visuais e 
palestras. 

Para mim tá bom, nesse ponto não tenho queixa nenhuma. A 
empresa está cumprindo o papel dela e eu não tenho nada acrescentar 
além disso.No momento acho que a empresa não está faltando nada nesse 
sentido. Não vejo necessidade Não tenho nenhuma outra noção de 
programa Tá evoluindo bastante apesar de ser uma empresa nova, tá indo 
aos poucos, também não podemos pedir muito, tem que ir assim não é 
uma multinacional. Aqui está engatinhando, mas tem bastante 
melhoramento. Estão fazendo reformas e isso é uma melhora na nossa 
condição de vida e saúde. Dependendo do trabalho que a pessoa  faça. Eu 
acho que no meu trabalho, no meu caso é só esse risco de audição, mas a 
empresa que trabalhe com outro ramo de atividade eu acredito que tenha 
outras coisas. (T2, T11, T18, T22, T23, T25, T27, T29, T31, T34) 

C- Não tenho 
sugestões. 

A gente trabalha com produto  químico, não tem proteção e 
isso acaba prejudicando a saúde do empregado. Tem empregado na 
empresa que não sente a mão firme como antigamente. Ele pega e não 
sente assim  a mão devido a ter um contato com produto químico 
revelador, gasolina, querosene. A gente não tem uma proteção contra  
produto químico. Todo o funcionário que mexe com gasolina, querosene 
além de tomar leite têm que ter uma luva específica para proteger as mãos 
porque são produtos extremamente tóxicos ao toque da pele. Você mexe 
com ácido, com produtos abrasivos de tudo quanto é forma, tintas e aí? 
Não existe nenhuma ação. A empresa para ela é normal, porque isso já 
vem de uma cultura há muito tempo, quem pede tem. Nesse sentido 
deveria cuidar realmente da saúde do trabalhador não fazer de conta. É 
bem brasileiro... Vamos fazer de conta que eu faço e você faz de conta que 
acredita que eu fiz. Então fica todo o mundo contente: um papelzinho que 
vai para o governo. Vem o fiscal aqui recebe o papelzinho e não é porque 
a empresa não fez. A empresa fez e pagou por isso, mas a norma que foi 
estabelecida muitas vezes a empresa está Realizando exatamente o que 
pediram para ela  e aí ela não vai fazer realmente nada mais do que 
pediram. As pessoas  estão sujeitas a contaminação, algum tipo de lesão 
com esse produto e não só que manuseia e quem tá perto está correndo 
risco, porque as pessoas inalam e deveria ter mais orientação e controle. 
(T3, T4, T8) 

D- Seria necessário um 
maior controle dos 
produtos químicos. 

O médico que faz esse tipo de exame deveria ser mais E- Deveriam solicitar 
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específico realmente. Exigir mais. O homem depois dos 40 deveria 
examinar a próstata. Eu acho que deveria ser obrigatório. 
Independentemente de querer ou não. As pessoas ficam a mercê. Se você 
quer fazer  faça, não quer está tudo bem então deixa para lá. Se houvesse 
realmente algo preventivo já que isso está se referindo a saúde do 
trabalhador deveria ter ações mais específicas e abrangentes: uma 
espécie de check up. Não sei exatamente se seria o caso alguns detalhes 
que fossem  mais além do que estão fazendo hoje. Eu acho que fica muito 
superficial. Eu cheguei para o médico e disse que tinha um problema de 
alergia de toque do revelador, mas nem uma luva ele me receitou. Eu já 
tinha consultado um dermatologista, eu já usava um produto para 
controlar essa alergia, usava luva, tudo mais, mas eu comentei com ele. 
Eu acho que ele deveria ter pelo menos se interessado. Na época que eu 
trabalhava com filme algumas pessoas desenvolvem essa alergia ao 
nitrato de prata. Deveriam exigir  exame de sangue, urina,fezes para ver 
se algum funcionário apresentava alguma alteração pelos produtos 
químicos. Acho que esse programinha aí, programinha mesmo se um 
médico acha que você tem um problema no ouvido, na visão você tem que 
ir atrás desse problema. Esse programinha não serve para nada. Pode 
servir para a empresa, mas para mim não serve para nada. (T4, T9, T10, 
T20) 

mais exames 
preventivos. 

Desses exames anuais acho que deveriam ser feitos de 6 em 6 
meses. Em período mais curto e que ele obrigasse mais ações e mais 
específico. Você tem problema no olho independente de qualquer coisa 
tem que passar com o oftalmo. Já vamos engatilhar esse tipo de coisa 
para ir além do questionariozinho idiota, porque se eu mentir ninguém vai 
encontrar nada ali. Gostaria que o médico fizesse 04 vezes por ano.. Os 
exames  poderiam ser feitos com intervalos menores. (T4, T17, T35) 

G- As reavaliações 
poderiam ser mais 
freqüentes. 
 

Seria bom a firma ter um convênio, porque um convênio 
particular é caríssimo. O ideal seria que toda a firma tivesse um convênio. 
Talvez pudesse acrescentar odontologia., porque a boca é um cartão de 
visitas. O plano de saúde é bom porque além de cuidar de você cuida da 
família. Se eu tiver problema de saúde na família eu vou estar meia-boca. 
Se eu tiver um problema grave em casa você não consegue trabalhar, vai 
estar empurrando com a barriga. Um plano de saúde é fundamental. 
Quanto mais benefícios você tiver, melhor você retribui para a firma: 
seguro de vida, tudo na parte social. A parte social é muito relegada Um 
plano de saúde para a parte familiar, porque eu tenho do sindicato. Toda 
a empresa deveria ter um. (T5, T6, T12, T14, T15, T16, T21, T24, T26, 
T29, T30, T32, T33, T36, T37, T38) 

H- Há necessidade de 
plano de saúde. 

Se eu tiver trabalhando eu pego uns 20.000 Kg/ dia ou mais.. 
Ele tem que saber o que eu faço. Não pode medir alguma coisa que eu 
tenho ou não sem saber o que eu faço. Não pega 20.000 Kg de uma vez só, 
mas ele pega isso ou mais por dia. Eu ando por aí pelo menos umas 100 
ou 200x/dia. Tudo que o médico tem que saber se trabalha sentado, de pé, 
ou anda. (T10) 

I- Gostaria que 
houvesse mais visitas 
aos postos de trabalho. 

Poderia ter 15 min de exercício para relaxar a musculatura, 
porque é muito corrido. Várias empresas fazem para o trabalhador ficar 
mais bem disposto.(T19) 

J- Poderia haver 
ginástica laboral. 
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6 DISCUSSÃO 
 

A saúde dos trabalhadores vai além dos muros das fábricas. O discurso tanto 

de proprietários como trabalhadores salienta o desejo de um convênio médico, 

odontológico, programa alimentar, transporte público digno e acima de tudo 

melhoria da assistência da saúde pública de forma global (Quadros 3 e 4). 

 

Os trabalhadores e proprietários destacam a prevenção de doenças e acidentes 

e a redução de ausentismo como benefícios advindos do PCMSO. Para ambos as 

ações de saúde geram tranqüilidade e segurança para exercer a atividade laboral o 

que surge no discurso dos proprietários e trabalhadores com a palavra confiança 

(Quadros 3, 4 , 5 e 6 p. 38 e 42). 

 

Nos discursos dos trabalhadores e dos proprietários existe a referência da 

empresa ser uma extensão da família, talvez pelas próprias características das 

pequenas empresas (Quadros 5 e 6). No discurso dos trabalhadores se mantém o 

caráter paternalista onde a empresa ajuda conforme a necessidade. Como se 

exemplifica neste DSC dos trabalhadores: “Se a pessoa está necessitada existe 

aquela força e tal, mas graças a Deus sempre que precisa eles dão uma apoio.” 

“Você sabe que está legal. Em tudo o funcionário dá um ponto a mais para a firma. 

Você dá um valor para isso. É como você tem um pai cuidando do filho. Se é um 

filho jogado na rua é ruim. Se você tem uma pai que cuida é bom” (Quadro 6 p. 38, 

40 e 43). 

A obrigatoriedade da realização dos exames é destacada nos discursos dos 

atores sociais. No discurso de alguns proprietários observa-se ausência de 

comprometimento com as ações de saúde sobressaindo as idéias centrais de não 

trazer benefícios e da inexistência de risco ocupacional. Paralelamente é importante 

destacar a insatisfação quanto as ações efetivamente estabelecidas com a justificativa 

do programa ser inadequado a realidade e não ser um programa preventivo. Outras 
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ações propostas partem de iniciativas próprias dos proprietários ou dos trabalhadores 

com CIPA constituída segundo os proprietários.  

 

Como já descreveram outros autores, os PCMSOs dessas pequenas empresas 

freqüentemente subestimam os riscos do local de trabalho e, conseqüentemente, os 

nexos de doenças ocupacionais (ALBIERI 2001), já que se originam também de 

PPRAs de análises muitas vezes superficial. Estes são alguns dos motivos da 

dificuldade de registros de acidentes do trabalho e doenças profissionais no Brasil. 

Pode-se acrescentar que a determinação legal do PCMSO não veio com o 

treinamento ou informação suficientes para os proprietários e trabalhadores. Assim, 

passam a aceitar os programas relacionados à saúde apenas como proposição técnica 

médica sem questionar a congruência deste com as propostas da norma 

regulamentadora. Mesmo instituições de preparação técnica no ramo gráfico de 

ensino médio e superior, como o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial), não dispõem de disciplinas de saúde e segurança em seus currículos.  

 

No discurso de alguns funcionários ainda aparece que alimentos como o leite 

teriam um fator protetor se ingeridos durante a atividade laboral. Na verdade o leite 

exposto no ambiente de trabalho concentra os solventes dispersos no ar de forma que 

não deve ser deixado exposto no ambiente de trabalho. Os solventes orgânicos são 

compostos líquidos lipossolúveis de grande volatilidade e muito inflamáveis, 

portanto não devem ser usados para limpeza de chão. Além disso, podem contaminar 

a comida e o cigarro que estiverem próximos ao local de sua utilização. Devido a 

retirada da camada lipídica, não devem entrar em contato com a pele, pois provocam 

erosões (KARCHES 1977). Alguns estudos sugerem que a esclerose sistêmica possa 

ter relação com a exposição cutânea a solventes (AXELSON e HOGSTED 1994). 

Impressiona o número de gráficas com uso de gasolina e querosene para limpeza de 

rolaria e chão. O uso do querosene desodorizado ou uso de máscara cirúrgica dá uma 

falsa impressão de proteção e agride ainda mais o trabalhador. Mesmo na empresa 

que faz uso de máscara individual com filtro químico para solventes o PCMSO 

deveria esclarecer a importância da substituição para um agente de limpeza adequado 
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para este fim, como alguns listados nos anexos 13 e 16. Há a disposição no mercado 

produtos para a limpeza de maquinário com menor concentração de hidrocarbonetos 

aromáticos (benzeno, tolueno, orto-xileno, meta-xileno, para-xileno etilbenzeno e 

estireno) ou hidrocarbonetos com menor pressão de vapor e maior limite de 

tolerância. De qualquer forma, mesmo que a relação entre os dois, medida pelo 

índice de risco, seja pequena, deve ser avaliada pelo médico do trabalho a 

peculiaridade de cada agente para tomada de decisão e escolha dos produtos 

químicos. O uso de solventes necessita de EPIs adequados como se observa na 

recomendação dos próprios fabricantes (Anexo 16). Devido ao potencial 

carcinogênico pela presença de benzeno nos compostos da gasolina e querosene, 

estes só devem ser utilizados como combustíveis. As fiscalizações governamentais 

apesar de freqüentes não têm enfocado o controle do risco químico observado em 

todas as gráficas do estudo e que não estão contemplados na totalidade dos PCMSOs 

avaliados. 

 

Atividades educativas, treinamentos no uso de equipamentos de segurança e a 

própria promoção em saúde praticamente não fazem parte dos PCMSOs avaliados. 

As proposições de materiais educativos nas empresas estudadas são consideradas 

inócuas por alguns proprietários devido as formas de apresentações dos mesmos e o 

baixo grau de instrução dos trabalhadores. Nas empresas onde as CIPAS são atuantes 

observamos uma aproximação das necessidades dos trabalhadores com o 

desenvolvimento das ações de saúde. Foi verificada, conforme propõe VASSIE et al. 

2000, uma maior motivação do proprietário da gráfica envolvido em programa de 

creditação voluntária de qualidade − P7: “Em uma época eu quis começar a ter 

algumas palestras referente a doenças tipo AIDS. É uma semente que está viva 

precisa alguém me incentivar. Quem sabe o programa novo de qualidade que a 

gente tá querendo implantar não venha isso, porque tem muito treinamento, muita 

palestra de procedimento, do cliente, o que é o cliente, porque a gente se mata pelo 

cliente. Acho que junto com isso a gente pode ter alguma coisa nessa área também 

que nunca é demais.” A promoção de palestras e material ilustrativo pelos próprios 
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trabalhadores sob orientação de profissionais habilitados pode constituir uma 

linguagem que permita a mudança comportamental dentro de cada realidade fabril. 

As ações de saúde do trabalho são vistas com desconfiança e falta de 

credibilidade por alguns trabalhadores devido a infrações no Código de Ética 

Médica. No seu artigo 11 o Código de Ética Médica, resolução CFM n° 1.246/88 de 

08 de janeiro de 1988, estabelece que o médico deve manter sigilo quanto às 

informações confidenciais de que tiver conhecimento no desempenho de suas 

funções. O mesmo se aplica em trabalho em empresas, exceto nos casos em que seu 

silêncio prejudique ou ponha em risco a saúde do trabalhador ou da comunidade. 

Artigo 105: É vedado ao médico revelar informações confidenciais obtidas quando 

do exame médico de trabalhadores inclusive por exigência dos dirigentes de 

empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados 

ou da comunidade. Artigo 108: facilitar o manuseio e conhecimento dos prontuários, 

papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional, 

por pessoas não obrigadas ao mesmo compromisso (CREMESP 2001). Foi 

observado que o prontuário médico estava nas mãos das pessoas encarregadas dos 

recursos humanos em duas empresas e em uma terceira empresa o atestado de saúde 

ocupacional (ASO) continha dados de informações clínicas (Anexo 12). Estas 

constatações justificariam o temor de alguns trabalhadores: “Nem todos têm a 

coragem de falar para o médico aquilo que passam, a dificuldade que tem durante o 

emprego por causa daquilo que ele sente. Tem medo de ser dispensado da empresa 

se ele falar que tem uma doença ou aquilo que ele tem no corpo devido ao trabalho 

dele por muitos anos de empresa. Ele tem medo de expor para a empresa aquilo que 

o médico pede para ele falar. Acaba não falando e isso vem a se agravar mais e 

mais”. 

 

A presença de precários dispositivos de segurança devido ao projeto do 

maquinário antigo ou sua falta de manutenção reflete a causa de alguns acidentes 

ocupacionais do setor gráfico (Anexos 11 e 12).  

 



 

 

51

 

7 CONCLUSÕES 

 

A empresa saudável como uma extensão da cidade saudável deve ser um 

objetivo a ser perseguido por todos. As ações de saúde na empresa deveriam lançar-

se com propósito de melhoria das condições de trabalho.  

 

É importante demonstrar o seguimento de parâmetros éticos para preservar a 

credibilidade das ações de saúde frente aos trabalhadores. Seu conhecimento pelos 

proprietários e empregados ajudaria a resgatar o rumo daqueles que infringem sua 

prática. 

 

As ações de saúde dos trabalhadores efetivadas nas gráficas do município de 

São Paulo não contemplam em sua maioria as expectativas dos trabalhadores e 

proprietários destas pequenas empresas. O presente estudo trouxe à tona os desejos 

dos sujeitos e mostrou indiretamente sua relação com os médicos responsáveis pela 

elaboração e execução dos PCMSOs estudados. Indicou as fragilidades dos 

monitoramentos dos riscos físico e químico e a necessidade de resgatar esta interação 

para a real promoção da saúde. 
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8 RECOMENDAÇÕES 

 

Os PCMSOs deveriam ser submetidos a uma análise criteriosa dos órgãos de 

fiscalização, já que ainda nota-se superficialidade na elaboração e execução dos 

referidos programas. Além disso, seria necessário checar as condições de segurança 

do maquinário junto ao responsável pela elaboração do PPRA e exigir alternativas de 

proteção coletiva nos equipamentos da empresa ou na aquisição de novos. 

 

Sugere-se o uso do formulário padrão de ASO disponibilizado pela APM 

emitido em pelo menos 2 vias. Uma das quais deverá ser entregue ao trabalhador na 

finalização dos exames médicos (Anexo 17).  

 

Recomenda-se também inserir no ensino fundamental, no médio e no superior 

as disciplinas que abordem questões de saúde e segurança no trabalho, visto que 

muitos trabalhadores não chegam a ter uma formação técnica específica no setor 

gráfico. 

 

As exposições aos riscos físicos, químicos e, eventualmente, ergonômicos em 

gráficas requerem análises individualizadas das empresas e seus respectivos postos 

de trabalho. A utilização de produtos menos tóxicos e inflamáveis principalmente na 

limpeza do maquinário deve receber especial atenção. Uma vez que o uso de luvas 

durante a limpeza da rolaria em movimento pode causar acidentes e perda de 

extremidades, sugere-se o uso de proteções coletivas como dispositivos automáticos 

de limpeza no maquinário ou, na falta destes, a utilização de cremes protetores para 

as mãos. A união de esforços de entidades patronais, sindicais e técnicas do setor 

gráfico poderia elaborar instruções práticas para a redução de riscos ocupacionais em 

gráficas. O incentivo, valorização e manutenção de orientações em relação a saúde e 

segurança, como as que vem sendo elaboradas pela ABTG, podem ser o primeiro 

passo na melhoria das condições laborais e de vida destes trabalhadores. 
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