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RESUMO 
 

REICHMANN, M. L. A. B. Impacto de medidas de prevenção de agravos 
produzidos por animais da espécie canina, em carteiros da Empresa de 
Correios e Telégrafos do Estado de São Paulo, no período de 2000 a 2004. 
[Impact of measures of prevention of injuries produced by the canine species 
animals, in mailmen of the Company of Post Offices and Telegraphs of the State of 
São Paulo, in the period of 2000 the 2004]. 2007. 136 f. Tese (Doutorado em 
Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

No período de 1999 a 2004, um programa de prevenção de ataques de cães foi 

desenvolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, na Região Metropolitana de 

São Paulo, devido à situação rotineira de risco a que eram expostos os funcionários 

da empresa que prestam serviços domiciliares. No período de 2000 a 2004, avaliou-

se o impacto das medidas de prevenção de lesões produzidas por animais da 

espécie canina utilizando notificações elaboradas pelos carterios, registros e 

providências adotadas. A análise estatística paramétrica utilizou o programa SPSS 

15.0 for Windows. O número de acidentes notificados na série histórica apresentou 

uma correlação positiva com as medianas. Quando comparado o ano de 2004 com o 

ano de 2000, houve o incremento de 48,65% das notificações de acidentes 

recebidas. O número de dias perdidos, devido aos acidentes notificados, apresentou 

decréscimo constante entre os anos de 2001 e 2004. A diminuição entre o ínicio da 

série e o final foi de 8%, embora a comparação dos anos de 2001, 2002 e 2003 com 

2000 tenha apresentado aumentos de 28,01%, 20,37% e 8,66%, respectivamente. O 

Índice de Avaliação de Gravidade apresentou uma uma correlação positiva com as 

medianas, nos anos de 2000 a 2004. Quando comparados os anos de 2000 e 2004, 

a redução do IAG foi de 62,50%. Os resultados obtidos demonstraram que (1) a 

utilização de informações de uso restrito às esferas administrativas e operacionais 

do trabalho permitiu a expanção de conhecimentos, a caracterização da propriedade 

dos dados coletados e a comprovação da qualidade da gestão que busca 

aperfeiçoamentos e inovações; (2) o estabelecimento de metodologia de distinção 

das causas externas de acidentes de trabalho permitiu a identificação de acidentes 

do trabalho produzidos por animais da espécie canina em carteiros evidenciando a 

magnitude dos danos e (3) a redução específica de acidentes produzidos por 



animais da espécie canina em carteiros comprovou a eficácia de medidas 

preventivas recomendadas. 

 

 

Palavras-chave: Acidentes do trabalho. Carteiros. Cães. Prevenção. 

 



ABSTRACTS 

REICHMANN, M. L. A B. Impact of measures of prevention of injuries produced 
by the canine species animals, in mailmen of the Company of Post Offices and 
Telegraphs of the State of São Paulo, in the period of 2000 the 2004. [Impacto de 
medidas de prevenção de agravos produzidos por animais da espécie canina, em 
carteiros da Empresa de Correios e Telégrafos do Estado de São Paulo, no período 
de 2000 a 2004]. 2007. 136 f. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2007. 

During 1999 to 2006, the Post Offices and Telegraphs Company of the Metropolitan 

Area of São Paulo developed a prevention program for attacks of dogs, due to the 

usual risk situation displayed the company employees in domiciliary services. During 

2000 to 2004, the impact of measures for injuries prevention caused by dogs was 

evaluated using notifications elaborated by postmen, registers and procedures 

adopted. The parametric statistics analysis used was the SPSS 15,0 a Windows 

software. The total of accidents registered in the historical series showed a positive 

correlation with the medians. There was an increase of 48.65% of the accidents 

notifications when it was compared the year 2004 with the year 2000. The number of 

work lost days due to the accidents presented a constant decline between the years 

of 2001 and 2004. The reduction between the beginning and the end series was of 

8% although the comparison of the years 2001, 2002 and 2003 with 2000 has 

presented increases of 28.01%, 20.37% and 8.66%, respectively. The Index of 

Evaluation of Gravity (IEG) presented a positive correlation with the medians. When it 

is compared the years 2000 and 2004, the reduction of IEG was 62.50%. The results 

obtained has demonstrated that (1) the use of restricted information used by the 

administrative and operational work spheres allowed the knowledge expansion, the 

characterization of the harvested data property and the evidence of mangement 

quality that search for perfections and innovations, (2) the establishment of a 

methodology for distinction of the external occupational accidents causes allowed the 

identification of employment-related accidents produced by canine animal species in 

postmen, evidencing the damages magnitude and (3) the specific accidents 

reduction caused by dogs in postmen proved the effectiveness of the recommended 

prevention measures. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A interação entre seres humanos e animais de estimação (cães e gatos), 

mantidos para companhia, guarda, exposições e outras finalidades (modismos, 

impulsos, piedade, segurança pessoal, rinhas), influenciada por hábitos culturais ou 

pelo desconhecimento das bases sociológicas de convivência entre espécies, pode 

redundar em distúrbios de comportamento, traduzidos por agressões variáveis, 

como mordeduras e arranhões, grunhidos de alerta e posturas que revelam 

disposições inamistosas e ameaçadoras (BEAVER, 2001; AVMA, 2001; JENKINS, 

2002). 

Os registros dos serviços de assistência médica reunem dados seculares de 

lesões provocadas por animais, em pessoas que, inadvertida ou intencionalmente, 

se depararam com situações de risco. São referidas desde Infecções por diversos 

agentes etiológicos de doenças, bem como ferimentos leves ou graves, que, 

eventualmente, evoluíram para a incapacitação temporária ou definitiva, deformante 

ou até mesmo para a morte (BAER, 1991; OPS, 2000; ACHA, 2001; OPS, 2001; 

AVMA, 2002; JENKINS, 2002; SÃO PAULO, 2003). 

As pessoas envolvidas em agravos por animais são um problema de Saúde 

Pública, pois além das infecções secundárias também podem apresentar danos 

físicos e emocionais. O problema é avultado quando analisado sob o ponto de vista 

de acidentes de trabalho, pois as atividades de atendimento domiciliar, nas quais se 

enquadram os carteiros, geram um importante grupo de risco (ACHA, 2001; AVMA, 

2001; JENKINS, 2002). 

A Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) foi fundada em 20 de março de 

1969, pela Lei Federal nº 509, como empresa pública vinculada ao Ministério das 

Comunicações, em substituição ao então Departamento de Correios e Telégrafos 

(DCT). Seu estatuto foi promulgado pelo Decreto Nº 83.726, de 17 de julho de 1979. 

A partir de 2001, passou a atender 100% dos municípios brasileiros. 

Os objetivos estabelecidos para a ECT foram os de planejar, implantar e 

explorar o serviço postal e o serviço de telegrama; explorar atividades correlatas; 

promover a formação e o treinamento do pessoal necessário ao desempenho de 



 

 

21

suas atribuições; exercer outras atividades afins, autorizadas pelo Ministro das 

Comunicações. 

O Ministério do Trabalho e Emprego, pela Portaria Nº 397, de 09 de outubro 

de 2002, estabeleceu a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e o código 

4152 é referente à profissão de Carteiros e Operadores de Triagem de Serviços 

Postais. Neste documento, no item referente a Condições Gerais de Exercício, 

consta: O trabalho é exercido em ambientes fechados e abertos, em regime de 

tempo integral, de segunda-feira a sábado, podendo haver revezamento em 

períodos noturnos, domingos e feriados. O trabalho interno normalmente é feito em 

equipe e, o externo, individualmente. O trabalhador está sujeito a variações 

climáticas e a riscos inerentes à locomoção de cargas e à segurança na entrega de 

objetos nos mais diferentes tipos de destino. 

A distribuição domiciliária de correspondência por funcionários da ECT é uma 

disposição determinada em Lei. No cumprimento de seus deveres, tais funcionários 

se expõem a agravos, produzidos por animais domésticos da espécie canina 

classificados como de proprietários ou cães de família (WHO, 1990), cujas 

conseqüências são acidentes de trabalho de gravidade variável, que poderiam ser 

menos freqüentes e intensos, se os proprietários de animais adotassem algumas 

medidas de controle e adestramento. Torna-se também necessária a adoção de 

medidas relativas à segurança das edificações e residências, tais como a construção 

de muros com altura capaz de impedir a saída dos animais, a instalação de grades 

ou telas com espaçamentos mais estreitos, bem como a localização estratégica das 

caixas de correspondência. 

A Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana (DR/SPM), da Empresa de 

Correios e Telégrafos (ECT), do Ministério das Comunicações, identificou o ataque 

de cães a seus funcionários da área operacional como uma das principais causas de 

acidentes de trabalho. No ano de 1999, era estimado que estes acidentes 

representassem cerca de 26% de todos os acidentes registrados e que 

comprometeu cerca de 45% da força de trabalho da empresa (Ministério das 

Comunicações, s/d). 

No início do ano 2000, o Departamento de Saúde (DESAU) e a Seção de 

Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho (SMES/DESAU), da DR/SPM/ECT, 

apresentaram a questão dos agravos provocados por animais domésticos da 
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espécie canina em carteiros durante o desempenho de suas funções e solicitaram o 

apoio do Instituto Pasteur, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, para a 

identificação de soluções, já que este Instituto é responsável pelo atendimento 

ambulatorial e tratamento de pessoas envolvidas em agravos com mamíferos e 

expostas ao risco de infecção pelo vírus da raiva. 

No ano de 2000, a preocupação dos trabalhadores da ECT do Estado de São 

Paulo, popularmente conhecidos como carteiros e denominados de colaboradores 

na empresa, era a do encontro de uma solução definitiva que impossibilitasse a 

ocorrência de acidentes por mordeduras de cães. Em suas ilações sobre as causas 

dos acidentes, aventavam hipóteses tais como a de que os cães não gostassem da 

cor de seus uniformes, das pessoas da raça negra, se irritassem com o odor dos 

carteiros. As medidas por eles propostas perpassavam por mudança na cor dos 

uniformes, sem saber qual a mais indicada como preferida pelos animais, a 

utilização de aparelhos de eletrochoque, a disponibilidade de equipamentos para 

defesa, como correntes, tacos ou outros, a introdução de práticas para defesa 

pessoal dirigida a ataques de cães e, como última alternativa, a remoção por órgão 

público oficial para serem submetidos à eutanásia. 

Diante da configuração da situação rotineira de risco, suas implicações na 

área trabalhista e na área de Saúde do Trabalhador, assim como os riscos e lesões 

cujos controles são atribuições da Saúde Pública e a necessidade da participação 

pró-ativa dos proprietários de cães na prevenção dos acidentes relatados pela ECT, 

foi desenvolvido um programa de prevenção de ataques de cães, com o 

envolvimento da SMES/DESAU/DR/SPM, da ECT e do Instituto Pasteur, cuja 

descrição e avaliação são apresentadas neste trabalho. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Nas condições do presente estudo, pode-se concluir que: 

• A utilização de informações administrativas e operacionais do 

trabalho pode contribuir para a expanção de conhecimentos, 

caracterização da propriedade dos dados e comprovação da 

qualidade da gestão que busca aperfeiçoamentos e inovações. 

• O estabelecimento de metodologia de distinção das causas 

externas de acidentes de trabalho permite a identificação específica 

de acidentes produzidos por animais da espécie canina em 

carteiros e as respectivas análises posteriores. 

• A implementação do Programa de Prevenção de Ataques de Cães 

em Carteiros determinou a redução do Índice de Avaliação de 

Gravidade nos acidentes observados. 
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