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RESUMO 

 

 

Este trabalho busca descrever como as grandes empresas que atuam no Brasil, com mais de 

5.000 trabalhadores próprios, realizam a gestão da saúde dos seus trabalhadores. A literatura 

mostra como foi a trajetória da atenção à saúde dos trabalhadores mediante as mudanças 

ocorridas na produção dos bens de consumo, além da complexidade dos processos decisórios 

nesta área. Desde o conceito de medicina do trabalho, criado na metade do século XIX, até a 

implantação do eSocial, foram muitos os cenários envolvendo empregados e empregadores, 

direitos e deveres, com ou sem a participação do Estado. O art. 200 da Constituição de 1988 

atribuiu ao Sistema Único de Saúde (SUS) a responsabilidade relativa às ações em Saúde do 

Trabalhador. De acordo com Schneider (2013), a gestão de saúde nas organizações é um assunto 

delicado. O grupo estudado mantém planos de saúde para o atendimento à sua população de 

trabalhadores e vem discutindo estratégias que possam impactar positivamente os seus 

processos de gestão. Por meio de um questionário aplicado, foi possível analisar uma pequena 

parte das atitudes dessas empresas frente ao tema proposto neste trabalho. A maioria das 

empresas do grupo mantém um ambulatório em suas instalações para atendimento à saúde 

assistencial do trabalhador e tem uma política de Segurança e Saúde Ocupacional estabelecida. 

Um grupo menor de empresas: está em processo de implantação dessa política; trabalha com 

software de Saúde Ocupacional integrado à Saúde Assistencial, conectada a um BI; e trabalha 

a integração da área de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) com a área de benefícios e já está 

preparando-se para atender às exigências do eSocial e ao impacto das informações fornecidas, 

na vida laboral dos trabalhadores. Nem todas as empresas do grupo adotam todas as estratégias 

citadas, mas é possível perceber a presença da gestão da saúde dos seus trabalhadores em suas 

agendas. 

PALAVRAS-CHAVE:  Gestão da Saúde do Trabalhador. Gestão da Saúde do Trabalhador da 

indústria. Saúde na indústria. Saúde do Trabalhador. Gestão de saúde. 



 

 

 

  

ABSTRACT 

 

 

The scope of this work is to describe how the great corporations situated in Brazil, with more 

than 5,000 workers, handle the health management of their employees. The literature follows 

all the trajectory taken by this workers’ health management by analyzing the changes that 

occurred in the production of consumer goods, and, also the complexity of the decisions process 

in this area. Since the concept of occupational health, created at the middle of 19th century, 

until the creation of “eSocial”, many were the situations involving employers and employees, 

rights and responsibilities, with or without the participation of the Government. The article 200 

of the Constitution of 1988 ascribe to “SUS” the responsibility over workers’ occupational 

health. In accordance with Schneider (2013) the health management inside the corporations is 

a very sensitive issue. The studied group keeps health insurance for their workers and are 

considering multiples strategies that could help their health management. Throughout the 

analyzes of an applied questioner, was possible to come with conclusions of, how said 

corporations, deal with the theme of this work. The majority of the studied corporations have 

an out-patient office and keep an occupational health and safety program. A minor group of 

corporations is implanting the program and is already using the software of Occupational Health 

integrated with  Health Care, connected to a BI; and this corporations are also working to 

integrate the SST area with the benefits area, and are preparing themselves to complied with 

“eSocial” and the impact that all the given information will affect the workers’ lives. Not all 

the corporations in this group apply all the strategies, but one can perceive some aspects of 

management health in their agenda. 

KEYWORDS: Workers’ health management. Management of workers health in the industry 

sector. Health o the industry sector. Worker’s health. Health management.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A elaboração deste Trabalho Aplicado (TA) surgiu do desejo de compreender os mecanismos 

que movem as ações em prol da saúde dos trabalhadores nas grandes empresas. Durante alguns 

anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com médias, pequenas e microempresas atuando 

diretamente na logística que envolve os atendimentos ocupacionais. Nesses momentos tornava-

se bem clara a dificuldade das empresas em compreender o significado da saúde dos 

trabalhadores nas suas vidas, sobretudo no que se refere aos custos e às faltas ao trabalho a fim 

de cumprir as rotinas de realização dos exames e a(s) consulta(s) médica(s).  

O trabalho junto às empresas-clientes consistia em estabelecer uma logística para a realização 

dos exames e das consultas ocupacionais. Nesta época eu não sabia a diferença entre saúde 

ocupacional e Saúde do Trabalhador. As duas expressões eram usadas com a mesma finalidade. 

A gestão de saúde ainda não era uma preocupação nem tampouco a história do paciente, além 

do que estava relacionado diretamente à sua atividade laboral. Para as empresas, contratar o 

serviço de elaboração e operacionalização dos programas legais significava apenas custo, 

sobretudo quando a realização dos exames e das consultas representava aumento no seu 

absenteísmo. Para o trabalhador, significava um incômodo ou a oportunidade de se ausentar do 

trabalho. 

O software utilizado à época tinha a finalidade de apoiar a operação: agendamentos, faltas, 

tempo de espera e realização de exames, entre outras situações. De repente surgiu o Fator 

Acidentário de Prevenção (FAP). Então, para que serve o FAP? “O objetivo do FAP é incentivar 

a melhoria das condições de trabalho e de Saúde do Trabalhador, estimulando os 

estabelecimentos a implementarem políticas mais efetivas de saúde e segurança no trabalho” 

(BRASIL, 2017a, p. 1), como   Saúde do Trabalhador, políticas, promoção à saúde, gestão.   

Este TA objetiva, então, responder as questões surgidas em relação ao FAP: Como as grandes 

empresas estão resolvendo essas questões? É possível reduzir o FAP? Como? 

Em 2017 o Brasil entrou na era do eSocial, com as questões do FAP ainda não resolvidas pelas 

empresas. O eSocial foi planejado para começar com as empresas cujo faturamento seja maior 

que R$ 78 milhões. As micros, as pequenas e as médias empresas ainda levariam um tempo 

para se preocuparem com isso, porém, a partir de sua implantação, será registrado tudo o que 
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acontece com o trabalhador dentro da empresa em tempo quase real. Apesar do descrédito 

acerca do início da implantação do eSocial (foram vários adiamentos), era necessário pensar 

em gestão: Gestão da Saúde, Gestão da Saúde dos Trabalhadores. A literatura mostra como a 

Saúde do Trabalhador foi incomodando através dos tempos e a forma como o tema foi sendo 

trabalhado. Diante dessa realidade, surgiu a questão “Análise da Gestão da Saúde dos 

Trabalhadores nas Indústrias de Grande Porte no Brasil”.  

Ramazzini (1999, p. 19-20) é reverenciado como o Pai da Medicina do Trabalho com seu livro 

“De Morbis Artificum Diatriba”, em cujo prefácio, ele diz: 

[...] Não delibere de pé sobre o que convém ou não convém fazer, como se 
não jogasse com a vida humana... Um médico que atende um doente deve 
informar-se de muita coisa a seu respeito pelo próprio e pelos seus 
acompanhantes, segundo o preceito do nosso Divino Preceptor [...] e a estas 
interrogações devia-se acrescentar outra: e que arte exerce? [...] é mesmo 
necessário lembrar ao médico que trata um homem do povo, que dela se vale 
chegar às causas ocasionais do mal, a qual quase nunca é posta em prática, 
ainda que o médico a conheça. Entretanto, se a houvesse observado, poderia 
obter uma cura mais feliz. 

 

A medicina do trabalho como especialidade médica, surgiu na Inglaterra, com a Revolução 

Industrial, na primeira metade do século XIX. Naquela época os operários tinham acesso a 

cuidados médicos somente por meio de instituições filantrópicas. Um empresário do setor têxtil 

contratou seu médico pessoal para trabalhar na fábrica, atribuindo a ele a responsabilidade sobre 

a proteção da saúde e das condições físicas dos seus operários, surgindo, assim, em 1830 o 

primeiro serviço de medicina do trabalho (MENDES; DIAS,1991). A inserção de um médico 

dentro das fábricas servia a dois propósitos, verificar processos que poderiam causar danos à 

saúde e cuidar do trabalhador a fim de que ele pudesse voltar ao trabalho, tendo em vista que 

com o crescimento da industrialização à força de trabalho era imprescindível (MINAYO-

GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997).  

A fragilidade dos sistemas de assistência à saúde fez proliferar os serviços médicos de empresa. 

Em 1919 foi criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT), movida pela preocupação 

refletida no cenário internacional, em fornecer serviços médicos aos trabalhadores. Em 1954, a 

convite da OIT, um grupo de especialistas começou a estudar a organização do que seriam os 

“Serviços Médicos do Trabalho”. Em 1959, na Conferência Internacional do Trabalho, o 

serviço passou a ser chamado de “Serviços de Medicina do Trabalho” (MENDES; DIAS, 1991).  

Nessa conferência foi aprovada a Recomendação nº 112 (R112 – Recomendação de Serviços 

de Medicina Ocupacional, 1959), que refletia a experiência dos países industrializados a 
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respeito dos “Serviços de Medicina do Trabalho”. Esse primeiro instrumento normativo de 

âmbito internacional tornou-se referencial e paradigma para o estabelecimento de diplomas 

legais nacionais, no qual também se baseou a norma brasileira (MENDES; DIAS,1991).  

No início do século XX, o Brasil viveu uma “Revolução Industrial”, quando da abertura do 

mercado para bens industrializados. Essa mudança trouxe consigo inúmeros problemas sociais 

representados por péssimas condições de trabalho, salários baixos, urbanização descontrolada, 

o que gerou reivindicações por direitos trabalhistas e levou o Estado Brasileiro a intensificar o 

controle das condições e relações de trabalho (REIS, 2015). 

A Revolução Industrial contribuiu para a imposição de jornadas de trabalho insanas e favoreceu 

a proliferação de doenças infectocontagiosas, além de mutilações e mortes provocadas pela 

periculosidade das máquinas utilizadas à época (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 

1997). Os processos decisórios na área de saúde são pautados pela complexidade do setor, que 

atua sob constante pressão de necessidades ilimitadas, sujeitas a continuado processo de 

atualização científica e tecnológica, o que implica custos crescentes. Além disso, as questões 

de saúde têm em geral múltiplas causas, o que pressupõe iniciativas de caráter intersetorial, 

necessariamente orientadas pela análise de informações acerca das condições de saúde e dos 

seus determinantes (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA, 2009, p. 104). 

A partir das análises feitas, percebe-se que tomar decisões compete ao gestor que, além de 

utilizar as informações provenientes do processo de monitoramento/avaliação, pode utilizar seu 

conhecimento pessoal e sua percepção do problema para formar uma convicção e tomar uma 

decisão. Fazer gestão em saúde é uma ação complexa, que requer a tomada de decisão em um 

ambiente com muitas incertezas e subjetividade, determinantes do processo saúde-doença-

cuidado (TANAKA; TAMAKI, 2012). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2010), a Saúde do Trabalhador e a saúde ocupacional são fundamentais para a produtividade e 

para o desenvolvimento socioeconômico. Nesse sentido, tem-se outro questionamento: Como 

as grandes empresas, com uma enorme quantidade de funcionários espalhadas pelo Brasil todo, 

fazem gestão de saúde dos seus trabalhadores?  

Este TA abordou o assunto em algumas das grandes empresas que atuam no Brasil objetivando 

responder essa pergunta e outras.  

 

 



17 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Descrever e analisar a gestão da saúde dos trabalhadores em indústrias selecionadas de grande 

porte que atuam no Brasil. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

1) Identificar as políticas de saúde ocupacional existentes nas empresas pesquisadas; 

2) Verificar os impactos do eSocial, com destaque para a Saúde do Trabalhador, nas 

empresas pesquisadas; 

3) Verificar a existência de programas de Promoção da Saúde nas empresas pesquisadas; 

4) Verificar a utilização de softwares de gestão da Saúde do Trabalhador nas empresas 

pesquisadas; 

5) Verificar a presença de profissionais capacitados para analisar dados de saúde nas 

empresas pesquisadas; 

6) Analisar a integração da área de benefícios com a área de Segurança e Saúde do 

Trabalhador (SST) nas empresas pesquisadas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA APLICADA 

 

De acordo com a OMS (2010), a Saúde do Trabalhador e a saúde ocupacional são fundamentais 

para a produtividade e para o desenvolvimento socioeconômico. A Saúde Ocupacional visa 

proteger a Saúde do Trabalhador, além de influenciar na produtividade, motivação e satisfação 

do trabalho, e na melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da sociedade. As empresas que 

se preocupam com a saúde de seus trabalhadores são melhores sucedidas e mais competitivas 

e ainda conseguem contabilizar menores índices de rotatividade, o que impacta diretamente nos 

seus custos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2010). 

O Ministério da Saúde define a Saúde do Trabalhador como sendo: 

[...] um campo do saber que visa compreender as relações entre trabalho e o 
processo saúde/doença. Nesta acepção, considera a saúde e a doença como 
processos dinâmicos, estritamente articulados com os modos de 
desenvolvimento produtivo da humanidade em determinado momento 
histórico. Parte do princípio de que a forma de inserção dos homens, mulheres 
e crianças nos espaços de trabalho contribui decisivamente para formas 
específicas de adoecer e morrer. O fundamento de suas ações é a articulação 
multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial. (BRASIL, 2001, p. 5). 

 

2.2 CONCEITUANDO 

 

2.2.1 Gestão da saúde 

Segundo Pronk (2012 p. 10) a “gestão de saúde de uma população no ambiente de trabalho 

pode ser definida como o conjunto de processos estratégicos e operacionais utilizados para 

buscar resultados positivos no nível de saúde de um grupo específico de trabalhadores, que está 

alinhado com os esforços coletivos de promoção da saúde em uma determinada companhia. Os 

desfechos de interesse desses esforços incluem o estado de saúde ideal de trabalhadores, bem 

como de grupos (como os familiares), redução dos custos relacionados à produtividade 

(absenteísmo, presenteísmo, doenças ocupacionais etc.) e custos em assistência médica”. 

Continua dizendo que gerir a saúde de uma população tem significado quando todos os 

componentes do grupo, e não somente os que possuem problemas de saúde, recebem atenção 
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adequada. Como resultado, essa estratégia “permite às pessoas saudáveis se manter nesse 

estado, àquelas com fatores de risco melhorar seu nível de saúde e às doentes conseguir 

gerenciar de maneira adequada essas condições” (PRONK, 2012, p. ix-x). 

Ginter et al. (apud GONZALO; MALIK, 2016, p. 13) colocam que gestão estratégica é o 

“processo organizacional para identificar o futuro pretendido e desenvolver guias de decisão 

para alcançar este futuro. O resultado do processo de planejamento estratégico é um plano ou 

estratégia”. 

Christensen (2009, p. 47-48) complementa dizendo que   

um modelo de gestão é um sistema interdependente formado por quatro 
componentes: Fórmula de lucro, Proposição de valor, Recursos, Processos. 
Sendo a proposição de valor o ponto de partida para um modelo de gestão 
bem-sucedido. 

A gestão da saúde nas organizações é um assunto delicado. Em muitas situações acredita-se 

que investir na Saúde do Trabalhador vai de encontro aos objetivos do negócio, mesmo que a 

Saúde do Trabalhador seja um valor social a ser perseguido. No momento em que a renda da 

empresa esteja em perigo devido às condições de mercado pode haver perdas já conquistadas 

na gestão da saúde ocupacional (SCHNEIDER, 2013). 

 

2.2.2 Cultura de Segurança 

A cultura de segurança de uma organização é composta por temas complexos como valores e 

crenças, comportamentos e atitudes, normas e procedimentos, o que torna difícil sua análise e 

avaliação. É preciso considerar o compromisso da alta gestão, programas de melhoria contínua, 

provimento de recursos, comunicação clara e constante sobre segurança, capacidades e 

competências (RICHERS, 2009). 

Richers (2009) observou que mesmo em empresas que mantem um Sistema de Gestão de Saúde 

e Segurança do Trabalho (SGSST) implantado, os acidentes continuam a acontecer. A 

conclusão foi que as origens destes acidentes estão mais fortemente localizadas em falhas 

organizacionais e humanas do que em falhas técnicas, o que remete a falhas na cultura de 

segurança da organização. 

O conceito definido por Richter e Koch (2004 apud CAMPOS; DIAS, 2012, p. 598) é que a 

“Cultura de Segurança é formada por pessoas e suas relações sociais dentro e fora das 

organizações e deve ser entendida em um contexto específico que pode mudar dependendo das 
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condições materiais e das relações sociais desenvolvidas”. A cultura de segurança pode não ser 

a mesma dentro dos diversos setores da empresa. 

 

2.2.3 Medicina do Trabalho  

A medicina do trabalho considera que exista um agente etiológico para cada doença, reforçando 

a teoria da unicausalidade. Foi também incialmente focada na figura do médico e na 

medicalização, os riscos são individualizados por especificidade e o tratamento age nas 

implicações (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997). 

Segundo Mendes (1991, p. 342) é responsabilidade da medicina do trabalho “contribuir ao 

estabelecimento e manutenção do nível mais elevado possível do bem-estar físico e mental dos 

trabalhadores, conferindo-lhe um caráter de onipotência, próprio da concepção positivista da 

prática médica.” 

 

2.2.4 Saúde Ocupacional 

Devido a constante evolução da tecnologia industrial, a medicina do trabalho não consegue 

intervir em todos os problemas de saúde causados pelos processos de produção. Em decorrência 

disso surge a “Saúde Ocupacional” (MENDES; DIAS, 1991). A Saúde Ocupacional tem início 

baseada na Higiene Industrial com um olhar de interdisciplinaridade. Assume a 

multicausalidade na qual o ambiente de trabalho e o corpo do trabalhador se relacionam, e a 

doença é causada por vários fatores de risco e indicadores ambientais e biológicos. Esses fatores 

de risco é indicadores são avaliados na clínica médica é numa relação de exposição e efeito 

(MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997).  

Nas grandes empresas a Saúde Ocupacional se estrutura com equipes multiprofissionais, 

reforçando a origem dos serviços médicos e a importância da indústria nos países 

“industrializados”. Entretanto, a recém-criada saúde ocupacional não consegue atingir seus 

objetivos e alguns fatores podem ser citados para tentar explicar este fato: 

● o modelo continua focado na medicina do trabalho voltado ao mecanicismo; 

● a interdisciplinaridade se torna uma justaposição de atividades desarticuladas e 

atrapalhadas pelas lutas corporativas; 
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● os processos de trabalho mudam mais rápido que a produção do conhecimento e a 

capacitação das pessoas; 

● os trabalhadores permanecem como "objeto" das ações de saúde sem nenhuma 

participação; 

● a saúde ocupacional ainda está distante do setor saúde (MENDES; DIAS,1991). 

 

2.2.5 Saúde do Trabalhador 

O parágrafo § 3º, do art. 6º, da Lei Orgânica de Saúde entende por Saúde do Trabalhador: 

[...] um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho, abrangendo: 

I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de 
doença profissional e do trabalho; 

II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à 
saúde existentes no processo de trabalho; 

III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde 
(SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, 
extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, 
de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à Saúde 
do Trabalhador; 

IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 

V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às 
empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do 
trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e 
exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os 
preceitos da ética profissional; 

VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de 
Saúde do Trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; 

VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo 
de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e 

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão 
competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente 
de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde 
dos trabalhadores. (BRASIL, 1990, p. 1-3). 

 

O conceito Saúde do Trabalhador tenta compreender os processos de adoecer e morrer dos 

trabalhadores a partir do trabalho, somado aos valores, crenças, representações sociais e 
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consumo de bens e serviços, desconstruindo a ideia de um agente específico ou riscos presentes 

no ambiente de trabalho, considerando a partir daí a subjetividade do processo (MENDES; 

DIAS, 1991). 

A Saúde do Trabalhador coloca o trabalhador como agente de mudanças, reforçando a 

relevância da análise e prática multiprofissional. Apesar da adoção de novas maneiras de se 

olhar a relação trabalho-saúde, a Saúde do Trabalhador ainda encontra uma influência 

preponderante da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional, em que se reafirma a distância 

da produção do conhecimento e sua aplicação. A concepção de Saúde do Trabalhador e a prática 

que se deriva dela se nortearam para o trabalho industrial, cujo modelo em função de mudanças 

recentes precisa ser repensado (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997). 

Segundo Heloani (2004, p. 78) “entender as organizações do trabalho e seus reflexos na 

qualidade de vida, na saúde e no modo de adoecimento dos trabalhadores é de fundamental 

importância na compreensão e na intervenção em situações de trabalho que estejam gerando 

sofrimento e agravos à saúde”. 

A identificação dos conceitos de medicina do trabalho, saúde ocupacional e saúde do 

trabalhador e a intersecção das práticas entre eles, deixam claro, segundo Mendes (1991) a 

diferença entre os mundos políticos e sociais, e a forma como os setores trabalho e saúde se 

organizam. 

2.2.6 Acidente de Trabalho 

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, em seu art. 19, define o acidente do trabalho como  

[...] o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de 
empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais 
(pessoa física residente em imóvel rural individualmente ou em regime de 
economia familiar) referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº150, de 2015). (BRASIL, 1991, p. 13). 

 

2.2.7 Doença do Trabalho 

O art. 20º, da Lei nº 8213, de 1991, considera como entidades mórbidas a doença profissional 

e a doença do trabalho (BRASIL, 1991). A doença profissional é aquela produzida ou 

desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade e constante da 

relação que trata o Anexo II do Decreto 3048/99 (BRASIL, 1999). A doença do trabalho é a 

doença adquirida ou desencadeada em função de condições em que o trabalho é realizado e com 
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ele se relacione diretamente desde que constante da relação do Anexo II do Decreto 3048/99 

(PALÁCIO; INHOTI; PALÁCIO, 2015). 

A primeira norma sobre saúde ocupacional do Brasil data de 1891, publicada no Decreto nº 

1.313, de 17 de janeiro. Este Decreto previa regularizar o trabalho de menores empregados nas 

fábricas no Rio de Janeiro, então Capital do país. Pelo Decreto as fábricas deveriam ser 

fiscalizadas pelo inspetor geral do trabalho pelo menos uma vez por mês. Menores de doze (12) 

anos estavam proibidos de trabalhar, sendo admitidos nas fábricas apenas como aprendizes a 

partir de oito (8) anos completos. A exposição aos produtos químicos deveria se controlada e 

os ambientes devidamente ventilados. (BRASIL, 1891). 

Em 1918, foi criado o Departamento Nacional do Trabalho, pelo Decreto nº 3.550, cuja 

responsabilidade envolvia a elaboração de leis para a fiscalização do trabalho. O Decreto nº 

21690 de 1932 cria as Inspetorias Regionais do Trabalho, que foram substituídas pelas 

Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio pelo Decreto nº 2.168 

de 1940. Somente em 1965 foi regulamentada a Inspeção do Trabalho pelo Decreto nº 55.841. 

(BRASIL, 1918). 

Conforme o pensamento de Gomes (1988) a criação das Inspetorias para inspeção do trabalho 

se justificam, na medida em que haja normatização e regulamentação do processo de trabalho, 

a fim de que as mesmas sejam fiscalizadas. O serviço foi criado, porém raramente exerceu seu 

papel, não havendo à época registro de qualquer melhoria nas relações de trabalho, em função 

da permissiva legislação trabalhista ou da própria ineficácia do serviço de inspeção.  

O art. 155 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), normatizada em 1943, define o 

estabelecimento de normas para controlar a SST (BRASIL, 1943). Essas normas 

regulamentadoras, no entanto, levaram 30 anos para serem formuladas. Quando entraram em 

vigor, houve a necessidade de formar mão de obra especializada a fim de atender as empresas 

no cumprimento das referidas normas (REIS, 2015). 

Quando da abertura ao capital estrangeiro com a criação de grandes empresas como a 

Companhia Siderúrgica Nacional e da realização de grandes obras, como a Usina de Itaipu e a 

Ponte Rio – Niterói, o Brasil assume a liderança nas estatísticas de acidentes de trabalho. Neste 

ínterim surgiu a Fundação Jorge Duprat e Figueiredo (Fundacentro - Lei nº 5161, 21/10/1966) 

com a tarefa de propor as Normas Regulamentadoras incorporadas pela Portaria 3214 (REIS, 

2015). 
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A Fundacentro em parceria com Universidades Públicas foram responsáveis pela formação de 

muitos profissionais que vieram a ocupar os SESMTs das empresas, deixando as ações relativas 

à saúde dos trabalhadores sob a responsabilidade das próprias empresas. Para as pequenas 

empresas foi facultado o direito de contratar esses serviços, sendo desobrigadas de possuírem 

SESMT próprio. Esse arranjo provocou o surgimento de empresas de terceirização de serviços 

de SST sem critérios de qualidade, emitindo documentos de PPRA e PCMSO sem ao menos 

visitar o ambiente de trabalho sobre o qual diz respeito o documento, subestimando seus riscos 

(REIS, 2015). 

No Brasil a Saúde do Trabalhador começa a despontar no início dos anos‘80, na realização da 

I Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores, sendo de extrema importância para o que 

se estabeleceu na nova Constituição Federal de 1988. O termo "Saúde do Trabalhador" foi 

inserido na nova Lei Orgânica de Saúde, que define o conceito e o que cabe ao Sistema Único 

de Saúde nesta área (MENDES; DIAS, 1991). Em função da necessidade dos trabalhadores em 

participar no controle e na fiscalização das condições de trabalho, foi proposto, na I Conferência 

Nacional de Saúde do Trabalhador que a saúde dos trabalhadores fosse incorporada na Saúde 

Pública (REIS, 2015). 

A Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012 instituiu a Política Nacional de Atenção à Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT). Em seu parágrafo único enfatiza que “a Saúde do 

Trabalhador deve ser concebida como uma ação transversal, devendo a relação saúde-trabalho 

ser identificada em todos os pontos e instâncias da Rede de Atenção” (BRASIL, 2012, p. 3). O 

art. 3º inclui todos os trabalhadores a despeito de seus vínculos empregatícios ou localização 

(urbana ou rural), e o art. 6º considera que, para que a política seja implantada é necessário uma 

articulação entre “as ações individuais, de assistência e de recuperação dos agravos, com ações 

coletivas, de promoção, de prevenção, de vigilância dos ambientes, processos e atividades de 

trabalho, e de intervenção sobre os fatores determinantes da saúde dos trabalhadores” (COSTA; 

BARBOSA, 2017, p 439). 

A lei 8080/90, trouxe aos profissionais de saúde o reconhecimento da necessidade de diferentes 

competências no cuidado (PINHO, 2006). A partir do aumento significativo dos gastos com as 

doenças relacionadas ao trabalho, foi que começou a se pensar em privilegiar as ações de 

prevenção por meio do estado, mantendo a precedências das ações de promoção e prevenção 

sobre as ações de reabilitação e reparação, conforme Política Nacional de Segurança e Saúde 

no Trabalho. O Plano Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho criado em 2012 prevê uma 
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fiscalização programada e a implantação de SGSST nos locais de trabalho, a partir da 

formulação de uma NR de gestão em SST (REIS, 2015). 

No Brasil, até 1919, os trabalhadores assalariados lesionados, impossibilitados 

temporariamente ou definitivamente, não recebiam indenização ou benefícios a fim de 

assegurar seu sustento. Com o crescimento dos trabalhadores assalariados o Estado resolve criar 

a primeira Lei acidentária na qual o empregador culpado pelo acidente, deveria indenizar o 

trabalhador lesionado. Em função da dificuldade no cumprimento da primeira Lei, foi criada a 

segunda Lei acidentária. Esta lei determinava que o empregador era obrigado a contratar um 

seguro de acidente de trabalho (SAT). (REIS, 2015).   

A segunda Lei não abraçava os danos causados por terceiros. Foi então criada a terceira Lei que 

também definiu que os estabelecimentos industriais com mais de 500 trabalhadores, deveriam 

manter serviços de assistência médica para atendimentos de primeiros socorros aos acidentados 

atestando a origem do dano, sua causa, evolução e grau de incapacidade gerado. Em 1967, com 

a quarta lei acidentária, o SAT foi estatizado e a quinta lei, ao observar que os acidentes 

variavam conforme o tipo da atividade produtiva da empresa, definiu o imposto nos valores de 

0,4%, 1,2% ou 2,5% da folha de pagamento, como taxação conforme o grau de risco das 

empresas (REIS, 2015). 

O Decreto 6.042/07 trouxe o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), que inverte 

o ônus da prova quando há correlação epidemiológica entre as doenças (Classificação 

Internacional de Doenças ou CID-10) e o trabalho (Classificação Nacional de Atividade 

Econômica ou CNAE). O incentivo às empresas para investir em SST por meio da diminuição 

do SAT, porém, somente foi previsto na resolução MPS/CNPS nº 1.316, de 31 de maio de 2010 

(REIS, 2015). 

A Lei nº 10.666 de 8 de maio de 2003, alterou a contribuição feita pelas empresas para o 

financiamento dos benefícios em consequência da incapacidade laborativa causada pelos riscos 

ambientais do trabalho. Essa lei instituiu um Fator Acidentário de Prevenção (FAP), para 

funcionar como um multiplicador sobre a alíquota de 1%, 2% ou 3% conforme o CNAE 

principal do estabelecimento. O multiplicador pode variar em um intervalo de 0,5 a 2,0 

reduzindo ou majorando a contribuição atribuída as empresas (BRASIL, 2017a). Conforme 

Resolução CNP nº 1.329/2017, o “objetivo do FAP é incentivar a melhoria das condições de 

trabalho e de Saúde do Trabalhador, estimulando os estabelecimentos a implementarem 

políticas mais efetivas de saúde e segurança no trabalho”. (BRASIL, 2017a, p. 1). 
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O Decreto nº 8.373/14 instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). A partir de sua implantação as empresas deverão enviar ao 

Governo as informações sobre os trabalhadores de forma unificada (BRASIL, 2014). A partir de sua 

implantação, haverá registros de tudo o que acontece com o trabalhador dentro da empresa em 

tempo quase real. O preenchimento dos formulários e tabelas são chamados de “eventos”. Os 

eventos vão registrar tudo o que acontece na vida laboral do trabalhador, como por exemplo: 

afastamentos temporários, monitoramento da saúde do trabalho, acidentes de trabalho, 

exposição a fatores de risco que podem levar ao pagamento de adicionais de insalubridade e 

periculosidade (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2017). 

Para o Trabalhador a vantagem da implantação do eSocial está relacionada à maior clareza nas 

informações contidas nos contratos de trabalho e a garantia dos seus direitos trabalhistas e 

previdenciários assegurados (BRASIL, 2017b). Trabalhadores do setor de produção em 

empresas industriais estão expostos a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, que, 

ocasionadas pela atividade laboral podem interferir negativamente na saúde física e mental 

desse trabalhador além do seu contexto familiar e social. Essa situação leva a perda de produção 

e lucratividade, o que tem preocupado os gestores e as organizações (GRAZIANO et al, 2014).  

Teixeira (2010) chama a atenção para o fato de que se a organização não se preocupa em manter 

um trabalhador saudável, essa atitude pode impactar nas relações sociais do indivíduo, assim 

como no aspecto econômico para a empresa, o Estado e o próprio trabalhador. Em um estudo 

realizado por Tolbert et. al. (2014) comparando diferenças na expectativa de vida ajustada pela 

qualidade entre oito setores industriais originais da NORA (National Occupational Research 

Agenda), concluiu que investimentos adicionais em promoção da saúde, segurança ocupacional 

e benefícios podem diminuir vidas perdidas nas indústrias. Segundo Ratner et al. (2008) um 

trabalhador saudável é base de uma empresa saudável. Portanto é necessário um maior empenho 

a fim de manter/promover a saúde dos trabalhadores saudáveis e atuar na saúde daqueles que 

já apresentam patologias.  

É no trabalho aonde as pessoas passam uma grande parte de suas vidas. É também no trabalho 

que as pessoas buscam a realização. A partir dessa compreensão, a possibilidade de criar 

ambientes saudáveis pode permitir às organizações e seus trabalhadores se desenvolverem em 

conjunto (GUIMARÃES et al., 2018). Segundo Bepko e Mansalis (2016) doença ocupacional 

está diretamente relacionada ao local de trabalho. Podendo gerar uma condição ou favorecer a 

piora de uma condição preexistente.  
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De acordo com o estudo feito em 2000 sobre acidentes de trabalho não fatais e condições de 

emprego, com trabalhadores remunerados, formais e informais, num total de 3.403 

trabalhadores entre 16 e 65 anos, as faltas mais frequentes, na ordem de 3 para 1, foram de 

natureza geral e não ocupacional, ou seja, não foram causadas por problemas de saúde relativos 

à atividade laboral. O estudo aponta a importância da adoção de medidas de prevenção e 

promoção à saúde, envolvendo problemas ocupacionais e não ocupacionais (YANO; 

SANTANA, 2012). 

Em um estudo sobre doenças ocupacionais, observou-se que os gestores de saúde do município 

e os profissionais, médicos e enfermeiros não estão preparados para lidar com a questão 

trabalho-saúde-doença. Este despreparo pode gerar uma sobrecarga no Sistema Único de Saúde 

(SUS) com o aparecimento de doenças que acometem os trabalhadores é não se obtém a cura, 

por não se associar o adoecimento com a atividade profissional. Isso se torna realidade quanto 

maior o número de trabalhos informais e domiciliados que busca no SUS e na Estratégia Saúde 

da Família (ESF) a solução para suas enfermidades (MORI; NAGHETTINI, 2016). 

Com a terceirização da economia e a adoção da automação e informatização nos processos de 

trabalho, as doenças provocadas pelo trabalho começam a mudar e surgem as doenças 

relacionadas ao trabalho como a hipertensão arterial, estresse, câncer, entre outras. A saúde 

ocupacional volta-se para a promoção da saúde, tendo em vista que a educação pode interferir 

no estilo de vida das pessoas (MENDES; DIAS, 1991). 

Os empregadores que começaram a investir em programas de promoção de saúde, o fizeram 

buscando a redução de custos com a assistência médica, aumento da produtividade e ganhos de 

imagem. Porém outros ganhos foram identificados relacionados às empresas como redução da 

rotatividade e das taxas de acidentes. Novas pesquisas trouxeram indicadores de impacto 

significativo no absenteísmo, satisfação no trabalho e comprometimento dos funcionários. Foi 

também levantado que a saúde e o bem-estar do funcionário estão ligados a acidentes e lesões 

(O’DONNELL; OGATA, 2016). 

Salinas et al. (2014) faz uma abordagem sobre como a nutrição pode afetar a saúde dos 

trabalhadores. O uso de uma dieta pobre afeta não somente a qualidade de vida dos 

trabalhadores e de suas famílias, como aumenta os custos de saúde e reduz a produtividade, o 

que compromete a saúde dos países em desenvolvimento. Em outro estudo feito por Zárate et 

al. (2009) foi observado que a obesidade também contribui para o aumento dos custos em saúde 

e absenteísmo. Ações de prevenção devem ser implantadas a fim de melhorar a saúde e 

produtividade laboral dos trabalhadores. 
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Mendes (1988) fala sobre as reações emocionais (ansiedade); comportamentais (alcoolismo); 

fisiológicas (alterações hormonais) como fatores etiológicos ocupacionais e não ocupacionais, 

e questiona quando o setor saúde assumirá seu papel na implantação de programas que busquem 

as verdadeiras causas desses desvios de saúde, não restringindo sua atuação apenas em “tratar, 

internar ou pagar a conta”. 

O envelhecimento é uma realidade mundial. Biologicamente, envelhecer provoca fenômenos 

previsíveis nos sistemas fisiológicos, mentais, físicos e comportamentais (ILMARINEN, 1997). 

Os trabalhadores estão envelhecendo e se tornando mais suscetíveis às doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) - câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e doença mental - além dos 

relatos de stress no trabalho. A promoção de saúde e a adoção de um estilo de vida saudável 

podem prevenir as doenças crônicas (O’DONNELL; OGATA, 2016). 

Essa realidade demanda alinhamentos entre a vida profissional e a Saúde do Trabalhador, como 

condição para que haja longevidade no trabalho. Fatores psicossociais, stress, sedentarismo e 

obesidade impactam na capacidade para o trabalho. A promoção da saúde tem de considerar 

além dos estilos de vida individuais, as condições de trabalho, mesmo levando-se em conta que 

o envelhecimento do trabalhador seja bastante impactado pelo estilo de vida (VAN DEN BERG 

et al., 2008). 

No Brasil, as DCNT foram responsáveis, em 2011, por 68,3% do total de mortes, com destaque 

para doenças cardiovasculares (30,4%), as neoplasias (16,4%), as doenças respiratórias (6%) e 

o diabetes (5,3%) (MALTA et al., 2014). Um estudo feito por Fagalde et al. (2005) sobre fatores 

de risco de doenças crônicas em funcionários de uma empresa financeira, pode observar uma 

alta prevalência de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, sendo o 

sedentarismo o mais prevalente. O estudo mostrou a necessidade de integração entre a saúde 

ocupacional e a saúde assistencial, por meio de programas multidisciplinares que possibilitem 

atuar sobre os fatores de risco para as DCNT, além da participação ativa de diversos setores 

como educação, saúde, setor privado, entre outros.  

Bertusso (2014) conduziu um estudo buscando verificar qual das três abordagens da relação 

trabalho – saúde (Medicina do trabalho, Saúde Ocupacional e Saúde do Trabalhador) foi mais 

presente nas ações propostas pelos concluintes de um curso de capacitação em promoção da 

Saúde do Trabalhador. A conclusão foi que a relação trabalho-saúde ainda enxerga o corpo 

como máquina, numa abordagem voltada a medicina do trabalho e saúde ocupacional, quando 

as propostas centrais veem na diminuição/eliminação dos agentes/fatores de riscos ambientais 

como maneira de favorecer a saúde no trabalho. Ainda é preciso romper com as abordagens 
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tradicionais da saúde e segurança do trabalho por meio de ações baseadas nos conceitos da 

Saúde do Trabalhador. 

O quadro 1, de Greco e Moura (2016), consolida os conceitos de Medicina do Trabalho, Saúde 

Ocupacional e Saúde do Trabalhador, discutido por vários autores, dentro do contexto produtivo 

e social em que esses termos foram definidos e as concepções de saúde/doença que os 

determinaram. 

Quadro 1 – Condições de Trabalho e a saúde dos trabalhadores de enfermagem 

Contexto Produtivo e Social  Concepções de Saúde/ Doença  Atenção ao Trabalhador  

Inglaterra – meados do séc. 
XIX - Crise do Sistema 
Feudal/Revolução Industrial  

Teoria Miasmática – doenças 
decorrentes de emanações ruins 
resultantes do solo, ar e água.  

Trabalhador artesão, ausência de 
uma atenção específica.  

Final do Séc. XIX – incremento 
da produção industrial, 
exploração dos trabalhadores - 
Sistema Capitalista.  

Descoberta dos germes  

Conceito da unicausalidade - 
para cada doença um agente, uma 
única causa.  

Medicina do Trabalho – 
preocupação com a saúde e doença 
dos trabalhadores restrita ao interior 
das fábricas. 

Após 2ª Guerra – nova 
tecnologia industrial  

Teoria ecológica/ multicausal – a 
doença é decorrente de várias 
causas  

Saúde Ocupacional – preocupação 
com o ambiente, atividade 
profissional – com participação de 
várias ciências.  

Inicio dos anos 70  

Diminuição do gasto social do 
Estado capitalista - 
neoliberalismo  

Teoria da determinação social do 
processo saúde-doença – formas 
de trabalho e de vida geram 
potenciais de benefícios e riscos  

Saúde do Trabalhador – 
preocupação com o ambiente de 
trabalho, com a organização do 
processo de trabalho e do processo 
de produção.  

Fonte: Greco e Moura (2016). 

Cruz, Ferla e Lemos (2018) observaram o aparecimento de três racionalidades no campo da 

saúde no trabalho:  

1. Medicina do Trabalho: foco no diagnóstico e medicalização dos trabalhadores, 

prática médico-centrada; 

2. Saúde Ocupacional: foco na epidemiologia (procedimentos, diagnósticos e 

prevenção) voltados ao risco no trabalho, sendo a prática administrativo 

medicalizante; 

3. Saúde do Trabalhador: foco na interdisciplinaridade, articulada às várias faces do 

campo de trabalho, respeitando as vozes dos trabalhadores, sendo a prática, articulada 

com os modos de ser no trabalho e com a integralidade.  

Esta discussão coloca a Saúde Ocupacional numa visão de trabalho-risco/saúde-controle e a 

Saúde do Trabalhador como trabalho-subjetividade/saúde-integralidade. As políticas de saúde 
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precisam transitar entre os documentos oficiais e os saberes constituídos e inventados 

constantemente, no processo histórico de sua construção. A 2º CNST em 1994 foi orientada 

para a temática do trabalho-risco/saúde-controle, provocando um movimento de tensão entre a 

Saúde Ocupacional e a Saúde do Trabalhador (CRUZ; FERLA; LEMOS, 2018). 

O campo da Saúde do Trabalhador advém de perspectivas e intencionalidades diferentes. A 

medicina do trabalho se pauta na perspectiva pericial de cunho previdenciário, enquanto a saúde 

ocupacional se pauta na perspectiva preventiva de cunho higienista. Nos dois casos não existe 

a participação do trabalhador, ou a mesma é secundarizada, sendo muito valorizados os 

dispositivos técnicos. A participação dos trabalhadores se dá por meio das Conferências de 

Saúde do Trabalhador, nas Comissões de Saúde do Trabalhador dos Conselhos Municipais de 

Saúde, por meio dos sindicatos no controle social dos serviços de Saúde do Trabalhador. Estes 

mecanismos não garantem a legitimidade dos processos de participação dos trabalhadores 

(NAUJORKS, 2015). 

O art. 6º da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora traz em sua redação 

que, a fim de que a política possa ser implantada deverá haver articulação entre:  

I - as ações individuais, de assistência e de recuperação dos agravos, com 
ações coletivas, de promoção, de prevenção, de vigilância dos ambientes, 
processos e atividades de trabalho, e de intervenção sobre os fatores 
determinantes da saúde dos trabalhadores; 

II - as ações de planejamento e avaliação com as práticas de saúde;  

III - o conhecimento técnico e os saberes, experiências e subjetividade dos 
trabalhadores e destes com as respectivas práticas institucionais. (BRASIL, 
2012, p. 1-2).  

 

A medicina do trabalho, a saúde ocupacional e mais recentemente a Saúde do Trabalhador, são 

modelos produzidos a partir da medicina, funcionando como marcos para compreensão e 

intervenção no campo do trabalho. Cada modelo surgiu como crítica ao modelo anterior, a partir 

de divergências na interpretação dos processos de saúde e adoecimentos provenientes do 

trabalho e interesses de diferentes entes relacionados à saúde e segurança do trabalho. Dentre 

os três modelos, apenas a Saúde do Trabalhador considera a participação dos trabalhadores 

como um elemento intrínseco do seu marco interpretativo (NAUJORKS, 2015). 

A medicina do trabalho corrobora com os interesses do capital, a Saúde do Trabalhador se volta 

para a integralidade do trabalhador (SANTANA; NEVES, 2017). O Modelo Operário Italiano 

e a Medicina Social Latino-americana subsidiavam os médicos sanitaristas brasileiros com 

dados sobre Saúde do Trabalhador que definia a saúde como processo social aonde os 
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trabalhadores deveriam ser os agentes de seus processos de saúde e doença, e o Estado se 

responsabilizar pela assistência, vigilância e Saúde do Trabalhador (NAUJORKS, 2015). 

Até a Constituição de 1988 a Saúde do Trabalhador estava a cargo do Ministério do Trabalho, 

cujo foco era a higiene e a segurança do trabalho, a prevenção de acidentes e de doenças 

profissionais. Apenas os trabalhadores que contribuíam com a Previdência Social tinham direito 

a assistência (NAUJORKS, 2015). A Constituição de 1988 estabeleceu um sistema único, no 

qual as ações e serviços públicos de saúde formavam uma rede municipal. O art. 200 atribui a 

este sistema único a responsabilidade pelas ações em Saúde do Trabalhador (BRASIL, 1988). 

A Lei Orgânica de Saúde efetivamente criou o Sistema Único de Saúde (SUS - Lei Federal 

8080/90) (BRASIL, 1990), concretizando de forma legal e institucional o campo da Saúde do 

Trabalhador (DIAS; HOEFEL, 2005). 

Em 1991 o Ministério da Saúde recomendou a criação de Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CRST), como forma de estreitar a conversa com o movimento social e habilitar 

os profissionais nas ações organizadas nestes centros, sendo esta a primeira ação em Saúde do 

Trabalhador no SUS. Em 2002 foi criada a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (RENAST). Por meio da RENAST seria possível “contar com um financiamento 

extra-teto (transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde aos Estados e Municípios) das ações, 

vinculado à operacionalização de um Plano de Trabalho de Saúde do Trabalhador, em nível 

estadual e municipal” (DIAS; HOEFEL, 2005, p. 821). 

Por meio da RENAST é possível ressaltar a temática da Saúde do Trabalhador nos serviços de 

saúde, encarando os problemas e buscando resolvê-los como for possível. Apesar das 

dificuldades encontradas, o movimento da Saúde do Trabalhador continua “apoiado nos sonhos 

e no trabalho de muitos que acreditam que o trabalho é meio de Vida” (DIAS; HOEFEL, 2005, 

p. 827).  

O documento firmado pela Comissão Intergestores Tripartite, ‘Orientações acerca dos 

indicadores da pactuação de diretrizes, objetivos e metas 2012’, demonstra a pouca importância 

dada ao tema da Saúde do Trabalhador nos documentos normativos, sendo que quando aparece 

é para contabilizar os agravos e não como medidas protetivas que, por meio de metas, possam 

interferir nos fatores determinantes desses agravos. Diretriz 7: Redução de riscos e agravos à 

saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde [...]Objetivo 

nacional 7.1: Fortalecer a promoção e vigilância em saúde [...]Indicador 24: Proporção de 

municípios que notificam agravos/doenças relacionados(as) ao trabalho da população residente 

(quadro 2):  
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Quadro 2 – Meta Brasil (Esfera de pactuação: Federal, Estadual e DF)  
Indicador Meta Brasil   

2012 
Proporção de municípios que notificam 
doenças/agravos relacionados ao trabalho da 
população residente.  

Ampliar o número de municípios com serviço de 
notificação de doenças/agravos relacionados ao 
trabalho da população residente. 
 
Meta: 75% dos municípios, com pelo menos uma 
unidade de saúde, com serviço de notificação de 
doenças/agravos relacionados ao trabalho implantado.  

Fonte: Aguiar e Vasconcellos (2015, p. 837).  
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

O presente trabalho foi elaborado a partir do referencial teórico obtido por meio de pesquisa 

bibliográfica no sistema de bibliotecas digital da Fundação Getulio Vargas (FGV), nas bases 

EBSCO, Scielo e Lilacs, utilizando os seguintes descritores em português e inglês: gestão da 

Saúde do Trabalhador, management of worker health; gestão da Saúde do Trabalhador da 

indústria, management of the health worker of the industry; saúde na indústria, health in 

industry ; Saúde do Trabalhador, worker's health;  gestão de saúde, health management. 

A primeira busca resultou em 11.450 trabalhos datados de 1800 a 2019. Uma segunda busca 

foi feita aplicando o filtro limitador de tempo (2008 a 2019) e somente texto completo, 

resultando em 9.620 trabalhos. Com este resultado pode-se observar que 84% das publicações 

sobre o tema foram produzidas nos últimos dez (10) anos. O próximo filtro utilizado foi por 

assunto, sendo definidos de acordo com o escopo do presente trabalho, resultando em 621 

artigos. Os assuntos pesquisados foram: Saúde do Trabalhador; work; work enviroment; salud 

laboral; saúde; gestão em saúde; health management; salud; worker’s health. 

Foram utilizados na sequencia filtros de idioma: português, inglês e espanhol, e novamente uma 

redução do tempo para cinco (5) anos, resultando em 337 artigos, dos quais 62 foram 

selecionados e analisados integralmente. A fim de verificar a relevância do tema, foi realizada 

uma pesquisa na base “Web of Science”, que demonstrou uma curva de tendência ascendente. 

Para maior aprofundamento em temáticas que dialogam com o tema do presente trabalho, foram 

utilizadas outras fontes de informações: homepages de organizações como World Health 

Organization; Agência Nacional de Saúde; Ministério da Saúde e Instituto Nacional do Seguro 

Social. 

 

3.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado com trinta e uma empresas participantes do Grupo de Trabalho de 

Indústrias sobre Saúde suplementar (GTSS), em abril de 2019. 
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De acordo com a NR 4, a estrutura da CIPA e do SESMT tem de relacionar o número de 

empregados com o grau de risco da atividade (BRASIL, 1978). Para as empresas com mais de 

5000 empregados, grau de risco 1, são exigidos a presença de um Técnico de Segurança 

Trabalho; um Engenheiro de Segurança do Trabalho, um Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, 

e um Médico do Trabalho. Sendo o Engenheiro e o Médico com tempo parcial mínimo de três 

horas. Para as grandes empresas, é exigido uma estrutura mínima de assistência ao trabalhador 

a partir do grau de risco 1, o que reforça nosso interesse em entender como a empresa se 

beneficia, na prática, dessas exigências.   

A atuação do SESMT na empresa geralmente acontece conforme o entendimento do 

empregador, sem o envolvimento dos trabalhadores nessa gestão. A estrutura da CIPA, de 

forma mais democrática envolve representantes dos empregados e dos empregadores, com o 

mesmo número para cada parte (GRECO; MOURA, 2016). A tabela 1, traz o dimensionamento 

do SESMT no que diz respeito aos profissionais exigidos para atividades de atenção à saúde 

com grau de risco 01, 02, 03 e 04. 

Tabela 1 – Dimensionamento dos SESMT 

Grau 
de 

risco 
Técnicos 

Nº de Empregados por estabelecimento 

50 a 
100 

101 a 
250 

251 a 
500 

501 a 
1.000 

1.001 
a 

2.000 

2.001 
a 

3.500 

3.501 
a 

5.000 

Acima de 5.000 
Para cada grupo 
de 4.000 ou fração 
acima 2.000** 

1 

Técnico Seg. Trabalho        1 1 1 2 1 
Engenheiro Seg. Trabalho       1* 1 1* 
Aux. Enferm. do Trabalho       1 1 1 
Enfermeiro do Trabalho       1*  
Médico do Trabalho         1* 1* 1 1 

2 

Técnico Seg. Trabalho        1 1 2 5 1 
Engenheiro Seg. Trabalho      1* 1 1 1* 
Aux. Enferm. do Trabalho      1 1 1 1 
Enfermeiro do Trabalho       1  
Médico do Trabalho         1* 1 1 1 

3 

Técnico Seg. Trabalho    1 2 3 4 6 8 3 
Engenheiro Seg. Trabalho     1* 1 1 2 1 
Aux. Enferm. do Trabalho      1 2 1 1 
Enfermeiro do Trabalho       1  
Médico do Trabalho       1* 1 1 2 1 

4 

Técnico Seg. Trabalho  1 2 3 4 5 8 10 3 
Engenheiro Seg. Trabalho   1* 1* 1 1 2 3 1 
Aux. Enferm. do Trabalho     1 1 2 1 1 
Enfermeiro do Trabalho       1  

Médico do Trabalho   1* 1* 1 1 2 3 1 
 Fonte: Brasil (2014); Greco e Moura (2016). 

Notas: 
 (*) Tempo parcial (mínimo de três horas) OBS: Hospitais, Ambulatórios, 

Maternidade, Casas de Saúde e Repouso, 
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 (**) O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em 
consideração o dimensionamento de faixas de 3.501 a 5.000 mais 
o dimensionamento do(s) grupo(s) de 4000 ou fração acima de 
2000. 

Clínicas e estabelecimentos similares 
com mais de 500 (quinhentos) 
empregados deverão contratar um 
enfermeiro em tempo integral. 

 

 

3.3 LOCAL E POPULAÇÃO ALVO DO ESTUDO 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), as indústrias 

brasileiras estão divididas em 3 (três) segmentos distintos:  

● Indústrias extrativas: As indústrias extrativas estão localizadas na seção B da CNAE 

2.0; 

● Indústrias de transformação: As indústrias de transformação estão localizadas na seção 

C da CNAE 2.0; 

● Construção: As atividades da Construção estão localizadas na seção F da CNAE 2.0. 

Na descrição desta classificação estão inseridos dados econômico-financeiros, de produção, 

bens e serviços e emprego, específicos das atividades das Indústrias. A classificação do IBGE 

está baseada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) adotada na 

produção e disseminação de estatísticas econômicas e na organização de cadastros da 

Administração Pública do País. As classificações tornam possível a comunicação e a 

comparação da produção de informações estatísticas. A linguagem unificada é imprescindível 

para se obter a consistência das séries temporais, para possibilitar as comparações regionais e 

internacionais e também para troca de informações entre sistemas de informações ou fontes 

distintas, o que representa a base da qualidade do sistema estatístico. 

O IBGE é o órgão gestor da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). O 

CNAE é utilizado para a identificação padronizada das unidades de produção em cadastros e 

registros de pessoa jurídica nas esferas federal, estadual e municipal de governo. A versão do 

CNAE utilizada atualmente contém a estrutura atualizada da Classificação, em consonância 

com a Resolução nº 01, de 24.09.2013, da Comissão Nacional de Classificações (CONCLA). 

A segmentação das classes CNAE vem ao encontro de uma necessidade de especificação das 

atividades, cujo objetivo é a identificação de segmentos produtivos que necessitam de 

regulamentação ou tratamento tributário específico ou a fim de gerar uma maior visibilidade do 

setor para o gestor público. Para este trabalho aplicado, na definição da amostra foram 

consideradas, além dos três segmentos acima, as seções D e E do CNAE que representam 

respectivamente Eletricidade e gás e Água, esgoto, atividade de gestão de resíduos e 
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descontaminação. A tabela 2 apresenta o número de empresas e outras organizações, pessoal 

ocupado total, pessoal ocupado assalariado e salários e outras remunerações, segundo as seções 

da CNAE 2.0 em 2016.  

Tabela 2 – Empresas e outras organizações, pessoal ocupado total e assalariado em 31.12 e salários 
e outras remunerações, segundo as seções da CNAE 2.0 – Brasil - 2016 

Seções da CNAE 
2.0 

Empresas e outras 
organizações 

Pessoal ocupado em 31.12 Salários e outas 
remunerações (1.000 

R$) Total Assalariado 

Absoluto 
Relativo 

(%) 
Absoluto 

Relativo 
(%) 

Absoluto 
Relativo 

(%) 
Absoluto 

Relativ
o (%) 

Total 5.050.615 100 51.411.199 100,0 44.519.619 100,0 1.612.606.911 100,0 

C Indústrias de 
transformação 

409.089 8,1 7.853.657 15,3 7.254.599 16,3 275.629.428 17,1 

D Eletricidade e 
gás 

2.374 0,05 133.618 0,3 128.734 0,3 12.363.530 0,8 

E Água, esgoto, 
atividades de 
gestão de resíduos 
e descontam. 

11.304 0,22 386.265 0,8 371.263 0,8 15.579.588 1,0 

F Construção 240.953 4,77 2.342.531 4,6 1.984.323 4,5 61.483.519 3,8 

Fonte: IBGE (2016). 

As indústrias de transformação ocupam o segundo lugar em pessoal ocupado total (15,3%) e 

em salários e outras remunerações (17,1%) e o terceiro lugar no número de empresas (8,1%) e 

no pessoal ocupado assalariado (16,3%). Até 2014, a indústria de transformação ocupava o 

segundo lugar em pessoal ocupado assalariado. Do total de 2,0 milhões de pessoal ocupado 

assalariado que diminuiu entre 2015 e 2016, o segmento da construção foi responsável pela 

redução de 512,6 mil pessoas, o que significa um quarto, 25,2%, conforme a tabela 3. Nas 

Indústrias de transformação, houve redução de 393,7 mil pessoas.  

Tabela 3 – Saldo de pessoal ocupado assalariado entre os anos de 2015 e 2016 e participação 
relativa no saldo segundo as seções da CNAE 2.0 – Brasil 

Seções da CNAE 2.0  
Saldo de pessoal 
ocupado assalariado  

Participação relativa no saldo de 
pessoal ocupado assalariado (%) 

Total  (-) 2 037 531  100 
F Construção (-) 512 563 25,2 
C Indústrias de transformação (-) 393 651 19,3 
B Indústrias extrativas (-) 17 128 0,8 

E Água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação 

(-) 7 607 0,4 

D Eletricidade e gás 8 272 (-) 0,4 
Fonte: IBGE (2016). 
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Em 2016 o total de empresas e outras organizações formais ativas no Brasil era de 5.050.615. 

A indústria extrativa detinha 10.315 estabelecimentos (0,2%) e 211.761 trabalhadores (0,4%), 

a indústria de transformação 409.089 (8,1%) e 7.853.657 (15,3%) trabalhadores, e a indústria 

da construção 240.953 (4,8%) estabelecimentos e 2.342.531 trabalhadores (4,6%).  

Do total de 5.050.615 empresas e outras organizações do país, 4.425.763 (87,6%) são 

classificadas como microempresas, 538.626 (10,7%) pequenas empresas, e 86.226 (1,7) são 

médias e grandes empresas (IBGE, 2016). Para o presente trabalho, a classificação das empresas 

por porte levará em consideração o número de empregados, conforme critérios do IBGE e 

SEBRAE, ou seja:             

● Pequenas Empresas.................até 99 empregados; 

● Médias Empresas.....................de 100 a 499 empregados;  

● Grandes Empresas...................acima de 500 empregados. 

 

3.3.1 Grandes empresas no Brasil 

Segundo o IBGE (2016), em 2016, havia no Brasil 2251 empresas com mais de 500 empregados 

assalariados, que se enquadravam dentro dos cinco segmentos escolhidos para representar o 

presente trabalho aplicado. 

Tabela 4 – Empresas e outras organizações, pessoal ocupado total e assalariado em 31.12, salários 
e outras remunerações, salário médio mensal e pessoal assalariado médio, por seção, divisão e 
grupo da classificação de atividades (CNAE 2.0), faixas de pessoal ocupado total (500 ou mais) e 
natureza jurídica (total) 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) 
B Indústrias 

extrativas 
C Indústrias de 
transformação 

D Eletricidade 
e gás 

E Água, esgoto, atividades de gestão 
de resíduos e descontaminação 

F 
Construção 

41 1687 52 124 347 

Total Nº de empresas com mais de 500 empregados 2251 
Fonte: IBGE (2016). 
Nota: A pesquisa realizada no ano de 2016 foi publicada pelo IBGE em 2018, sendo esta sua última 

publicação sobre este tema. 

De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), em 2017 havia no Brasil 875 

empresas, que se enquadravam dentro dos cinco (5) segmentos escolhidos para representar o 

presente trabalho aplicado, com mais de 1.000 empregados assalariados. 
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Tabela 5 – Total de estabelecimento com 1000 ou mais trabalhadores conforme o CNAE 2.0, dados 
da RAIS 2017. 

CNAE 2.0 Div Total 

Extração de Petróleo e Gás Natural 7 
Extração de Minerais Metálicos 23 
Extração de Minerais Não-Metálicos 1 

Atividades de Apoio À Extração de Minerais 4 
Fabricação de Produtos Alimentícios 277 
Fabricação de Bebidas 11 
Fabricação de Produtos do Fumo 2 
Fabricação de Produtos Têxteis 24 
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 13 
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 42 
Fabricação de Produtos de Madeira 3 
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 13 
Impressão e Reprodução de Gravações 2 
Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis 45 
Fabricação de Produtos Químicos 16 
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 16 
Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 17 
Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos 9 
Metalurgia 31 
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 10 
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 15 
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 21 
Fabricação de Máquinas e Equipamentos 17 
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 78 
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Veículos Automotores 13 
Fabricação de Móveis 4 
Fabricação de Produtos Diversos 4 
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos 6 
Eletricidade, Gás e Outras Utilidades 16 
Captação, Tratamento e Distribuição de Água 12 
Coleta, Tratamento e Disposição de Resíduos 24 
Construção de Edifícios 8 
Obras de Infraestrutura 57 
Serviços Especializados para Construção 34 
Total 875 

Fonte: adaptado de Brasil (2018). 

A revista EXAME SA, realizou uma pesquisa em 2018, sobre as 500 melhores e maiores 

empresas que atuam no Brasil. As empresas foram classificadas pelo valor de vendas líquidas 

em 2017, pelo quanto faturaram e exportaram. A pesquisa selecionou as 50 maiores estatais 

brasileiras, as 50 maiores empresas privadas, as 50 maiores empresas comerciais, as 50 maiores 

empresas de serviços e as 50 maiores indústrias, sendo todas classificadas por vendas. 

Tendo em vista o tema de pesquisa do trabalho aplicado estar direcionado à gestão da Saúde do 

Trabalhador nas grandes empresas que atuam no território nacional, optou-se por segmentar 
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este mercado em empresas de grande porte que empregam mais de 5.000 trabalhadores 

assalariados, em função de:  

● Da necessidade de gestão da Saúde do Trabalhador por parte das grandes empresas 

exportadoras (OHSAS 18001: 2007); 

● Do tempo de trabalho no mestrado destinado à pesquisa; 

● Da dificuldade de acesso às grandes empresas.  

De acordo com a RAIS, este segmento é representado por 40 empresas conforme tabela 6, sendo 

as mesmas não identificadas. 

Tabela 6 – Total de estabelecimentos com 5000 ou mais trabalhadores conforme o CNAE 2.0, 
dados da RAIS 2017. 

CNAE 2.0 Div Total 
Extração de Petróleo e Gás Natural 1 
Extração de Minerais Metálicos 2 
Fabricação de Produtos Alimentícios 10 
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 1 
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 3 
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 1 
Metalurgia 4 
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 2 
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 5 
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Veículos Automotores 1 
Eletricidade, Gás e Outras Utilidades 2 
Captação, Tratamento e Distribuição de Água 4 
Coleta, Tratamento e Disposição de Resíduos 1 
Construção de Edifícios 1 
Obras de Infraestrutura 2 
Total 40 

Fonte: adaptado de Brasil (2018). 

Fazendo uma correlação com as empresas listadas na pesquisa da revista EXAME SA e as 

empresas relacionadas na RAIS, levando-se em consideração o número de empregados acima 

de 5.000 (cinco mil) observou-se o seguinte: 

1. das 500 empresas citadas na pesquisa da revista EXAME S/A, somente 207 delas 

disponibilizaram o dado, número de empregados para a pesquisa; 

2.  dentre as 207 empresas que disponibilizaram o dado, 151 tinham mais de 5.000 

empregados assalariados;  

3. dentre as 151 empresas, excluindo as de varejo, serviços de saúde (hospitais) e de 

transporte, respeitando os segmentos relacionados na tabela 6 da RAIS, chegou-se ao 

número de 67 empresas; 
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4. das 67 empresas, foram retiradas as que o controle acionário não estava somente no 

Brasil, chegando-se a 45 empresas industriais, tendo em vista a tabela da RAIS 

mencionar somente empresas brasileiras; e 

5. retirando deste grupo de 45 empresas industriais as empresas Estatais, o número cai para 

39 grandes empresas que tem acima de 5.000 empregados assalariados. 

 

3.4 PROCESSO AMOSTRAL 

 

A amostragem pode ser probabilística e não-probabilística. Na amostragem probabilística todos 

os elementos da população estudada devem ter a mesma probabilidade, diferente de zero, de 

pertencer à amostra. Essa seleção pode ser feita por meio de um sorteio, com regras definidas, 

aplicado a uma população finita e totalmente acessível. Na amostragem não-probabilística 

intencional o pesquisador define os elementos da amostra, estimando que serão representativos 

da população sem a utilização de sorteio (MANZATO, 2012). 

A seleção da amostra utilizada neste estudo foi não-probabilística intencional. A escolha deste 

tipo de amostragem neste estudo levou em consideração a facilidade de acesso a esse grupo de 

grandes empresas que atuam no Brasil, é constituem um grupo permanente de discussão e 

proposição denominado Grupo de trabalho de indústrias sobre saúde suplementar – GTSS. Este 

grupo foi constituído a partir de uma necessidade destas empresas em discutir os impactos da 

saúde suplementar dentro dos seus estabelecimentos industriais.  

O GTSS investe em Saúde Privada na expectativa de que seu trabalhador e dependentes tenham 

acesso à promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde no contexto do envelhecimento 

populacional. Seu objetivo é a melhoria da gestão da saúde em seus estabelecimentos. Este GT 

é composto por 61 empresas. 

Os critérios estabelecidos para que as empresas participem do GTSS são: 

● ser indústria; 

● ser contratante de saúde suplementar; 

● contar com a participação de profissionais relacionados à Saúde do Trabalhador, gestão 

de saúde suplementar ou executivo da empresa. 

Os critérios estabelecidos para a inclusão das empresas do GTSS neste estudo foram:  
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● pertencer a uma das 5 (cinco) classificações do CNAE definidas como atividades 

industriais;  

● ter mais de 5.000 trabalhadores próprios.  

Não foram considerados neste TA os trabalhadores terceirizados, a fim de garantir o número 

mínimo de 5.000 trabalhadores próprios, tendo em vista que pela classificação do IBGE, se a 

empresa tem acima de 500 trabalhadores é considerada grande empresa. 

 

3.5 INSTRUMENTO E VARIÁVEIS MENSURADAS 

 

Foi elaborado um questionário sobre o tema gestão de Saúde do Trabalhador, e realizado um 

pré-teste. Segundo Gil (1991) no pré-teste devem ser observados alguns aspectos considerados 

mais relevantes: Clareza dos termos utilizados, para que não seja necessárias explicações; 

quantidade de perguntas a fim de que não se torne cansativo; formato das perguntas; ordem das 

perguntas para evitar que haja contágio de uma pergunta sobre outra e a introdução a fim de 

definir o melhor momento de se aplicar o instrumento. 

Um primeiro questionário foi elaborado e utilizado para uma entrevista feita por telefone com 

profissionais qualificados e experientes da área de SST, de notório saber, médicos e enfermeiro 

do trabalho, engenheiros de segurança, dentre outros com o objetivo de construir as respostas 

de múltipla escolha sendo um questionário fechado, refletindo de fato o tema do Trabalho 

Aplicado, de modo a não haver vieses nas respostas. As entrevistas foram gravadas e, a partir 

das considerações feitas pelos profissionais, foi elaborada a 2º versão do questionário.  

A 2º versão foi encaminhada ao mesmo grupo, que participou das entrevistas, por e-mail, para 

fins de análise de tempo de resposta, clareza das perguntas, grau de pertinência ao tema do 

trabalho, termos constrangedores entre outros. O questionário foi novamente revisado, e 

conclui-se que estava muito extenso, apesar do tempo de resposta ser curto. Algumas perguntas 

foram retiradas. A versão final do questionário contava 17 perguntas sendo as sete primeiras 

sobre dados gerais das empresas e perfil do respondente, e as demais sobre a gestão de saúde 

incluindo duas perguntas sobre o eSocial. 
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3.6 LOGÍSTICA 

 

A pesquisa foi realizada utilizando a ferramenta Google Form. Foi enviado um convite via e-

mail para todas as empresas do GTSS pela ferramenta Google Form, disponibilizando um link 

para a inserção e envio das respostas. O questionário foi disponibilizado em março de 2019, 

estando acessível até meados de abril de 2019. Foi acessado e respondido por 46 empresas, o 

que representa 75% das empresas do GTSS, amostra final da pesquisa. 

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS  

 

A análise dos dados foi feita utilizando o pacote estatístico IBM SPSS versão 21. Foram 

utilizadas estatísticas descritivas simples. Nos cruzamentos entre variáveis categóricas, foi 

utilizado o teste de Qui-quadrados para medir associação entre as variáveis. Como o número de 

respondentes é muito baixo, optou-se pelo teste da Razão de Verossimilhança quando 

encontrado restrições ao uso do Qui-quadrado. 

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CEPH/FGV) 

disponibiliza uma lista de verificação de aspectos éticos da pesquisa. O item 3 trata da natureza 

da pesquisa “caso marque NÃO nas questões do item 3, não há necessidade de preencher o 

documento da versão detalhada do formulário sobre os aspectos éticos da pesquisa”. 

Desse modo entendeu-se não haver necessidade de encaminhamento do instrumento de 

pesquisa ao referido comitê, pois: 

1. não haverá interação direta com os indivíduos; 

2. os dados coletados não permitirão a identificação individualizada dos participantes; 

3. as atividades não poderão acarretar riscos aos participantes maiores do que os existentes 

na vida cotidiana. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 PERFIL DA AMOSTRA  

 

Todas as sessenta e uma empresas participantes do GTSS receberam o questionário por e-mail 

(link google), lembrando que todas se enquadram no perfil de grandes empresas com mais de 

500 empregados. Dentre as que receberam o questionário, somente quarenta e seis (46) 

responderam. Dentre as 46 respondentes, 31 empresas têm mais de 5.000 trabalhadores próprios 

em seu quadro, conforme escopo deste TA (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Delineamento da amostra 

 
Fonte: Do autor. 

Este estudo se restringe às empresas que possuem mais de 5.000 trabalhadores próprios. Os 

profissionais responsáveis pelas respostas foram em sua maioria representados pelos Gestores 

de Saúde e Gestores de Benefícios. Em segundo lugar em número de respondentes apareceu 

também o Gerente Executivo. Como o questionário além dos cargos de chefia dava a opção 

para médico (a) do trabalho e enfermeiro (a) do trabalho pode-se observar que os gestores não 

têm como primeira formação medicina ou enfermagem do trabalho, ou optaram por evidenciar 

o cargo e não a formação (tabela 7 e gráfico 2). 
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Tabela 7 – Total de respondentes por cargo 
Cargo do respondente N % 
Enfermeiro(a) do Trabalho 1 3,2 
Gestor(a) de RH 1 3,2 
Diretor Executivo 2 6,5 
Gerente Executivo 7 22,6 
Gestor de Saúde 10 32,3 
Gestor(a) de Benefícios 10 32,3 
Total 31 100,0 

Fonte: Do autor. 

Gráfico 2 – Respondentes por cargo 

 
Fonte: Do autor. 

Com relação ao tempo neste cargo nesta empresa, 10 (30%) em 31 respondentes, está há mais 

de 5 anos; oito profissionais estão entre 1 e 2 anos na empresa, neste cargo e seis entre três a 

cinco anos. De dois a três anos e menos do que um ano, representou a minoria (tabela 8 e gráfico 

3). 

Tabela 8 – Profissionais respondentes por tempo na empresa 
Tempo na empresa N % 
Menos de um ano 4 12,9 
De um a 2 anos 8 25,8 
De 2 a 3 anos 3 9,7 
De 3 a 5 anos 6 19,4 
Mais de 5 anos 10 32,3 
Total 31 100,0 

Fonte: Do autor. 

 

 



45 

 

 

 

Gráfico 3 – Profissionais respondentes por tempo na empresa 

 
Fonte: Do autor. 

A pesquisa buscou identificar para este grupo de grandes empresas com mais de 5.000 

trabalhadores, em quais estados/regiões brasileiras estariam espalhadas suas plantas. A pesquisa 

não permitiu identificar como as ações de saúde são praticadas, se há diferenças entre os 

estados/regiões, de que forma se comportam os trabalhadores nos diferentes estados com 

relação ao seu grau de instrução e sua preocupação com sua saúde (tabela 9 e gráfico 4).  

Tabela 9 – Profissionais respondentes por localização (Unidade da Federação) 
Localização N % 

SP 22 71,0 
RJ 2 6,5 
SC 2 6,5 
CE 1 3,2 
MG 1 3,2 
PR 1 3,2 
N.I. 2 6,5 

Total 31 100,0 
Fonte: Do autor. 
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Gráfico 4 – Profissionais respondentes por localização (Unidade da Federação) 

 

Fonte: Do autor. 

Os profissionais que participaram da pesquisa estão alocados em sua maioria no estado de São 

Paulo, 22 gestores. Os demais profissionais respondentes estão nos estados de Santa Catarina, 

Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Ceará. Sete das trinta e uma empresas pesquisadas tem 

plantas em todos os Estados Brasileiros incluindo o Distrito Federal; 18 empresas tem plantas 

no estado de São Paulo e um ou mais estados, 2 somente em SP e apenas 4 empresas não 

possuem plantas em SP. 

Quando perguntados da presença de ambulatório em suas instalações, 74 % responderam que 

sim. Esta pergunta diz respeito ao atendimento assistencial ao trabalhador. Desse modo, pode-

se observar que essas empresas, mesmo disponibilizando planos de saúde aos seus 

trabalhadores, tem um trabalho interno voltado à saúde assistencial do trabalhador (tabela 10 e 

gráfico 5).  

Tabela 10 – Existência de ambulatório na empresa  

Ambulatório N % 

Não 7 22,6 

Sim 23 74,2 

N.I 1 3,2 

Total 31 100,0 

Fonte: Do autor. 
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Gráfico 5 – Existência de ambulatório na empresa 

 
Fonte: Do autor. 

Com relação à política de Segurança e Saúde Ocupacional estabelecida, 23 (74%) empresas 

responderam que sim, suas empresas tem uma política de SST estabelecida (tabela 11).  

Tabela 11 – Política de SST estabelecida na empresa 

Política de SST estabelecida N % 
Não 7 22,6 
Sim 23 74,2 
N.I 1 3,2 

Total 31 100,0 
Fonte: Do autor. 

Em relação ao nível de implantação desta política dentre as 23 empresas que tem a política 

estabelecida (tabela 12 e gráfico 6): 

● 69,6% dos profissionais responderam que a política estava implantada na 

empresa; 

● 17,4% dos profissionais responderam que já havia a definição da estrutura 

organizacional, atividades de planejamento e responsabilidades atribuídas;  

● 13,0% das respostas englobavam a definição da estrutura organizacional, 

atividades de planejamento e responsabilidades atribuídas, práticas, 

procedimentos e processos definidos. 
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Tabela 12 – Nível de implantação da Política de SST na empresa 

Nível de implantação N % 
Nível 1 4 17,4% 
Nível 2 3 13,0% 
Nível 4 16 69,6% 
Total 23 100,0% 

Fonte: Do autor. 

Gráfico 6 – Nível de implantação da Política de SST na empresa  

 
Fonte: Do autor. 

Em relação à percepção das empresas quanto aos impactos do eSocial, 22 das 31 empresas que 

representam a amostra responderam que sim, já perceberam a necessidade de integrar a saúde 

ocupacional, saúde assistencial, promoção à saúde e prevenção de acidentes (tabela 13 e gráfico 

7).  

Tabela 13 – Percepção das empresas quanto aos impactos do eSocial 
Empresa já está discutindo os impactos do eSocial N % 
Não, foco no registro e envio dos eventos 3 9,7 
Não, foco no cruzamento de dados/multas para a empresa 1 3,2 
Não, foco no envio de dados e multas para a empresa 5 16,1 
Sim 22 71,0 
Total 31 100,0 

Fonte: Do autor. 
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Gráfico 7 – Percepção das empresas quanto aos impactos do eSocial 

 
Fonte: Do autor. 

Em relação a programas de promoção à saúde 13 das 31 empresas que representam a amostra, 

oferecem espaços para esta prática dentro ou fora de suas instalações e 10 empresas tem a oferta 

dos espaços apoiadas pelos planos de saúde. O grupo de empresas pesquisado, GTSTS, discute 

sobre os custos crescentes dos planos de saúde e o impacto da manutenção dos planos para a 

gestão da saúde dos trabalhadores. Essa iniciativa da oferta de programas de promoção à saúde 

apoiadas pelo plano, pode auxiliar as empresas na gestão da Saúde do Trabalhador assim como 

na redução de seus custos (tabela 14 e gráfico 8). 

Tabela 14 – Implantação de programas de promoção à saúde  

Implantação de programas N % 
Sim, ao longo do ano  13 41,9 
Sim, ações pontuais 7 22,6 

Sim apoiada pelo plano de saúde (PS) 1 3,2 

Sim, ao longo do ano e apoiado pelo OS 10 32,3 

Total 31 100,0 
Fonte: Do autor. 
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Gráfico 8 – Implantação de programas de promoção da saúde 

 
Fonte: Do autor. 

 

Investir em programas de promoção da saúde, segundo O’Donnell e Ogata (2016) tem 

surpreendido as empresas quando apresentam indicadores de impacto positivo no absenteísmo, 

satisfação e comprometimento dos trabalhadores. 

Na questão a respeito de softwares de gestão, 13 das 31 empresas que representam a amostra 

possuem softwares de saúde ocupacional integrados com a saúde assistencial; 9 empresas 

possuem softwares somente de gestão da saúde ocupacional e outras 9 possuem dois softwares 

sendo um para saúde ocupacional e outro para saúde assistencial, sem integração (tabela 15 e 

gráfico 9). 

Tabela 15 – Utilização de softwares de gestão de saúde 

Utilização de softwares N % 

Software SO 9 29,0 

Um Software SO e um AS 9 29,0 

Software SO e SA integrados 13 41,9 

Total 31 100,0 

Fonte: Do autor. 
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Gráfico 9 – Utilização de softwares de gestão de saúde 

     
Fonte: Do autor. 
 

O uso de softwares pode ser útil para gestão, assim como processos e pessoas que possam 

manusear os dados a fim de que se transformem em informações úteis para a gestão. Neste item 

12 empresas do GTSS responderam que têm profissionais capazes no SESMT; 10 responderam 

que, além do SESMT, têm também este perfil no RH, o que pode possibilitar trabalhos 

integrados, somando a visão técnica da Saúde do Trabalhador com a visão de custos e benefícios 

(tabela 16 e gráfico 10). 

Tabela 16 – Profissionais preparados para analisar dados de saúde 
Profissionais preparados N % 

Sim, no SESMT 12 38,7 
Sim, no RH 2 6,5 

Sim, em outras áreas da empresa 4 12,9 

Sim, no SESMT e no RH 10 32,3 
Não 3 9,7 

Total 31 100,0 
Fonte: Do autor. 
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Gráfico 10 – Profissionais preparados para analisar dados de saúde 

 
Fonte: Do autor. 
 

As três últimas perguntas do questionário foram feitas com base na escala likert e possibilitaram 

aos respondentes uma reflexão acerca do tema gestão de Saúde do Trabalhador. Com relação à 

área de benefícios trabalhar de forma integrada com a área de SST, 15 empresas responderam 

que concordam parcialmente e 13 concordam totalmente (tabela 17 e gráfico 11). 

Tabela 17 – Integração das áreas de benefícios e área de SST 
Área de benefícios está integrada com área de SST N % 

Discordo parcialmente 2 6,5 

Nem discordo nem concordo 1 3,2 

Concordo parcialmente 15 48,4 

Concordo totalmente 13 41,9 

Total 31 100,0 

Fonte: Do autor. 
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Gráfico 11 – Integração das áreas de benefícios e área de SST 

 
Fonte: Do autor. 
 

Sobre a conexão do software a um BI, 12 concordam parcialmente; 8 concordam totalmente e 

7 discordam totalmente de que esta prática exista em suas empresas (tabela 18 e gráfico 12). 

Em relação ao cruzamento de dados ocupacionais com os dados assistenciais para a gestão de 

saúde na empresa, 17 responderam que concordam parcialmente e 11 concordam totalmente 

com esta afirmação (tabela 18 e gráfico 12). 

Tabela 18 – Gestão por meio de cruzamento de dados de saúde ocupacional e assistencial 
 Frequência Porcentual 

Discordo totalmente 2 6,5 

Discordo parcialmente 1 3,2 

Concordo parcialmente 17 54,8 

Concordo totalmente 11 35,5 

Total 31 100,0 
Fonte: Do autor. 
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Gráfico 12 – Gestão por meio de cruzamento de dados de saúde ocupacional e assistencial 

 
Fonte: Do autor. 

Ao fazer o cruzamento entre o nível de implantação da política de SST e a presença de 

ambulatório para as 23 empresas que têm política estabelecida, observou-se uma associação 

significativa (Teste da Razão de Verossimilhança – P< 0,049) entre ter ambulatório e ter política 

de SST implantada. Dentre as 23 empresas que têm ambulatório para atendimento ao 

trabalhador, 73,9% têm política de SST estabelecida e 26,1% das empresas, apesar de 

declararem ter uma política de SST estabelecida, não têm ambulatório em suas instalações, 

como demonstra a tabela 19. 

Tabela 19 – Política de SST estabelecida e presença de ambulatório na empresa 

  

Política de SST estabelecida 

Não Sim Total 

Contagem 
Linha 
N % Contagem 

Linha 
N % Contagem 

Linha 
N % 

Possui 
ambulatório 

Não 1 14,3% 6 26,1% 7 23,3% 
Sim 6 85,7% 17 73,9% 23 76,7% 
Total 7 100,0% 23 100,0% 30 100,0% 

Fonte: Do autor. 

A tabela 20 e o gráfico 13, trazem os dados relativos aos níveis de implantação da política e a 

presença de ambulatório na empresa, dentre as 23 empresas que declararam ter uma política 

estabelecida 69,6% tem a política implantada no nível 4 (definição da estrutura organizacional, 

atividades de planejamento, responsabilidades atribuídas; práticas, procedimentos e processos 

definidos; disponibilização dos recursos; política implantada na empresa) sendo que dentre elas 

12,0% não têm ambulatório; 30,4% das empresas tem a política implantada nos níveis 1 e 2 

(definição da estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades 
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atribuídas; práticas, procedimentos e processos definidos) e, dentre elas 57,0% não têm 

ambulatório. 

Tabela 20 – Nível de implantação da política de SST e presença de ambulatório na empresa 

  Nível de implantação 
Presença de 
ambulatório Nível 1 Nível 2 Nível 4 

Total 

 N % N % N % N % 
Não 3 50,0% 1 16,7% 2 33,3% 6 100,0% 

Sim 1 5,9% 2 11,8% 14 82,4% 17 100,0% 

Total 4 17,4% 3 13,0% 16 69,6% 23 100,0% 

Fonte: Do autor. 
Nota: Teste da Razão de Verossimilhança – P < 0,049. 

 

Gráfico 13 – Nível de implantação da política de SST e presença de ambulatório na empresa 

        
Fonte: Do autor. 

Conforme a ISO 45001:2018, o objetivo de um sistema de gestão de SSO (SST) é 

fornecer uma estrutura para gerenciar os riscos e oportunidades de SSO. Os 
resultados pretendidos são prevenir lesões e problemas de saúde relacionados 
ao trabalho para os trabalhadores e proporcionar locais de trabalho seguros e 
saudáveis. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018, 
p. 4). 

Algumas empresas elaboram a política de gestão de SSO, mas não a executam. Este documento 

pode ser utilizado em contratos firmados com grandes empresas, para atendimento aos 

requisitos do cliente. 
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A tabela 21 e o gráfico 14 mostra a percepção das empresas que implantaram a política de SSO 

em relação à necessidade de integrar a saúde ocupacional com a saúde assistencial. Dentre as 

23 empresas que implantaram a política em algum dos níveis (1,2 e 4), 65% tem essa percepção 

da integração como insumo para melhor gerir a saúde dos trabalhadores.  

A medida em que as empresas investem em um sistema de gestão, maior a necessidade de 

coletar dados de origens seguras que possam se transformar em informações de qualidade para 

a gestão O’Donnell e Ogata (2016).  

Tabela 21 – Necessidade de integrar saúde ocupacional com saúde assistencial segundo nível de 
implantação da política de SST 

  Nível de implantação 

Necessidade de integrar 
saúde ocupacional com 
saúde assistencial   

Nível 1 Nível 2 Nível 4 Total 

  N % N % N % N % 
Não 1 12,5% 2 25,0% 5 62,5% 8 100,0% 
Sim 3 20,0% 1 6,7% 11 73,3% 15 100,0% 

Total 4 17,4% 3 13,0% 16 69,6% 23 100,0% 
Fonte: Do autor. 

Gráfico 14 – Necessidade de integrar saúde ocupacional com saúde assistencial segundo nível de 
implantação da política de SST 

   

Fonte: Do autor. 

No que se refere a softwares de gestão observa-se que entre as 31 empresas que participaram 

da pesquisa, 29% utilizam um software dedicado a SO e somente 11,1% não contam com 

profissionais preparados para fazer a análise dos dados; 29% utilizam dois softwares sendo um 
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para SO e outro para SA, porém 100% delas contam com profissionais preparados para fazer a 

análise dos dados; 41,9% trabalham com softwares integrados SO e SA, e dentre elas 15,4% 

não contam com profissionais preparados para fazer a análise dos dados. Podemos perceber que 

o software dedicado a SO faz uma gestão administrativa, da operação: agendas, convocação 

para exames, liberação dos ASOs, faltas, entre outros, sem efetivamente atuar na gestão da 

saúde dos trabalhadores conforme demonstrado na tabela 22 e gráfico 15. 

Tabela 22 – Utilização de software de gestão de saúde e profissionais preparados para análise de 
dados de saúde 

  
Conta com profissionais 
preparados para analisar 
dados de saúde 

Softwares de gestão  

 Software SO 
Um Software 
SO e um SA 

Software SO e 
SA integrado 

Total 

  N % N % N % N % 
 Sim 8 88,9% 9 100,0% 11 84,6% 28 90,3% 

Não 1 11,1% 0 0,0% 2 15,4% 3 9,7% 

Total 9 100,0% 9 100,0% 13 100,0% 31 100,0% 
Fonte: Do autor. 

Gráfico 15 – Utilização de software de gestão de saúde e profissionais preparados para análise de 
dados de saúde 

 

Fonte: Do autor. 

Com relação à análise anterior as 41,9% empresas que trabalham com softwares integrados SO 

apenas 38,5 % trabalham conectadas a um BI, 61,6% estão em processo ou totalmente 

desconectados a um BI (tabela 23 e gráfico 16). 

Entre as empresas que utilizam dois softwares apenas 11,1% trabalham com BI, entretanto 

77,8% estão em processo, donde pode-se perceber um aumento na maturidade dessas empresas. 
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Ao utilizarem dois softwares trazem a preocupação com a integração dos dados e daí à 

possibilidade de se conectar a um BI, caminhando para um processo mais elaborado de gestão. 

O BI (Business Intelligence) é uma tecnologia que permite que decisões sejam tomadas a partir 

da análise de uma grande quantidade de dados com extrema precisão analítica. O BI possibilita 

que relatórios estáticos se transformem em relatórios dinâmicos, comparativos, personalizados, 

otimizando o tempo de geração de relatórios, trazendo análises históricas e projeções. O BI 

favorece a interação do tomador de decisões. Informação é a base do processo de tomada de 

decisão, deve ser gerenciada da mesma maneira que recursos como as finanças ou as pessoas. 

A administração da informação é considerada fator decisivo de sucesso para as empresas. O 

registro de dados leva a obtenção da informação que é base do conhecimento. O uso do 

conhecimento é uma condição necessária para o sucesso da empresa (PINOCHET, 2011). 

Tabela 23 – Utilização de software de gestão de saúde e conexão com BI 

    Softwares de gestão  

 Software conectado a BI 
Software SO 

Um Software 
SO e um SA 

Software SO e 
SA integrado Total 

    N % N % N % N % 
 Desconectado 6 66,7% 1 11,1% 4 30,8% 11 35,5% 

Parcialmente conectado 1 11,1% 7 77,8% 4 30,8% 12 38,7% 
Totalmente conectado 2 22,2% 1 11,1% 5 38,5% 8 25,8% 
Total 9 100,0% 9 100,0% 13 100,0% 31 100,0% 

Fonte: Do autor. 
Nota: Teste da Qui-quadrado – P < 0,025. 

 

Gráfico 16 – Utilização de software de gestão de saúde e conexão com BI 

  
Fonte: Do autor. 
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Ao serem analisadas as empresas que fazem gestão utilizando do cruzamento dos dados 

ocupacionais e assistenciais pode-se observar que 35,5% têm suas áreas de benefícios e SST 

integradas; 45% parcialmente integradas e somente 9,7% ainda trabalham não integradas 

(tabela 24 e gráfico 17). 

Tabela 24 – Gestão por meio do cruzamento de dados e área de benefícios integrada com a área 
de SST 

Área de benefícios está 
integrada com área de SST 

Gestão por meio de cruzamento de dados ocupacionais e 
assistenciais 

Não 
integrada 

Integrada 
parcialmente 

Totalmente 
integrada Total 

N % N % N % N % 

Não 0 0,0% 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 
Sim 3 10,7% 14 50,0% 11 39,3% 28 100,0% 

Total 3 9,7% 17 54,8% 11 35,5% 31 100,0% 

Fonte: Do autor. 
Nota: Teste da Qui-quadrado – P < 0,025. 

 

Gráfico 17 – Gestão por meio do cruzamento de dados e área de benefícios integrada com a área 
de SST 

 
Fonte: Do autor. 

De acordo com Tanaka e Tamaki (2012), fazer gestão em saúde é uma ação complexa, que 

requer a tomada de decisão num ambiente de muitas incertezas e subjetividade, determinantes 

do processo saúde-doença-cuidado. Quanto mais informações qualificadas, maiores 

possibilidades de estabelecer um processo de gestão da Saúde do Trabalhador, seja por meio 

do cruzamento de dados de SA e SO, da manutenção de um ambulatório, ou da integração da 
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área de benefícios com a área de SST. A fim de que essa gestão se complete faz-se necessário, 

em algum momento, incluir a escuta ao trabalhador. 

Os fatores de sucesso na implantação de um sistema de gestão de SST dependem, dentre outras 

condições, do envolvimento da alta gestão, da comunicação, dos recursos, da compatibilidade 

com os objetivos estratégicos gerais e da integração nos processos de negócios da organização 

(ISO 45001:2018). O’Donnell e Ogata (2016) relacionaram também o impacto da saúde e o 

bem-estar do trabalhador ligado a acidentes e lesões. Lembrando que prevenir lesões e 

problemas de saúde faz parte dos resultados esperados em um sistema de gestão de SSO (ISO 

45001:2018). Segundo Heloani (2004, p. 82), “Apreender e compreender as relações de 

trabalho exige mais do que a simples observação, mas sobretudo, exige uma escuta voltada a 

quem executa o trabalho, pois este implica relações subjetivas menos evidentes que precisam 

ser desvendas’. 
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5 CONCLUSÃO  

 

Considerando que as empresas, que representaram a amostra delimitada neste estudo, 

pertencem a um grupo que discute o impacto da gestão da saúde nos seus estabelecimentos, o 

resultado esperado, após a pesquisa, era a comprovação da implantação de várias ações voltadas 

a esse objetivo, o que de fato foi verificado.  

Esse grupo de empresas tem ambulatório próprio para atendimento ao trabalhador; reconhece 

que a implantação do eSocial trará mais transparência e acesso à vida laboral do trabalhador 

por meio do cruzamento dos dados; percebe a importância da utilização de softwares de gestão 

conectados a um BI e da integração das áreas, das equipes e das informações; além de oferecer 

acesso à saúde por meio de planos de saúde. 

Ao aplicar o Teste da Razão de Verossimilhança (TRV), foram observadas três associações de 

significância. A primeira entre ter ambulatório e uma política de SST estabelecida na empresa. 

A presença do ambulatório possibilita a coleta de dados de saúde do trabalhador, estabelece a 

política e remete à criação de uma estrutura para gerenciar riscos e oportunidades de Segurança 

e Saúde Ocupacional. Ambos permitem à empresa conhecer melhor seu trabalhador a partir dos 

dados gerados nos atendimentos ambulatoriais além das interações entre competências 

necessárias ao estabelecimento da política, inserindo-se a SST na pauta de discussões de 

diversos atores dentro da empresa. 

A segunda significância observada diz respeito à utilização de softwares de gestão conectados 

a um BI, no qual os dados gerados são tratados e devolvidos à empresa na forma de informações, 

o que impacta positivamente os processos de gestão de saúde. A terceira e última significância 

se refere à gestão por meio do cruzamento de dados e à integração da área de benefícios com a 

área de SST. Este resultado corrobora com os anteriores a partir da utilização do cruzamento 

dos dados e da integração de competências distintas representadas pelas áreas.  

O instrumento proposto para este TA pode ser utilizado nas empresas de grande porte que não 

participaram deste estudo, assim como nas empresas de médio porte quando o número de 

empregados for próximo de 499 (quatrocentos e noventa e nove), a fim de verificar como essas 

empresas administram a saúde do trabalhador em seus estabelecimentos.  

Por enquanto a Saúde do Trabalhador continua sendo uma meta a ser perseguida por todos.  
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É preciso incorporar o tema gestão da Saúde do Trabalhador aos objetivos estratégicos gerais e 

à direção de todas as organizações brasileiras. Isso já se percebe com o desenvolvimento do 

esocial, mas ainda tem-se muito para ser trabalhado até se chegar ao número máximo de 

empresas preocupadas com a saúde do trabalhador. 

 

5.1 LIMITAÇÕES 

 

Este trabalho aplicado não pesquisou todas as grandes empresas que atuam no Brasil, mas um 

pequeno grupo, constituído para melhorar a gestão da saúde em seus estabelecimentos. Não foi 

contemplado, em seus objetivos, ouvir os trabalhadores ou entender como os programas 

implantados se desenvolvem nas diversas plantas espalhadas pelas diferentes regiões do país.  

Um grande desafio seria ouvir as empresas e os trabalhadores das médias, das pequenas e das 

microempresas industriais que representam 92% das indústrias que atuam no Brasil, 

considerando o conceito de Saúde do Trabalhador, devendo-se respeitar as vozes dos 

trabalhadores no processo de gestão da sua saúde. 
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ANEXO 1 – EMPRESAS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES, PESSOAL OCUPADO 

TOTAL E ASSALARIADO EM 31.12 E SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES, 

SEGUNDO AS SEÇÕES DA CN 

Seções da CNAE 2.0 

Empresas e outras 
organizações 

Pessoal ocupado em 31.12 Salários e outas 
remunerações 

(1.000 R$) Total Assalariado 

Absoluto 
Relativo 

(%) 
Absoluto 

Relativo 
(%) 

Absoluto 
Relativo 

(%) 
Absoluto 

Relativo 
(%) 

Total 5.050.615 100 
51.411.19

9 
100,0 

44.519.61
9 

100,0 
1.612.60

6.911 
100,0 

A Agricultura, 
pecuária, produção 
florestal, pesca e 
aquicultura 

101.669 2,01 561.509 1,1 433.687 1,0 
11.125.0

98 
0,7 

B Indústrias 
extrativas 

10.315 0,2 211.761 0,4 194.940 0,4 
11.545.3

24 
0,7 

C Indústrias de 
transformação 

409.089 8,1 7.853.657 15,3 7.254.599 16,3 
275.629.

428 
17,1 

D Eletricidade e gás 2.374 0,05 133.618 0,3 128.734 0,3 
12.363.5

30 
0,8 

E Água, esgoto, 
atividades de gestão 
de resíduos e 
descontaminação 

11.304 0,22 386.265 0,8 371.263 0,8 
15.579.5

88 
1,0 

F Construção 240.953 4,77 2.342.531 4,6 1.984.323 4,5 
61.483.5

19 
3,8 

G Comércio; 
reparação de veículos 
automotores e 
motocicletas 

1.938.208 38,38 
11.445.20

6 
22,3 8.799.157 19,8 

204.262.
972 

12,7 

H Transporte, 
armazenagem e 
correio 

228.349 4,52 2.639.519 5,1 2.321.521 5,2 
79.535.3

53 
4,9 

I Alojamento e 
alimentação 

311.231 6,16 2.281.600 4,4 1.860.209 4,2 
33.463.2

89 
2,1 

J Informação e 
comunicação 

137.819 2,73 1.093.517 2,1 883.819 2,0 
51.708.7

40 
3,2 

K Atividades 
financeiras, de 
seguros e serviços 
relacionados 

86.623 1,72 1.124.203 2,2 978.628 2,2 
76.589.3

95 
4,8 

L Atividades 
imobiliárias 

84.333 1,67 294.146 0,6 145.710 0,3 
4.439.37

5 
0,3 

M Atividades 
profissionais, 
científicas e técnicas 

285.703 5,66 1.359.490 2,6 911.699 2,1 
38.816.4

85 
2,4 
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Seções da CNAE 2.0 

Empresas e outras 
organizações 

Pessoal ocupado em 31.12 Salários e outas 
remunerações 

(1.000 R$) Total Assalariado 

Absoluto 
Relativo 

(%) 
Absoluto 

Relativo 
(%) 

Absoluto 
Relativo 

(%) 
Absoluto 

Relativo 
(%) 

N Atividades 
administrativas e 
serviços 
complementares 

466.198 9,23 4.713.653 9,2 4.159.972 9,3 
91.274.4

31 
5,7 

O Administração 
pública, defesa e 
seguridade social 

18.210 0,36 7.540.328 14,7 7.539.983 16,9 
393.090.

836 
24,4 

P Educação 172.472 3,41 3.194.388 6,2 3.005.253 6,8 
138.349.

851 
8,6 

Q Saúde humana e 
serviços sociais 

190.214 3,77 2.698.321 5,3 2.352.745 5,3 
81.914.9

57 
5,1 

R Artes, cultura, 
esporte e recreação 

67.828 1,34 347.316 0,7 262.876 0,6 
7.532.20

2 
0,5 

S Outras atividades 
de serviços 

287.443 5,69 1.187.482 2,3 927.909 2,1 
23.731.1

27 
1,5 

U Organismos 
internacionais e 
outras instituições 
extraterritoriais 

280 0,01 2.689 0,0 2.592 0,0 171.410 0,0 

Fonte: IBGE (2016). 
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ANEXO 2 – SALDO DE PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO ENTRE OS ANOS DE 

2015 E 2016 E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO SALDO SEGUNDO AS SEÇÕES DA 

CNAE 2.0 – BRASIL 

Seções da CNAE 2.0  
Saldo de pessoal 
ocupado assalariado  

Participação relativa no saldo 
de pessoal ocupado assalariado 
(%) 

Total  (-) 2 037 531  100 
F Construção (-) 512 563 25,2 
C Indústrias de transformação (-) 393 651 19,3 

G Comércio; reparação de veículos 
automotores e motocicletas 

(-) 273 366 13,4 

O Administração pública, defesa e 
seguridade social 

(-) 239 022 11,7 

S Outras atividades de serviços (-) 171 368 8,4 

N Atividades administrativas e serviços 
complementares 

(-) 170 515 8,4 

H Transporte, armazenagem e correio (-) 106 233 5,2 

M Atividades profissionais, científicas e 
técnicas 

(-) 48 371 2,4 

I Alojamento e alimentação (-) 37 892 1,9 

Q Saúde humana e serviços sociais (-) 33 293 1,6 

J Informação e comunicação (-) 28 479 1,4 

A Agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura 

(-) 19 324 0,9 

B Indústrias extrativas (-) 17 128 0,8 

E Água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação 

(-) 7 607 0,4 

L Atividades imobiliárias (-) 602 0 

U Organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais 

149 0 

K Atividades financeiras, de seguros e 
serviços relacionados 

980 0 

R Artes, cultura, esporte e recreação 2 258 (-) 0,1 

D Eletricidade e gás 8 272 (-) 0,4 
P Educação 10 224 (-) 0,5 

Fonte: IBGE (2016). 


