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A prática e o saber no campo da saúde - incluindo  a pesquisa – 
estão articulados à transformação histórica do processo de 
produção econômica. Entende-se que a concepção e a proposição 
de ações médicas não surgem por um simples jogo do 
pensamento, mas têm sua origem na experiência dos indivíduos 
com o mundo material objetivo, nas relações práticas do homem 
com as coisas e nas relações das pessoas entre si. Assim, a 
determinação do saber e da prática será buscada  no conjunto das 
relações que constituem o todo social, em última instância, na 
estrutura econômica (Juan César Garcia). 
 
Conhecer a saga na área em que se trabalha dá mais sentido no 
pedaço da caminhada que se propõe a fazer hoje, como também 
ajuda a valorizar o lugar que se está e ainda vislumbrar melhor 
onde se deseja chegar. 
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Há alguma referência sobre a associação entre o trabalho e a 
saúde-doença - ainda que escassa - desde os papiros egípcios e, 
mais tarde, no mundo  greco-romano. Apesar destas referências, é 
compreensível o desinteresse, vez que os trabalhos mais pesados 
ou de mais elevado risco eram destinados a escravos oriundos das 
nações subjugadas, segundo os historiadores da Medicina Henry 
Sigesrist  e George Rosen. 
 
Tal elitismo é refletido, por exemplo na vida e obra de Hipócrates 
(460-375 A. C.) Embora o mestre da Medicina descreva com 
particular agudeza o quadro clínico da intoxicação saturnina, 
encontrado em um trabalhador mineiro, omite totalmente o 
ambiente de trabalho e a ocupação no clássico livro Ares, Águas e 
Lugares. Outros ensinamentos são dedicados às relações entre 
ambiente – incluindo clima, topografia, qualidade da água e mesmo 
organização política – e saúde, sem contudo haver qualquer 
menção ao trabalho (Sigerist e Rosen). 
 
Provavelmente marca o início da preocupação pela patologia do 
trabalho, as observações de Lucrécio, quando, um século antes do 
início da Era Cristã, perguntava a respeito de cavouqueiros das 
minas: “Não viste ou ouviste como morrem em tão pouco 
tempo, quando ainda tinham tanta vida pela frente?” (Citado 
por Ramazzini, 1700). 
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As observações concentram-se essencialmente nos problemas de 
saúde provocados pela atividade extrativa mineral, até porque a 
importância das nações do século XVI seria proporcional à 
quantidade de metais preciosos extraídos. 
 
Georgius Agricola  após estudar diversos aspectos relacionados à 
extração de metais argentíferos e auríferos e à sua fundição, 
escreve um capítulo sobre acidentes do trabalho e as doenças 
mais comuns entre os mineiros no livro De Re Metallica (escrito 
em latim). Agrícola destaca em especial  a “asma dos mineiros”, 
provocada por poeiras que descreveu como “corrosivas”. A 
descrição dos sintomas e a rápida evolução da doença sugerem 
tratar-se de silicose, eventualmente acompanhada de câncer do 
pulmão.  
 
Em 1700, era publicada em Modena, na Itália, a primeira edição do 
livro De Morbis Artificum Diatriba – as doenças dos trabalhadores – 
escrito pelo médico Bernardino Ramazzini (1633-1714). Nesta obra 
fundamental (versão em português – traduzido por Raimundo 
Estrela em 1971), Ramazzini descreve, com rara sensibilidade e 
grande erudição literária, doenças que ocorrem em trabalhadores 
em mais de 50 ocupações. Proposto por Ramazzini na anamnese a 
pergunta: Qual é a sua ocupação?  “Tal pergunta considero 
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oportuno e mesmo necessário lembrar ao médico que trata um 
homem do povo, que dela se vale para chegar as causas 
ocasionais do mal, a qual nunca é posta em prática, ainda que o 
médico a conheça. Entretanto, se a houvesse observado, 
poderia obter uma cura mais feliz”, observa Ramazzini. 
 

Nas inúmeras contribuições de Ramazzini, chama a atenção o 
relato das “doenças dos químicos”, pela sua atualidade e pelos 
seus ensinos que dela podem ser extraídos. Houve uma contenda 
entre um cidadão filanês e um negociante de Modena proprietário 
de um laboratório onde fabricava sublimado. O filanês foi a justiça 
para que o laboratório fosse instalado fora da cidade. Sua 
acusação estava amparada pelo atestado de um médico do lugar e 
no registro necrológico da paróquia, segundo os quais, naquele 
bairro e nos sítios mais próximos do laboratório, faleciam 
anualmente mais pessoas do que em outros lugares.  
 

Do relato do episódio ocorrido no século XVII, destacam-se entre 
outras “mensagens” as seguintes: 

• a preocupação e o interesse da população com os problemas 
ambientais que ameaçam a saúde; 

• a interpretação entre os problemas ocupacionais e os problemas 
ambientais e a necessidade de que sejam vistos e manejados 
de forma integral; 

• a utilização de atestados de óbito como valiosa fonte de 
informação para estudos epidemiológicos; 

• O princípio da comparação dos índices de mortalidade de 
residentes de áreas expostas com residentes de áreas não 
expostas ou controles, ou seja, uma das técnicas 
epidemiológicas de mais larga utilização, tanto em estudos 
descritivos quanto nos estudes de coortes.  
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Os impactos ocorridos na Europa - Inglaterra, França e Alemanha, 
principalmente - sobre a vida e a saúde das pessoas têm sido 
objeto de numerosos estudos, principalmente 1750 a 1850 com 
detalhes descritivos e perspicazes, até porque o fenômeno, em sua 
natureza, tem se repetido em outras regiões e épocas, sem que as 
lições mais duras e cruéis tivessem sido aprendidas.(Engels, 1892; 
Huberman, 1974). 
 
No bojo dos impactos sociais destacam-se os impactos sobre a 
saúde dos trabalhadores. As condições de trabalho longo, penoso 
e perigoso, e os ambientes de trabalho agressivos ao conforto e à 
saúde rapidamente produziram grandes danos à saúde dos 
trabalhadores (Hunter, 1974). 
 
A situação começa a se modificar graças ao intenso movimento 
social, que leva políticos e legisladores a introduzirem medidas 
legais de controle das condições e ambientes de trabalho. A 
prevenção dos riscos de trabalho  inclui, num primeiro momento 
(1802), a regulamentação da idade mínima para o trabalho, a 
redução da jornada de trabalho e medidas de melhoramento 
ambiental das fábricas. Desde então as empresas começam a 
contratar médicos para o controle da saúde dos trabalhadores, 
nos locais de trabalho (Hunter, 1974; Nogueira, 1967).  
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Num país-colônia por mais de três séculos, utilizando mão-de-
obra escrava até o fim do século XIX, não é de admirar que inter-
relações entre trabalho e saúde não tenham constituído 
preocupação para a administração pública e nem para a classe 
médica. Talvez  apenas nas graves epidemias de febre amarela 
que assolaram Pernambuco e Bahia nos anos  1685-1690, é que 
tais inter-relações despontaram como preocupação, dado que a 
mão-de-obra dos engenhos de açúcar fora atingida pela 
mortalidade - motivo de graves prejuízos para a economia da 
época. 
 
A influência francesa na gênese da medicina brasileira, é nítida 
através da preocupação pelos perigos que certas instituições 
(cemitérios, matadouros, hospitais, presídios e fábricas) 
representavam para a cidade, já às voltas com condições 
topográficas e climáticas consideradas desfavoráveis. 
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A solução seria intervir na cidade, através do planejamento urbano 
(com participação de médicos), instituir a política médica 
encarregada de disciplinar o comércio, alimentação pública, portos, 
alojamentos etc, e medicalizar as instituições que representassem 
risco a segurança da cidade (Nunes 1989). Várias teses 
apresentadas à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
(Fábricas de Charuto e Rapé e Fábricas de Velas de Sebo e de 
Sabões do Rio de Janeiro) retratam bem este modo de ver as 
coisas. 
 
Na outra Faculdade de Medicina existente no Brasil, a da Bahia, o 
desenvolvimento da Medicina Social parece ter sido mais 
influenciado pelo modelo médico anglo-germânico e, como tal há 
interesse pelas ações relacionadas com a conservação da força de 
trabalho industrial. Evolui-se, portanto, de uma proposta de controle 
sanitário para controle social (Tambellini, 1988). 
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A evolução dos cuidados à saúde dos trabalhadores foi-se impondo 
num contexto econômico e político como o da guerra e o pós-
guerra, custo provocado pela perda de vidas - abruptamente por 
acidentes do trabalho ou mais insidiosamente por doenças do 
trabalho - começou a ser sentido tanto pelos empregadores (ávidos 
de mão-de-obra produtiva) quanto pelas companhias de seguro, às 
voltas com o pagamento de pesadas indenizações por 
incapacidade provocada pelo trabalho. 
 
A tecnologia industrial evoluíra de forma acelerada, traduzida pelo 
desenvolvimento de novos processos industriais, novos 
equipamentos, e pela síntese de novos produtos químicos, 
simultaneamente ao rearranjo de uma nova divisão internacional do 
trabalho. 
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Desvela-se a relativa impotência da Medicina do Trabalho para 
intervir sobre os problemas causados pelos processos de 
produção, surge assim, a "saúde ocupacional" dentro das grandes 
empresas, com o traço multi  interdisciplinar, na organização de 
equipes progressivamente multiprofissionais, e a ênfase na 
"higiene industrial", refletindo a origem histórica dos serviços 
médicos nas fábricas e o lugar de destaque da indústria nos países 
"industrializados". No Brasil, a adoção e o desenvolvimento da 
Saúde Ocupacional deram-se tardiamente,  estendendo-se em 
várias direções. Entra em declínio a "escola francesa" da Inspeção 
Médica do Trabalho, dando lugar à escola norte-americana" da 
Higiene Industrial e da Saúde Ocupacional, surgindo nessa época 
como núcleos básicos o Serviço Especial de Saúde Pública 
(SESP) e o Serviço Social da Indústria (SESI). 
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Em outubro de 1996 a Secretaria de Segurança Ocupacional 
publicou no Diário Oficial da União, orientação sobre as novas 
regras para adequação e operacionalização do Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO,  obrigando 
manter na empresa um médico do trabalho para execução do 
programa. 
 
Em junho de 1997 após os trâmites legais, a CAPESESP contratou 
a empresa CONMED para o gerenciamento do PCMSO. 
Decorridos três anos, a Divisão de Recursos Humanos realizou 
uma avaliação com o objetivo de reduzir despesas, e decidiu 
propor à Diretoria de Administração - DADM a contratação de um 
Médico do Trabalho. 
 
Essa decisão foi calçada em um estudo sobre o período de 12 
meses, concluindo que a CONMED não correspondeu ao contrato 
realizado para a prestação de serviço. Ante a evidência dos fatos, 
mesmo considerando o investimento inicial para montagem de 
estrutura adequada de um ambulatório nas dependências da 
CAPSESP, evidenciava vantagens na contratação do médico com 
redução de custos, de sorte que não convinha a terceirização. 
 
Foi autorizado a contratação do médico do trabalho após a seleção 
necessária, lotado na Diretoria de Administração e Diretoria de 
Previdência e Assistência, nas unidades de trabalho: Divisão de 
Recursos Humanos e Divisão de Auditoria Médica. 
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Descrição Sumária: coordenar, controlar e executar as atividades 
referentes ao gerenciamento do Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional - PCMSO dos empregados da CAPESESP, por 
meio de convênio dos funcionários da Fundação Nacional de 
Saúde - FUNASA. 
 
Tarefas Básicas: 
• Definir os exames clínicos e complementares específicos para 

os riscos detectados, conforme relação de cargos e descrições 
constantes no Plano de Cargos e Salários da CAPESESP; 

• Programar o cronograma de execução dos exames médicos 
ocupacionais dos empregados da CAPESESP e acompanhar os 
da FUNASA quando determinado por ação judicial; 

• Desenvolver e elaborar estudos referentes à saúde Ocupacional; 

• Desenvolver cronograma de palestras e campanhas de 
prevenção sobre qualidade de vida e saúde Ocupacional; 

• Realizar entrevistas de anamnese; 

• Participar do credenciamento e descredenciamento de serviços 
médicos para realização de exames periódicos; 

• Propor novas rotinas e procedimentos; 

• Analisar solicitações de eventos e laudos médicos que tenham 
caráter de doença laboral; 

• Analisar e revisar faturas médica; 

• Investigar casos de doença Ocupacional indevidamente pagos 
pelo Capesaúde;  

• Elaborar relatórios e pareceres técnicos; 

• Participar e fazer reuniões.  
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NA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Avaliação do período de julho/2000 a junho/2001 da Médica do 
Trabalho contratada referindo-se aos dados obtidos da realização 
dos exames admissionais, periódico (obedecendo à periodicidade 
anual ou bienal), mudança de função e retorno ao trabalho (pós-
parto, auxilio-doença) determinou que se realizassem alguns 
ajustes: 
 

PCMSO - Foram sugeridas mudanças na realização de exames, 

optando por aqueles que melhor demonstrassem a incidência de 
risco ergonômico (relativo a ergonomia: conjunto de estudos que 
visem a organização metódica do trabalho em função do fim 
proposto e das relações entre homem e a máquina), preponderante 
na CAPESESP, bem como identificar o perfil clínico e 
epidemiológico dos empregados. 
 
Incluiram-se exames para rastreamento diagnóstico, a fim de 
estabelecer uma política de prevenção compatível, em detrimento 
de outros anteriormente adotados pela empresa contrada 
(CONMED) para o gerenciamento do PCMSO da CAPESESP: 
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Prova de função reumática, foi introduzida somente para o 
momento da  admissão em candidatas do sexo feminino, visando 
identificar àquelas com tendências a desenvolver doenças 
reumáticas, prevalentes neste sexo, podendo ser desencadeada à 
médio e longo prazo, principalmente após parto em decorrência de 
alterações hormonais. Essa medida evita ser confundida com 
doenças ocupacionais (osteoarticulares e DORT - doença 
osteoparticulares relacionado ao trabalho); 
 
Mamografia para empregadas com idade igual ou superior a 35 
anos, proposta de cunho preventivo para rastreamento e 
diagnóstico de doenças malignas, preconizado pelo Ministério da 
Saúde. Suspenso a obrigatoriedade da consulta ginecológica. 
Quanto ao exame Papanicolau fica dependente da apresentação 
pela funcionária por ocasião da consulta clínica ocupacional, desde 
que não seja superior a 6 meses;    
 
Pesquisa do antígineno para o vírus hepatite B substitui o VDRL 
(sífilis). Considerando uma doença de elevada incidência no Brasil, 
transmitida sexualmente e de conseqüências irreversíveis, 
podendo evoluir para uma cirrose hepática ou hepatocarcinoma, 
avaliando o exame pode-se estabelecer uma rotina de vacinação 
com validade para 5 anos; 
 
Foram mantidos pelo caráter preventivo os demais exames: 
hemograma, bioquímica (glicose, uréia, creatinina, ácido úrico, 
lipídios totais e frações, triglicerídeos), raios X de tórax, 
eletrocardiograma, teste ergométrico, PSA, oftalmológico e 
audiometria. Convém ressaltar que outros exames 
complementares podem ser solicitados quando patologias 
clínicas forem encontradas através da anamnese.   
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No período de 2000 até agosto de 2002, haviam cinco empregados 
afastados por doença ou acidente do trabalho, que continuam 
aguardando perícias, para serem liberados ou considerados 
inválidos, quando tiverem dois anos completos de licença. 
 
Não se conhece o resultado das perícias, vez que o INSS não 
encaminha à Divisão de Recursos Humanos, muito embora seja 
solicitado através de correspondências, por outro lado o 
beneficiado fica completamente desligado, esperando que seja 
avisado para fazer o exame. 
 
A Tabela abaixo apresenta a evolução das perícias já realizadas 
pelo INSS, com os diagnósticos identificados pelo médico do 
trabalho.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

902.077 CLS 16.10.00 02.03.01 04.05.01 04.07.01 09.10.01 28.02.02 03.05.02 05.08.02 M 65

902.087 DPR  15.08.00 27.01.01 09.04.01 26.04.01 26.07.01 13.08.01 13.09.01 18.01.02 30.03.02 05.04.02 24.04.02 31.08.02 B 9 

901.921 BA  10.10.01 10.10.01 18.03.01 20.06.02 31.07.02 out/02 M 89.8

900.915 BA  12.03.02 12.05.02 13.07.02 13.09.02 F 32

902.214 SAA 20.06.02 08.11.02 M 65

INÍCIO DA 
LICENÇA

 EMPREGADOS AFASTADOS: POR DOENÇA OU ACIDENTE DE TRABALHO

MATRIC. LOT.
DIAGNÓSTICO         

CID
 EVOLUÇÃO DAS PERÍCIAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                     

(DATAS)
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NA DIVISÃO DE AUDITORIA MÉDICA 

 
Nesta Divisão a atividade do Médico do Trabalho é identificar as 
despesas assistenciais atribuídas ao convênio com a Patrocinadora 
(exame médico periódico, diagnóstico e tratamento de doenças 
profissionais e tratamento decorrente de acidentes do trabalho), 
que antes do convênio eram pagas indevidamente pelo Plano de 
Saúde. 
 
Para melhor executar essa atividade foi elaborado um 
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE 
OCUPACIONAL de caráter preventivo, de rastreamento e 
diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados às diversas 
atividades laborativas existentes naquele órgão, inclusive os de 
natureza subclínica, além da identificação de doenças 
ocupacionais ou danos irreversíveis à saúde de seus funcionários 
(anexo). E ainda, foi elaborado um PROGRAMA DE SEGURANÇA 
NA MANIPULAÇÃO DOS PESTICIDAS, para minimizar os efeitos 
tóxicos causados pelos organofosforados, organoclorados e outros 
pesticidas manipulados no dia-a-dia pelos funcionários específicos 
(anexo). 
 
Em seguimento apresenta-se um consolidado referente a um ano 
dessa atividade mostrando os resultados obtidos através do 
convênio. 
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EXAMES NÚMEROS
VALORES                    

LÍQUIDOS PAGOS
ENCARGOS             

TRIBUTÁRIOS
TOTAL

EXAME MÉDICO PERIÓDICO 12.135 R$ 566.038,68 R$ 14.830,59 R$ 580.969,27 

DIAGNÓSTICO DOS 
TRATAMENTOS DAS DOENÇAS 

PROFISSIONAIS
734 R$ 65.870,55 R$ 2.616.77 R$ 68.486,58 

TRATAMENTO DE ACIDENTES 
DO TRABALHO

489 R$ 426.693,76 R$ 7.836,77 R$ 434.530,53 

TOTAL 13.358 R$ 1.058.602,99 R$ 25.283,39 R$ 1.083.886,38 

ENCARGOS  TRIBUTÁRIOS:  IRRT;  ISS;  CPMF;                
MANUTENÇÃO C/C; TARIFA DO BANCO DO BRASIL
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Conclui-se que a proposta de contratar um médico do trabalho para 
a empresa foi acertada, não só pela redução de custos, mas pelo 
desempenho apresentado em pouco mais de dois anos. 
 
Na Divisão de Recursos Humanos onde permanece mais tempo 
das horas contratadas, realiza o acompanhamento do PCMSO - 
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional nas 
nuances referente a obrigatoriedade da lei. Além dessa maior 
atividade, realiza exames na contratação e demissão de 
empregados, analisa causas de absenteísmo, efetua palestras 
educativas na empresa sobre os cuidados de "saúde ocupacional" 
e "doenças infecto-contagiosas.    
 
Na Divisão de Auditoria Médica acompanha não só o que 
estabelece o Convênio 2415 de 1998 com a Patrocinadora, como 
procura identificar pagamentos indevidos pelo Capesaúde, que 
deveria ser cobrado do Convênio específico com a Patrocinadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado na DADM e na DPAS pela médica Patrícia Vilela, com a colaboração do médico Salomão Athias. 
Apresentação gráfica da SEP - agosto de 2002 


