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O trabalho é indispensável para o indivíduo, para a sociedade e para o desenvolvimento 
dos países. Atividades humanas indispensáveis - agricultura, extração de minerais, 
indústria, produção de energia, transporte e outros serviços - estão freqüentemente 
associadas com a ocorrência de agentes ou fatores que podem oferecer riscos para a 
saúde. Estes riscos podem ser de acidentes ou doenças profissionais; entretanto, esta 
apresentação se refere somente aos fatores de risco que podem levar a doenças 
profissionais (apesar de extremamente importantes, os riscos de acidentes do trabalho não 
serão tratados).  
 
Os trabalhadores são a força motora do desenvolvimento das nações, porém infelizmente 
muitas vezes perdem sua saúde e até suas vidas neste processo, o que é inaceitável e pode 
ser evitado se houver vontade política para aplicar os conhecimentos existentes quanto a 
fatores de risco e sua prevenção e para atuar dentro um contexto de justiça social.  
 
Agentes perigosos podem também sair dos locais de trabalho (efluentes, lixo tóxico e 
cargas perigosas, bem como certos produtos para consumo), atingindo pessoas fora dele e 
danificando o meio ambiente (ar, água, solo) imediato ou distante (até a estratosfera) e os 
recursos naturais. 

 
EXEMPLOS DE FATORES OCUPACIONAIS DE RISCO  

 
Agentes químicos, sob formas líquida, gasosa ou de partículas: 
 

Arsênico: refinação do cobre, pesticidas, produtos farmacêuticos, fabricação de vidro, 
preservação da madeira, indústria do couro 
Benzeno: coquerias, indústria petroquímica, gasolina (1-5%), impureza em certos 
solventes, industria do couro (colas), indústria química 
Chumbo: fabricação de baterias e pilhas, mineração e refinação, fundições, tintas e 
pigmentos, cerâmica, gasolina (orgânico), recuperação de sucata, indústria química 
Mercúrio: pesticidas, processo cloro-alcali, equipamento eletrônico, fabricação de 
pilhas, indústria farmacêutica, indústria de termômetros, manômetros, barômetros 
Solventes (hidrocarbonetos alifáticos, clorados, aromáticos), utilizados para diferentes 
finalidades como limpeza a seco, desengraxamento de peças, limpeza de metais, 
indústria química 
Agrotóxicos: agricultura, preservação de madeiras, armazenamento de grãos 

                                                 
1 CIH = certificada pelo American Board of Industrial Hygiene, EUA. 
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Poeiras minerais e vegetais: 
 
Asbesto: mineração do asbesto, manufatura de produtos têxteis de amianto, lonas de 
freios, fabricação e uso de cimento amianto 
Sílica livre e cristalina: pedreiras de granito ou de arenito, minas de cobre, fábrica de 
abrasivos, jateamento de areia, fundições, construção civil 
Carvão:  minas de carvão 
Algodão:  preparação, cardas, fiação   
Sisal: fabricação de cordas 
Poeiras de madeira: serrarias, fábricas de moveis e outros artefatos de madeira, 
construção 
Poeiras de grãos: silos 

 
Agentes físicos:   

 
Ruído: caldeirarias, prensas, rebitagem, utilização de martelos pneumáticos, fiação e 
tecelagem, construção, aeroportos 
Vibrações:  utilização de martelos pneumáticos, tratores 
Calor: fundições, forjas, fábricas de vidro, fornalhas, construção (climas quentes), 
trabalhos ao sol 
Radiações ionizantes:  hospitais, raios-X industrial 
Radiações não-ionizantes:  solda elétrica (UV), radares  
Pressões atmosféricas anormais: trabalhos em caixas de ar comprimido, mergulhos 

 
Agentes biológicos (como vírus, ricketsias, bactérias, parasitas, fungos e seus esporos): 

 
Vírus: VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana), Vírus das Hepatites virais; 
Flavivirus 
Bactérias: Bacillus anthracis, Brucellas, Clostridium tetani 
Parasitas: os Plasmodium, Schistosoma mansoni, Ancylostoma duodenale e Necator 
americanus 
Fungos e seus esporos: Micropolyspora faeni, Thermoactinomyces vulgaris, 
Histoplasma capsulatum 
 

Fatores Ergonômicos:  
 
Cargas estáticas ou dinâmicas excessivas e/ou manejadas inadequadamente, como 
resultado de posições e posturas incorretas (devido a equipamentos, máquinas e móveis 
inadequados, ou a falta de treinamento quanto à maneira correta de executar as tarefas); 
velocidade excessiva de trabalho ou monotonia; carregamento de pesos excessivos e/ou 
mal feito (construção civil, agricultura e trabalhos rurais, trabalhos em hospitais 
levantando pacientes); traumas cumulativos; movimentos e esforços repetitivos 
(digitadores, caixas de supermercado, trabalhos com equipamentos vibratórios leves, 
músicos). 
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Fatores Psicossociais:   
 
Problemas socioeconômicos, psicológicos, más relações de trabalho, ritmo de trabalho 
inadequado, isolamento, trabalho excessivo e/ou não gratificante, falta de pausas para 
repouso, nível de responsabilidade inadequado (muita ou pouca), falta de controle sobre o 
resultado do trabalho, sub ou super capacitação, falta de treinamento para as tarefas, 
turnos inadequados; assédio moral e sexual.  As solicitações crescentes do mundo 
moderno e do mercado de trabalho, como a necessidade de maior produtividade, redução 
continua do contingente de trabalhadores nas empresas, expectativas irrealizáveis, 
relações de trabalho tensas, exigências excessivas quanto às capacidades individuais e 
quanto ao tempo disponível para realizar as tarefas, e muitos outros fatores colocam as 
pessoas em situações de grande stress ocupacional, o que leva a uma série de 
conseqüências. 
 
Comentário: Mais de 100.000 substancias são utilizadas ou produzidas por um grande 
número de atividades. Estima-se que mais de 200 agentes biológicos e vegetais - como 
vírus, bactérias, parasitas, fungos e poeiras orgânicas, podem se encontrar em locais de 
trabalho (OMS, 1995).  A OMS, em sua publicação “Saúde e Ambiente no 
Desenvolvimento Sustentável – Cinco anos depois da Reunião de Cúpola da Terra” 
(OMS, 1997) destaca a importância dos riscos químicos, que continuam aumentando, 
sem que haja um desenvolvimento paralelo quanto à prevenção da exposição aos 
mesmos.  Ao mesmo tempo continua a exposição a riscos de natureza física, como o 
ruído e as radiações.  Fatores de risco ergonômicos e psicossociais, até há pouco tempo 
ignorados, estão tomando importância crescente sendo que doenças como LER e 
sintomas ligados ao estresse no trabalho figuram como os principais problemas 
ocupacionais em certos paises (onde os riscos mais evidentes, como os químicos e 
biológicos) já são bastante evitados/controlados. 
 
A presença de fatores ocupacionais de risco pode causar prejuízos para a saúde dos 
trabalhadores e para o meio ambiente.  Os danos para a saúde podem ser imediatos ou 
podem aparecer após um grande período de latência (até de décadas, como no caso do 
mesotelioma causado pelo asbesto); podem ser reversíveis ou irreversíveis (com a surdez 
profissional e o câncer).  Certos agentes alergênicos inicialmente sensibilizam e mais 
tarde aparecem os sintomas que podem ser muito graves (por exemplo: diisocianato de 
tolueno (asma); proteínas da borracha natural – látex (sérias alergias).  Além do 
sofrimento humano, que não tem preço, devem ser considerados os prejuízos para a 
produção e os imensos gastos incorridos pelos sistemas de saúde e previdência social 
com tratamentos e compensação por doenças ocupacionais e fatalidades eventualmente 
resultantes (muitas vezes sem que se saiba que são de origem ocupacional).  Quanto ao 
aspecto econômico, a OIT estima que o custo resultante dos acidentes e doenças 
ocupacionais em paises em vias de desenvolvimento pode chegar a 10% do PIB (estudos 
em paises industrializados tem demonstrado gastos da ordem de 2-4% do PIB). 
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EXEMPLOS DE CONSEQUENCIAS DA EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCO 
 
N.B. – O assunto é extremamente vasto; apenas alguns exemplos são dados – ver 
bibliografia e Fontes de Informação sob Reconhecimento.  Referencia bibliográfica 
importante para estudo das doenças profissionais: “Patologia do Trabalho”, René 
Mendes, editor, Atheneu, Brasil (2002).   
 
Agentes químicos: intoxicações sistêmicas agudas e crônicas (exemplos de “alvos”: 
sangue, órgãos formadores de sangue, fígado, rins, sistema nervoso central e periférico), 
asfixia (simples ou química), irritação do aparelho respiratório (localização do efeito 
dependendo da solubilidade do agente), pneumonites químicas, doenças pulmonares 
(inclusive asma - ver quadro com exemplos), câncer (ver quadro com exemplos), alergias 
(pele, aparelho respiratório), dermatoses, efeitos na reprodução humana (genéticos, 
aberração de cromossomos, embriotóxicos, teratogênicos). 
 
Poeiras minerais: pneumoconioses, como a silicose e a asbestose; câncer (asbesto, 
sílica), inclusive mesotelioma (asbesto) 
 
Poeiras vegetais: doenças respiratórias obstrutivas (inclusive asma), alergias, câncer (pós 
de certas madeiras), dermatoses 
 
Agentes físicos: perdas auditivas (ruído), hipertermia, sincope ou câimbras (calor), 
catarata (radiação infra-vermelha), câncer (radiação ionizante), efeitos na reprodução 
humana (radiação ionizante; outras ?) 

Agentes biológicos: AIDS (Vírus da Imunodeficiência Humana), hepatites virais 
(trabalho em hospitais e laboratórios); febre amarela (Flavivirus); carbúnculo (Bacillus 
anthracis; trabalhos com peles e ossos de animais infectados); brucelose (Brucellas); 
tétano (toxina do Clostridium tetani); malaria (grupo Plasmodium); esquistossomose 
(Schistosoma mansoni:  plantações de arroz, e outros trabalhos na água como abertura de 
canais, barragens, etc.), ancilostomose (Ancylostoma duodenale e Necator americanus: 
trabalho em solos contaminados); alveolite alérgica extrínseca (esporos de fungos 
Micropolyspora faeni, Thermoactinomyces vulgaris, entre outros:  trabalhos em silos, 
com bagaço de cana, com cortiça); histoplasmose (esporos infecciosos do Histoplasma 
capsulatum - trabalhos com aves). 

Fatores Ergonômicos: distúrbios osteomusculares: LER (lesões do esforço repetitivo, 
como tendinites, tenossinovites, síndrome do túnel do carpo, epicondilite, etc.), 
problemas na coluna vertebral, entre outros. 
 
Fatores Psicossociais: estresse ocupacional (com sua sintomatologia, inclusive 
depressão e efeitos psicossomáticos), violência.  

Alguns exemplos específicos 
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Asma Ocupacional  

São reconhecidos cerca de 300 agentes orgânicos e inorgânicos (sensibilizantes ou não) 
que podem causar/desencadear a asma ocupacional, tais como:    

• isocianatos (e.g., produção de poliuretana) – forte sensibilizante  
• poeiras orgânicas, como de grãos (farinha, madeiras, polens, etc.) e 

proteínas animais (urina de ratos e gatos).  
• terpenos (e.g., monoterpenos em madeira de pinho)  
• enzimas biológicas 
• sais metálicos (e.g., de platina e níquel) 
• certas tintas, adesivos e plásticos 
• certos produtos farmacêuticos (e.g. penicilina) 
• certos aditivos alimentares, cosméticos, produtos de limpeza e 

inseticidas 
• irritantes não-sensibilizantes do trato respiratório (e.g. cloro, dióxido 

de enxofre, fumaça). 

Tabela com Exemplos de agentes no Grupo 1 do IARC, ou seja “agente 
cancerígeno para humanos”.  
 
Agente Cancerígeno (Grupo 1 pelo 
IARC) 

Principais órgãos alvo 

Asbesto Pulmão, pleura, peritônio. 
Alcatrão do carvão (Coal Tar) Pele, pulmão 

Arsênico e compostos Pulmão, pele 
Benzeno Formadores de Sangue (leucemias) 

Benzidina Bexiga 
Beta-naftilamina Bexiga 

Berílio Pulmão 
Bis-clorometil éter Pulmão 

Cádmio e compostos Pulmão 
Cromo hexavalente Pulmão, cavidade nasal 

Cloreto de vinila (monômero) Fígado 
Hulha de carvão Pulmão, pele, bexiga 

Níquel e compostos Pulmão, cavidade nasal 
Fuligem Pele, pulmão 

Óleos minerais (alguns não, ou pouco 
tratados – evidencia insuficiente para 

altamente refinados). 

 
Pele 

Óleos de xisto Pele 
Oxido de Etileno Leucemias 

Poeiras de certas madeiras duras Nariz 
Talcos contendo asbesto Pulmão 
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Exemplos de trabalhos e riscos associados 
 
GALVANOPLASTIA 
 
Agentes químicos:  acido cianídrico, acido clorídrico, acido crômico, acido fórmico, 
amônia, cianetos (e.g. de potássio, de zinco), cloreto de zinco, dissulfeto de carbono, 
fluoroborato de cobre, formaldeido, hidróxido de amônia, hidróxido de sódio, hidróxido 
de potássio, peróxido de hidrogênio, sulfato de níquel, tetracloroetileno, metais/ou 
compostos (por exemplo:  cromo, cobalto, cobre, molibdênio, níquel, platina, zinco).  
Evidentemente os agentes resultantes dependem do tipo de operação e do metal a ser 
recoberto. 
 
SOLDA ELÉTRICA 
 
Agentes químicos:  fluxos, cádmio, cromo, magnésio, fosfina (também na solda a 
acetileno do qual pode ser impureza), fumos metálicos.  Como formação acidental e que 
é significativa quando a solda é executada em local confinado:  óxidos de nitrogênio e 
ozônio.   
Agentes físicos:  radiações infra-vermelha e ultra- violeta. 
 
TRABALHOS EM SILOS 
 
Agentes químicos:  óxidos de nitrogênio (que se podem formar por decomposição de 
certos tipos de matéria orgânica), dióxido de carbono (devido à fermentação), pesticidas 
diversos (inclusive alguns utilizados para conservação dos grãos - exemplos BG). 
 
Agentes biológicos:  esporos de fungos (e.g. Micropolyspora faeni, Thermoactinomyces 
vulgaris). 
 
Poeiras vegetais diversas.  Calor.  
 
Importância da Prevenção Primaria 
 
Segundo a Organização Mundial da Saúde:    
 
“Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a 
ausência de doença.” 
  
“Ter o mais alto possível padrão de saúde é um dos direitos fundamentais de cada ser 
humano, sem distinção de raça, religião, crença política, ou condição socioeconômica.” 
 
Todo o ser humano tem direito à saúde.  Não é aceitável que os trabalhadores tenham a 
saúde destruída ou sequer alterada pela execução de seu trabalho.   
 
O circulo vicioso “pessoa saudável   →  ambiente insalubre   →   doença” só poderá 
ser interrompido se houver “diagnóstico e tratamento” do local de trabalho insalubre, ou 
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seja, reconhecimento, avaliação e controle dos fatores de risco para a saúde existentes, a 
fim de torná-lo salubre e, portanto compatível com a saúde.   
 
O diagnóstico e o tratamento de uma doença profissional não podem evitar sua 
ocorrência.  Enquanto os agentes prejudiciais para a saúde nos ambientes de trabalho não 
forem controlados, os esforços em termos de proteção à saúde dos trabalhadores serão 
muito limitados.  Alice Hamilton, médica, pioneira no desenvolvimento da higiene 
ocupacional nos Estados Unidos, escreveu, em relação à silicose:   “...obviamente, a 
maneira de combater a silicose é evitar a formação e a disseminação da poeira”.   
 
A prevenção dos efeitos negativos do trabalho sobre a saúde e o meio ambiente requer a 
prevenção primária dos riscos.  Por prevenção primária entende-se evitar a exposição 
dos trabalhadores aos fatores de risco, e a contaminação do meio ambiente, através da 
aplicação de tecnologias e medidas adequadas, que vão desde a seleção de processos e 
operações industriais até o controle de efluentes.  A prevenção primária é a meta da 
higiene ocupacional. 
 
HIGIENE OCUPACIONAL 2 
 
A definição da higiene ocupacional, como aparece na Enciclopédia de Saúde e Segurança 
Ocupacional da OIT (OIT, 1998; capitulo Goelzer, B.) é a seguinte: 
 
“Higiene ocupacional é a ciência da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle 
de fatores de risco que ocorrem no, ou provem do local de trabalho, e que podem 
prejudicar a saúde e o bem estar dos trabalhadores, também tomando em consideração o 
possível impacto nas comunidades adjacentes e no meio ambiente em geral.” 
 
A higiene ocupacional e a proteção ambiental se encontram cada vez mais inter-
relacionadas.  A higiene ocupacional, se bem praticada, pode contribuir apreciavelmente 
para a proteção do meio ambiente.  Se um produto químico tóxico for eliminado de um 
processo de trabalho, ou for utilizado sob controle rigoroso, não afetará nem a saúde dos 
trabalhadores, nem irá além, poluir o meio ambiente.  
 
Uma boa gestão de riscos no local de trabalho, que inclua o tratamento adequado de 
efluentes e resíduos, resultantes de processos de trabalho, pode contribuir de maneira 
significativa para limitar o impacto negativo da industrialização no meio ambiente.  
Ações referentes ao ambiente de trabalho e ao meio ambiente em geral devem ser 
coordenadas e/ou integradas para tenham sucesso.  
 
A higiene ocupacional também pode e deve contribuir para o desenvolvimento 
sustentável, pois “é possível haver um desenvolvimento que satisfaça as necessidades da 
população mundial atual em termos de alimentação, água, energia, e habitação, sem 
causar efeitos adversos na saúde e no meio ambiente, e, sem esgotar nem danificar a 
base global de recursos naturais, portanto sem comprometer a habilidade das gerações 

                                                 
2  Ver breve histórico (internacional) no Anexo I. 
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futuras de satisfazer suas próprias necessidades.”  Porém, para isto, ações preventivas 
no local de trabalho são indispensáveis. 

Etapas da Higiene Ocupacional 
 
As etapas da higiene ocupacional são: 
 

•   antecipação (“ação preventiva antecipada”) 
•   reconhecimento; 
•   avaliação 
•   prevenção e controle dos riscos. 

 
Antecipação: tem por objetivo prever os riscos potenciais para a saúde que podem 
resultar de processos de trabalho e tomar as medidas necessárias para preveni-los, já nas 
etapas de planificação e projeto através, por exemplo, da seleção de tecnologias limpas e 
da inclusão antecipada de medidas de controle.  
 
Reconhecimento: tem por objetivo identificar fatores de risco, real ou potencial, nos 
locais de trabalho já existentes.  Isto requer conhecimento dos processos de trabalho 
(inclusive matérias primas utilizadas, produtos e sub-produtos) bem como dos efeitos 
adversos que agentes e fatores, associados com os mesmos, podem causar nos 
trabalhadores.  O reconhecimento inclui visitas aos locais de trabalho para observar as 
condições de exposição in loco e obter as informações necessárias dos trabalhadores e 
gerentes. 
 
Avaliação: tem por objetivo avaliar os riscos para constatar sua presença (em caso de 
dúvida) e chegar a conclusões quanto a sua magnitude. A avaliação pode ser qualitativa, 
semi-quantitativa ou quantitativa.  As avaliações qualitativas são baseadas em 
observação, experiências anteriores ou modelos.  As avaliações quantitativas são 
baseadas, em geral, na comparação de resultados de medições com valores limites de 
exposição ocupacional recomendados e/ou legalmente adotados.  Se tais valores não 
tiverem sido estabelecidos, o higienista ocupacional deve ter a capacidade de estabelecer 
seus próprios critérios de avaliação.  Inclusive, quando riscos sérios para a saúde são 
óbvios e evidentes, a recomendação de medidas preventivas deve ser imediata, mesmo 
antes de ser feita uma avaliação quantitativa de risco. 
 
Prevenção e Controle: tem por objetivo recomendar, projetar, implementar e verificar 
medidas de prevenção e controle de riscos, que devem ser integradas em programas bem 
gerenciados e sustentáveis. Estas medidas podem ser relativas ao processo e/ou ambiente 
de trabalho (por exemplo, substituição ou modificações de materiais e processos, 
isolamento, sistemas de ventilação exaustora), relativas ao trabalhador (por exemplo, 
melhorias nas práticas de trabalho, ou o uso de equipamentos de proteção individual -
EPI) e administrativas (por exemplo, organização do trabalho).  
 
Embora o reconhecimento e a avaliação dos riscos sejam de fundamental importância, 
não são suficientes para assegurar um ambiente de trabalho seguro e salubre.  Fatores de 
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risco e condições prejudiciais para a saúde só podem ser evitados, ou corrigidos, pela 
implementação de medidas preventivas adequadas, integradas em programas de 
prevenção e controle de riscos, bem planejados, com boa gestão, multidisciplinares e 
sustentáveis. 
 
AÇÃO PREVENTIVA ANTECIPADA 
 
Evidentemente o ideal é a “ação preventiva antecipada”, ou seja, reconhecer as 
possibilidades de risco e evitá-los antes que realmente ocorram, o que requer ação 
(competente e multidisciplinar) desde o planejamento/seleção de processos, 
equipamentos, máquinas e locais de trabalho.   
 
A ação preventiva antecipada inclui: 

 
• avaliações prévias do impacto ocupacional e ambiental de novos processos de 

trabalho; 
• escolha de tecnologias, processos, máquinas e equipamentos que produzam o 

menor risco possível tanto para a saúde como para a segurança, que sejam menos 
poluentes e de fácil e seguro acesso para limpeza e manutenção; 

• localização adequada dos locais de trabalho, em relação às comunidades 
adjacentes e recursos naturais; 

• incorporação, já no projeto, dos sistemas de prevenção e controle necessários, 
incluindo tratamento de efluentes e resíduos tóxicos;  

• treinamento na operação e manutenção de equipamentos e máquinas, bem como 
dos sistemas de controle; 

• treinamento para atuar nas situações de emergência. 
 
Conceitos importantes incluem “Produção Limpa” (“Cleaner Production”) e LCA (“Life-
Cycle Assessment”).  Uma explicação bem clara, em português, de “Produção Limpa” 
pode ser encontrada em:   
   http://www.unilivre.org.br/centro/textos/Forum/prodlim.htm 
 
Ver também PNUMA (UNEP):  http://www.uneptie.org/pc/cp/ 
 
 
RECONHECIMENTO DE RISCOS 

 
Esta é uma etapa fundamental na pratica da higiene ocupacional, pois riscos que não são 
inicialmente identificados, não serão nem avaliados nem controlados.  O reconhecimento 
adequado dos riscos permite uma definição clara do problema e o estabelecimento de 
prioridades para ação.  
 
A metodologia para o reconhecimento de riscos deve incluir: 

• estudo inicial; 
• visita ao local de trabalho para observações detalhadas, e, 
• análise dos dados obtidos. 

http://www.unilivre.org.br/centro/textos/Forum/prodlim.htm
http://www.uneptie.org/pc/cp/
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A fim de que nenhum risco seja negligenciado durante a visita ao local de trabalho, é 
necessário um estudo prévio sobre as tecnologias e processos de trabalho em questão, 
operações, equipamentos e máquinas, matérias primas, substancias químicas utilizadas, 
produtos, eventuais sub-produtos e resíduos. Devem ser investigadas as possibilidades de 
uso, formação e dispersão de agentes ou fatores nocivos associados aos diferentes 
processos de trabalho, bem como seus possíveis efeitos sobre a saúde.  Isto requer 
conhecimentos, experiência e acesso à informação, por exemplo, literatura especializada 
(como Burgess, 1995; OIT, 1998) e outras fontes (algumas estão exemplificadas a 
seguir). 
 
Alguns sites úteis (gratuitos) para pesquisar as propriedades dos fatores de risco 
ocupacionais: 
 
INCHEM:  http://www.inchem.org/ 
 
Este site tem links para bases de dados internacionais muito importantes, como: 
 

• IARC (para cancerígenos) – link direto:  http://www.inchem.org/pages/iarc.html 
• Fichas de Segurança Química -   http://www.inchem.org/pages/icsc.html 
• Concise International Chemical Assessment Documents (CICADs): 
   http://www.inchem.org/pages/cicads.html 
 
As Fichas de Segurança Química em espanhol:   
      http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/spanish.htm 

 
NIOSH:    http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html 
Em espanhol:  http://www.cdc.gov/spanish/niosh/  (varias publicações desde agentes 
químicos, físicos, biológicos , a ergonomia, e estresse e violência no trabalho) 
 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Espanha): 
           http://www.mtas.es/insht/ 

Online NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards: 
      http://www.cdc.gov/niosh/npg/npg.html 
 
Registro Internacional de Substancias Tóxicas (UNEP-PNUMA): 
         http://www.chem.unep.ch/irptc/ 
 
 
Em alguns casos, é simples associar certos agentes com determinadas operações, por 
exemplo, vapores de solventes com fornos de secagem, ou com limpeza a seco de 
vestuário; monóxido de carbono, com oficinas de reparação de automóveis;  acido 
crômico, com cromagem, ou, poeiras de sílica com jateamento de areia.  Porém, pode 
ocorrer que a presença de certos contaminantes atmosféricos passe desapercebida, 
portanto é importante investigar previamente quais produtos são utilizados ou 
produzidos, em que quantidades e onde, bem como conhecer as possibilidades de 

http://www.inchem.org/
http://www.inchem.org/pages/iarc.html
http://www.inchem.org/pages/icsc.html
http://www.inchem.org/pages/cicads.html
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/spanish.htm
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html
http://www.cdc.gov/spanish/niosh/
http://www.mtas.es/insht/
http://www.cdc.gov/niosh/npg/npg.html
http://www.chem.unep.ch/irptc/
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formação acidental de certas substancias, o que pode ocorrer como resultado de reações 
químicas, de combustão ou pirólise, ou da decomposição de certos materiais; alguns 
exemplos são apresentados no quadro seguinte.  
 

   
Exemplos de Formação Acidental de Agentes Químicos 
 

• óxidos de nitrogênio e ozônio, quando solda elétrica é executada 
particularmente se for em local confinado 

• óxidos de nitrogênio, quando há contato de ácido nítrico com matéria 
orgânica (como madeira);  decapagem de metais com ácido nítrico 

• acido sulfídrico, amônia, metano, quando há decomposição de matéria 
orgânica,  como pode ocorrer em condutos de esgotos, cisternas abandonadas 

• arsina (ou hidrogênio arseniacal), quando há contato de hidrogênio nascente 
com minérios ou metais contendo arsênico 

• fósgeno e ácido clorídrico, como resultado da decomposição de 
hidrocarbonetos clorados (como tetracloreto de carbono, tricloroetileno, 
percloroetileno)  por ação de chama, calor ou radiação ultravioleta 

• monóxido de carbono, como resultado de combustão incompleta, podendo 
ocorrer em qualquer local onde haja motores de combustão interna, fornos e 
fornalhas, queima de gás em local fechado 

• monóxido de carbono, ácido cianídrico, ácido clorídrico, isocianetos, óxido 
de   estireno, como resultado da pirólise de certos plásticos. 

 
Deve ser lembrado que certos produtos químicos podem conter impurezas, inclusive 
mais tóxicas do que eles próprios.  Por exemplo, o benzeno - altamente tóxico e 
cancerígeno - pode se encontrar como impureza em outros solventes (geralmente menos 
tóxicos, como o tolueno e o xileno) e na gasolina.  Arsina e fosfina, gases muito tóxicos, 
podem se encontrar como impurezas no acetileno, que é muito menos tóxico. Certos 
talcos contem asbesto (asbestose, câncer pulmonar, mesotelioma) como impureza.   
 
A visita ao local de trabalho deve ser minuciosa, com muita observação e perguntas, 
quanto a processos e operações, produtos utilizados (consumo e onde) e fabricados, sub-
produtos, práticas de trabalho, possíveis variações nas condições de exposição, duração 
da jornada de trabalho, medidas de controle já existentes (como enclausuramentos, 
ventilação, barreiras, EPIs), entre outros detalhes, que dependem de cada situação (não 
existe uma “fórmula” aplicável a todas as empresas; cada caso deve ser estudado por si). 
 
Os resultados do estudo inicial e da visita (bem como quaisquer relatórios anteriores) 
devem ser cuidadosamente analisados, a fim de estabelecer prioridades, elaborar a 
estratégia a seguir e planejar a ação seguinte, que poderá ou não ser uma avaliação 
quantitativa. 
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Quando riscos sérios para a saúde são óbvios e evidentes, a recomendação de medidas 
preventivas deve ser imediata, mesmo antes de ser feita uma avaliação quantitativa dos 
fatores de risco.  Quando se tratam de riscos evidentes, o paradigma da higiene 
ocupacional, em vez de “reconhecimento-avaliação-controle”, deve ser “reconhecimento-
controle-avaliação”.   
 
AVALIAÇÃO DE RISCOS3   
 
Considerações Gerais 
 
A avaliação não pode ser considerada como um fim em si, mas como uma etapa de um 
processo muito mais amplo, que se inicia com a percepção de que um certo agente, 
capaz de causar prejuízo a saúde, pode estar presente num certo ambiente de trabalho, e 
que se conclui com a prevenção ou controle da exposição dos trabalhadores a este 
agente.   

 
Quando o objetivo da avaliação for determinar se existe um risco para a saúde dos 
trabalhadores e, portanto, se há necessidade de intervenções preventivas, a avaliação 
quantitativa pode nem ser necessária, pois certos casos são óbvios.  Por outro lado, se o 
objetivo for obter dados para pesquisas e investigações, por exemplo, estudos 
epidemiológicos para estabelecer nexos entre condições ambientais e doenças 
ocupacionais, então avaliações quantitativas devem ser planejadas e conduzidas de 
modo a garantir grande exatidão e precisão nos resultados. 

 
As possibilidades que podem se apresentar, após o reconhecimento, são em principio as 
seguintes: 
 

• é evidente que não há risco e não há necessidade de avaliação quantitativa da 
exposição, porém devem ser anotadas quaisquer possibilidades de mudanças 
futuras que possam alterar a situação de risco; 

 
• a situação de risco não é clara e uma avaliação quantitativa é necessária (as 

informações necessárias para a estratégia de amostragem devem ser obtidas 
durante o reconhecimento);   

 
• o risco é evidente, e seu potencial de causar dano para a saúde é grave, portanto 

o seu reconhecimento deve bastar para que se recomendem medidas 
preventivas, o que deve ser feito imediatamente, sem esperar pelo processo de 
avaliação, geralmente demorado e dispendioso; em certos casos de risco 
iminente de vida, a operação deve ser suspensa.   Uma avaliação quantitativa 
deve ser feita, sim, após a implementação de medidas de controle. 

 
As seguintes operações, se realizadas sem as medidas preventivas necessárias, são 
exemplos de risco evidente: solda elétrica (particularmente em locais confinados), 
                                                 
3 Detalhes quanto a avaliação de agentes específicos estão fora do alcance desta palestra, cujo objetivo é 
introduzir o assunto de maneira geral. 
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galvanoplastia, quebra de moldes em fundições, limpeza de metais com ácidos, pintura a 
pistola, jateamento com areia, formulação e aplicação de pesticidas, manejo de pós 
tóxicos, trabalho em espaços confinados.  Em alguns países (por exemplo, Dinamarca e 
Suécia), em se tratando destes casos, a legislação nem permite que sejam feitas 
avaliações quantitativas antes da implementação das medidas de controle necessárias 
(porém exige que avaliações sejam feitas depois, a fim de avaliar a eficiência das 
medidas). 
 
Mesmo em situações de risco evidente, a legislação em vigor pode requerer avaliações 
quantitativas; nestes casos, porém, uma fiabilidade menor nos resultados pode ser aceita.   
 
A exatidão e precisão requeridas dependem da influencia que os resultados obtidos terão 
na decisão que será tomada a partir dos mesmos. Por exemplo, quando se estabelece, 
através de avaliação qualitativa da situação, que a magnitude do agente de risco é muito 
elevada, a decisão será de controlar a exposição, independentemente do “grau de 
incerteza” da avaliação quantitativa.  Inclusive existem legislações, em alguns países 
(e.g., Inglaterra), que levam este aspecto em consideração.  
 
Deve ser lembrado que, em se tratando de contaminantes atmosféricos, a avaliação 
ambiental do agente só pode avaliar a exposição por inalação, sendo que a exposição 
total dos trabalhadores pode ser feita através de Monitorização Biológica (possível para 
um número limitado de agentes).  
 
Avaliações qualitativas 
 
Avaliações qualitativas (ou semi-quantitativas) para tomada de decisão quanto a 
necessidade de medidas preventivas tem recebido atenção cada vez maior, devido ao fato 
de que avaliações quantitativas bem feitas são muito caras, e nem sempre se justificam.  
Além disto, é mais útil ter um resultado semi-quantitativo sabendo que é uma 
aproximação do que desperdiçar recursos para obter um resultado quantitativo não 
confiável, o que pode dar uma idéia errônea da situação. 
 
As avaliações qualitativas baseiam-se em observação, experiência e modelos, que devem 
ser utilizados de acordo com uma metodologia adequada.   
 
Exemplos de metodologias que utilizam avaliações qualitativas: 
 
Método do “Control Banding”, que consiste em conselhos quanto à ação preventiva, 
baseados em avaliação qualitativa da situação (em certos caso, quando isto é possível).  
Foi desenvolvido pelo HSE na Inglaterra (por enquanto, para agentes químicos utilizados  
- líquidos ou pós), adaptado para uso internacional pela IOHA para OIT, e está em vias 
de ser implementado em diversos paises em desenvolvimento pela OMS. Informações 
detalhadas (gratuitas), em inglês, podem ser encontradas nos sites:   
 
  http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctrl_banding/ 
 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctrl_banding/
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  http://www.ioha.net/content/view/14/39/ 
 
  http://www.coshh-essentials.org.uk/ 
 
Método SOBANE, desenvolvido na Bélgica (por enquanto, para agentes físicos e 
problemas ergonômicos).  Informações detalhadas (e gratuitas) podem ser encontradas 
nos sites:   
 
Em português:   http://www.md.ucl.ac.be/hytr/new/pt/index.html 
 
    e     http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Publicacoes/Estrategia/ 
Em francês:  http://www.md.ucl.ac.be/hytr/sobane/fr/frame.html 
 
    ou http://www.md.ucl.ac.be/hytr/new/fr/index.html 
 
Em inglês:  http://www.md.ucl.ac.be/hytr/new/en/ 
 
Em espanhol:  http://www.md.ucl.ac.be/hytr/new/sp/index.html 
 
Avaliações quantitativas 
 
A fim de garantir resultados confiáveis, as avaliações quantitativas devem ser 
corretamente planejadas e executadas, de acordo com uma estratégia de amostragem 
bem elaborada, utilizando instrumentos de boa qualidade e devidamente calibrados.  No 
caso de contaminantes atmosféricos requerendo subseqüente análise, a mesma qualidade 
deve ser mantida também nos laboratórios analíticos. Falhas em qualquer parte do 
processo de avaliação levam a conclusões errôneas, pois “nenhuma corrente é mais forte 
do que seu elo mais fraco”.  
 
As considerações clássicas para o planejamento de uma estratégia de amostragem são as 
seguintes: 
 

• Onde coletar as amostras (ou medir) ? 
• Quando coletar as amostras (ou medir)? 
• Por quanto tempo conduzir a amostragem ? 
• Quantas amostras (ou medições) para cada ponto de avaliação ? 
 

No caso de contaminantes atmosféricos:   
 

• onde, depende do objetivo da avaliação (por exemplo, uma amostra para avaliar a 
exposição por inalação deve ser colhida na zona de respiração do trabalhador)   

• quando, depende da natureza das tarefas e do esquema de trabalho  
• a duração da amostragem, do tipo de efeito na saúde e do método de coleta de 

amostras   
• o número de amostras, da fiabilidade requerida para os resultados.  

 

http://www.ioha.net/content/view/14/39/
http://www.coshh-essentials.org.uk/
http://www.md.ucl.ac.be/hytr/new/pt/index.html
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Publicacoes/Estrategia/
http://www.md.ucl.ac.be/hytr/sobane/fr/frame.html
http://www.md.ucl.ac.be/hytr/new/fr/index.html
http://www.md.ucl.ac.be/hytr/new/en/
http://www.md.ucl.ac.be/hytr/new/sp/index.html
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A fim de compensar as flutuações ambientais nas concentrações (que sempre existem) e 
as imprecisões inerentes aos métodos de amostragem e análise do ar, um determinado 
número de amostras deve ser colhido para que a avaliação seja estatisticamente válida.   
 
Se estes aspectos da estratégia não forem cuidadosamente definidos e seguidos, os 
resultados não serão representativos da exposição dos trabalhadores e não serão 
confiáveis.  O tipo de sistema de medição deve ser escolhido em função da fiabilidade 
necessária, e da estratégia de amostragem adotada.   
 
As avaliações quantitativas, mesmo se bem feitas, fornecem apenas estimativas, mais ou 
menos confiáveis, das concentrações ou intensidades dos agentes de risco.  A 
interpretação dos resultados é muito importante e tem dois aspectos: 
 

• determinar sua fiabilidade, com base no tratamento estatístico, e, 
• estabelecer seu significado para a saúde, com base em normas ou 

regulamentos, ou publicações de reconhecido valor científico.   
  
Quanto ao segundo aspecto, o procedimento mais comum é comparar os resultados 
obtidos, com valores conhecidos como “limites de exposição ocupacional” (ABHO, 
2004; ACGIH, 2004), que representam o que é considerado relativamente seguro com 
base nos conhecimentos atuais e que podem mudar em vista de novos conhecimentos 
científicos.  Estes valores não constituem linhas precisas de demarcação entre o seguro e 
o perigoso; o bom senso profissional deve sempre ser utilizado na apreciação dos dados 
obtidos através da avaliação dos riscos. Existem sempre incertezas quanto ao 
estabelecimento de tais limites, e também quanto às avaliações ambientais realizadas, 
portanto nesta área não existe uma verdade absoluta, mas estimativas que tem valor se 
apreciadas por profissionais competentes. 
  
Geralmente, a intervenção preventiva deve ser iniciada quando se verifica uma 
concentração correspondente ao “nível de ação”, que é um valor inferior ao limite de 
exposição ocupacional adotado, e que varia de país para país.  Por exemplo, a norma 
brasileira NR-9 recomenda um “nível de ação” igual à 1/2 do limite de exposição 
ocupacional. 
 
O assunto de metodologias, instrumentação e procedimentos para avaliar agentes 
específicos é extremamente vasto e altamente especializado; tais detalhes estão fora do 
objetivo desta apresentação. 
 
Controle de qualidade nas avaliações quantitativas 

     
A qualidade de uma avaliação engloba todas as etapas, desde a identificação dos riscos e 
o planejamento de estratégias de amostragem, a seleção de metodologias e instrumentos 
para medições ou amostragem de ar, sua utilização adequada (inclusive calibração), até 
a interpretação correta dos resultados.  No caso de amostragem para contaminantes 
atmosféricos, são também importantes o transporte e o armazenamento adequado das 
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amostras e as análises de laboratório.  Todos os detalhes tem uma influencia apreciável 
nos resultados.  Relatórios bem feitos e claros são também de grande importância.   
 
São necessários esquemas de controle de qualidade, tanto internamente nos 
laboratórios, como externamente através de comparação inter-laboratórios.  Existem 
recomendações internacionais neste sentido, como o protocolo preparado conjuntamente 
pela ISO e IUPAC com o objetivo de harmonizar o controle de qualidade.   
 
Avaliação dos diferentes fatores de risco no ambiente de trabalho tem sido amplamente 
discutida na literatura especializada (ver publicações da FUNDACENTRO, ACGIH, 
AIHA, BOHS, HSE, INRS, INSHT, NIOSH, OIT, OMS, OPAS/OMS - ver indicação dos 
sites - página 29). 

PREVENÇÃO E CONTROLE DOS RISCOS OCUPACIONAIS 
 

Medidas Preventivas Relativas ao Processo e Ambiente de Trabalho  
 
Controle na Fonte 
 
  Seleção de Tecnologias Limpas e Seguras 
  Substituição de Materiais (Banimento) 
  Substituição/Modificação de Processos e Equipamentos 
  Métodos Úmidos 
  Manutenção de Processos e Equipamentos 
 
Controle da Propagação dos Agentes de Risco 
 
  Isolamento 
  Ventilação Industrial 

 
Outras Medidas Relativas ao Ambiente de Trabalho 
 
   Layout e Organização do Trabalho 
  Limpeza 
  Armazenamento e Rotulagem Adequados 
  Sinais e Avisos;  Áreas Restritas  
  Vigilância Ambiental; Monitorização e Sistemas de Alarme  
 
Medidas Preventivas Relativas ao Trabalhador 

 
Práticas de Trabalho Adequadas (N.B. - pode ser controle na fonte e na trajetória) 
Educação, Treinamento e Comunicação de Riscos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
Vigilância da Saúde  
Higiene Pessoal e das Roupas 
Limitação da Exposição;  Rotação 
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Prevenção do Impacto Ambiental;  Efluentes, Lixo Tóxico 
 
Programas de Prevenção e Controle de Riscos 

 
Multidisciplinares e Sustentáveis 
Decisão e Planejamento 
Recursos Necessários, Previsões Operacionais  
Gestão Competente 
Avaliação de Programas 
Aperfeiçoamento Contínuo 

Comentários 

A prevenção primária em saúde ocupacional compreende uma série de medidas e 
técnicas que visam eliminar ou reduzir a exposição a riscos para a saúde, no ambiente de 
trabalho, sendo que os princípios básicos são os seguintes: 

• evitar ou reduzir a utilização de materiais, processos ou equipamentos que 
possam oferecer riscos para a saúde   
• prevenir ou reduzir a formação ou ocorrência de agentes ou fatores de risco  
• evitar ou controlar a liberação de agentes de risco e sua disseminação no 
ambiente 
• evitar que os trabalhadores sejam atingidos/afetados por agentes de risco, por 
exemplo, no caso de contaminantes atmosféricos, bloquear as vias de entrada no 
organismo (e.g. respiratória, pele) para impedir que o agente nocivo alcance o 
órgão crítico. 

 
Isto pode ser alcançado através de medidas relativas à fonte de risco, ao ambiente de 
trabalho, ao trabalhador e à organização do trabalho, por exemplo, substituição de 
materiais, modificações em processos ou equipamentos, sistemas fechados, isolamento, 
ventilação local exaustora, práticas adequadas de trabalho e equipamentos de proteção 
individual.  Este assunto requer formação especializada.  A eficiência das medidas 
preventivas deve ser verificada inicial e periodicamente. 

Hierarquia das Medidas de Prevenção e Controle   

O ideal é a eliminação de qualquer agente ou fator que possa afetar a saúde nos 
ambientes de trabalho.  Quando isto não for possível, o objetivo deve ser a redução 
máxima do risco.  A cadeia do risco – emissão, transmissão (ou propagação) através do 
meio ambiente e exposição do receptor (trabalhador) - deve ser interrompida de alguma 
forma.   
 

 EMISSÃO          →      TRANSMISSÃO       →        EXPOSIÇÃO 
                     ↓                                         ↓                                           ↓  
                                                                                                                                               

FONTE            →               MEIO                →          RECEPTOR 
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Quanto mais perto da fonte for a intervenção preventiva, mais eficaz será o resultado; 
quanto mais longe, maior a possibilidade de falhas.  Portanto a hierarquia dos controles 
deve ser: 

•  controle na fonte do risco;   
•  controle na transmissão (propagação) dos agentes de risco (entre a fonte e o    

receptor); 
•  controle no receptor do risco (trabalhador). 

 
A melhor estratégia enfatiza as medidas que modificam os processos e/ou o ambiente de 
trabalho de modo a prevenir ou controlar situações de risco, através de técnicas 
objetivas de engenharia, pois modificar o comportamento humano nem sempre é fácil e 
requer reforço constante.  Entretanto, deve ser lembrado que o processo de trabalho não 
se resume ao ambiente físico, mas envolve pessoas (trabalhadores, supervisores, 
gerentes) cuja atitude e colaboração são essenciais.  Aspectos como comunicação de 
risco e educação, práticas adequadas de trabalho e vigilância da saúde são sempre 
indispensáveis.   
 
Exemplos de Medidas Específicas 
 
Substituição de Materiais  
 
Em muitas situações, é possível encontrar bons substitutos para materiais tóxicos, que às 
vezes são utilizados simplesmente por hábito, sendo que nem sempre a escolha inicial 
foi a melhor solução, mesmo do ponto de vista técnico. A substituição requer 
conhecimentos, motivação e persistência.   

 
Sempre se deve considerar a possibilidade de utilizar uma substancia: 

 
• menos tóxica 
• que evapore menos, ou que seja menos pulverulenta 
• que se disperse menos 
• que não penetre através da pele 
• que cause menos poluição ambiental, menos persistente no meio ambiente 
• sem risco para a segurança 
• que se possa utilizar em menores quantidades e  com menos desperdício 
• que se possa utilizar com menor consumo de energia 

Exemplos de substituição de materiais 
 
 Cada situação deve ser estudada, levando em consideração suas características 
particulares, porém, a titulo de exemplo, algumas possibilidades de substituição são 
apresentadas a seguir: 

 
• solventes por outros menos tóxicos, ou com menor capacidade de evaporação; 
• tintas a base de solventes, por tintas a base de água; 
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• solventes, por água e sabão, em certos tipos de limpeza; 
• adesivos e agentes secantes à base de solventes, por outros à base de água; 
• areia de quartzo, por agregados sem sílica, nas fundições; 
• areia como abrasivo, por olivina, staurolita, granalha de aço, óxido de Al, 
hematita, bolinhas de vidro ou plástico, cascas de noz, bagaço de milho; 
• vitrificado com produto à base de chumbo, por vitrificado sem chumbo nas 
cerâmicas; 
• pigmentos de tintas com chumbo, por pigmentos de dióxido de titanio ou oxido 
de zinco; 
• tijolos refratários contendo sílica, por tijolos refratários de magnesita ou de 
oxido de alumínio, para recobrimento de fornos e cadinhos em usinas de ferro e 
aço; 
• rebolos de arenito por rebolos sintéticos; 
• sílica por alumina na fabricação de cerâmica. 

O potencial que tem um agente tóxico de causar dano ao organismo humano só se 
realiza quando as condições em que ocorre a exposição forem tais que permitam seu 
acesso ao órgão crítico (i.e. aquele sensível à sua ação).  Um bloco de granito só 
oferecerá risco se houver a possibilidade de que seja subdividido em partículas 
suficientemente pequenas para penetrar nos alvéolos pulmonares. 
 
A forma em que se encontra um certo agente não altera suas propriedades 
toxicológicas, mas pode influenciar a possibilidade de que alcance o órgão crítico.  
Portanto, a utilização de certos materiais sob uma outra forma pode ser uma maneira de 
eliminar ou diminuir o risco.  Exemplos seriam:   

 
• uso de materiais tóxicos sólidos sob forma de grânulos, escamas ou flocos, ao 
invés de pós finos (reduz mas normalmente não elimina completamente o risco de 
poeira); 
• utilização de pastilhas de produto químico, que se dissolvem em água para 
formar líquido de limpeza, já no local de uso, assim evitando risco durante o 
transporte. 

 
Substituição/Modificação de Processos e Equipamentos  
 
É possível eliminar ou reduzir um risco utilizando outro processo de trabalho e/ou 
outros equipamentos, ou através de modificações em processos e equipamentos já 
existentes.  Reduções apreciáveis de risco podem ser obtidas com modificações, 
algumas radicais, outras bastante simples, como por exemplo: 

 
• redução na temperatura de um processo, e.g., utilização de solventes a 
temperaturas mais baixas, reduzindo a evaporação; 
• redução da área exposta de um líquido para diminuir a possibilidade de 
evaporação, por exemplo, utilização de bolas de plástico sobre a superfície de 
tanques com produtos químicos (galvanoplastia, desengraxamento, tingimento de 
couros) 
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Métodos Úmidos 
 
Este grupo de medidas visa limitar a dispersão de poeiras e portanto seu acesso ao 
organismo, através da  utilização de água ou outros líquidos.  Agentes umectantes 
podem ser utilizados para aumentar a eficiência do método.  Exemplos incluem: 

 
• areia molhada em vez de seca;   
• perfuração de rochas com injeção de água; 
• moagem, britagem, etc. a úmido; 
• jatos abrasivos com água; 
• polimento a úmido; 
• uso de óleo canola em palha seca em estábulos; 
• operações de limpeza com água, em locais poeirentos. 

 
Deve haver viabilidade técnica (água não deve interferir com o processo), a poeira em 
questão deve ser “umidificável” e a introdução de água (conseqüente aumento na 
umidade do ar) não deve criar problemas de conforto térmico.  O destino da água com 
poeira deve ser adequado, não permitindo que, ao secar, constitua fonte secundaria de 
risco.  Devem ser evitados pisos molhados que oferecem risco de acidente por queda. 
 
Métodos úmidos podem ser bastante eficientes se a água for introduzida no ponto e 
no momento de formação das poeiras, de modo que elas sejam umidificadas antes de 
poderem se dispersar no ambiente, o que pode ser difícil se a poeira for produzida em 
velocidade muito alta.  Perfuratrizes com injeção de água sob pressão tem sido 
utilizadas em minas e pedreiras, com ótimos resultados quanto à redução do risco de 
pneumoconioses.   Borrifos de água podem dar uma impressão errônea de controle, pois 
fazem com que as poeiras maiores (visíveis) se depositem, deixando suspensas no ar as 
finíssimas poeiras “respiráveis” (as mais perigosas para efeitos internos), normalmente 
invisíveis a olho nu. 

 
Manutenção de Processos e Equipamentos 
 
A manutenção adequada de processos e equipamentos pode contribuir apreciavelmente 
para a redução de riscos, por exemplo:                               

 
• boa regulagem de motores para assegurar uma melhor combustão, a fim de eliminar 

ou reduzir a formação de monóxido de carbono; 
• fixação de partes soltas e lubrificação de máquinas, balanceamento de rotores, etc., 

a fim de reduzir ruído. 
 
Isolamento 
 
Este grupo de medidas visa isolar, total ou parcialmente, processos que oferecem risco 
para evitar que agentes nocivos sejam dispersos, se transmitam pelo ambiente de 
trabalho, ou alcancem os trabalhadores.  O isolamento visa colocar uma barreira, entre a 
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fonte de risco e o trabalhador, o que pode ser feito em diferentes pontos.  O principio do 
isolamento pode ser utilizado de varias maneiras: 

 
• na fonte (enclausuramento, sistemas fechados) 
• além da fonte (barreiras;   tempo e espaço) 
• no trabalhador 

 
É sempre melhor isolar a fonte do que isolar os trabalhadores, pois assim as 
possibilidades de falhas diminuem, ao mesmo tempo também protegendo outras pessoas 
não diretamente envolvidas com o processo e o meio ambiente em geral, o que é 
particularmente importante quando se trata de contaminantes atmosféricos.   
 
Enclausuramento da fonte  
 
Operações que oferecem riscos devidos a agentes químicos, físicos ou biológicos, 
podem ser enclausuradas, por exemplo, correias transportadoras, pontos de transferência 
de pós ou de minérios, centrifugadoras de sangue, geradores de eletricidade, 
misturadores de pesticidas. A operação é automatizada ou controlada à distancia.  Em 
certas aplicações, por exemplo, cabines para jateamento de areia ou para pintura a 
pistola, o operador pode ficar dentro da área isolada, devendo então utilizar 
equipamentos de proteção individual adequados para todos os riscos associados com a 
operação executada, e de comprovada eficiência. 

  
Quando o objetivo for o de conter contaminantes atmosféricos, tais enclausuramentos 
devem ser mantidos sob pressão negativa a fim de que os contaminantes não passem ao 
ambiente de trabalho.  Nestes casos, o enclausuramento é geralmente associado a um 
sistema de ventilação exaustora.  É sempre importante haver uma rotina de verificação 
para eventuais vazamentos.  É indispensável que qualquer pessoa entrando na área 
isolada seja adequadamente protegida contra os riscos existentes.  Áreas maiores 
também podem ser isoladas, por exemplo, operações de remoção de amianto de prédios, 
o que requer medidas extremamente eficientes para os trabalhadores diretamente 
envolvidos. 
 
Sistemas Fechados   
 
Muitos materiais tóxicos podem ser utilizados com segurança em sistemas 
completamente fechados, como ocorre na industria química e petroquímica.  Quando 
houver escolha, devem ser preferidos os sistemas fechados, por exemplo, o transporte de 
materiais em dutos ou recipientes fechados, em vez de esteiras ou recipientes abertos.   
 
Barreiras  
 
Barreiras podem ser muito eficientes para proteger contra agentes físicos tais como calor  
radiante, radiação ultravioleta, radiações ionizantes e, em alguns casos, ruído.   
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A propagação de calor radiante pode ser bloqueada por barreiras refletoras, sendo o 
alumínio polido um dos melhores materiais para esta finalidade.   
 
Tempo e espaço 
 
O tempo e o espaço também podem constituir barreiras, sendo que um risco pode ser 
eventualmente controlado pela realização de operações em locais afastados ou fora dos 
horários normais de trabalho.  Evidentemente os trabalhadores expostos devem ter 
proteção individual adequada e eficiente.   

 
Estes métodos tem validade limitada para contaminantes atmosféricos, pois não protegem 
o meio ambiente.   
 
Isolamento do trabalhador 
 
O trabalhador pode ser colocado em cabines, controladas e ventiladas, que o isolem do 
local de trabalho com risco (seja de que natureza for), por exemplo, cabines de pontes 
rolantes e salas de comando.   
 
Ventilação Industrial 
 
Ventilação industrial pode ser uma excelente medida de controle se o projeto, a 
instalação, a operação, a verificação rotineira e a manutenção dos sistemas forem 
realizados corretamente.   
 
Sistemas de ventilação industrial devem ser projetados por profissionais devidamente 
especializados e competentes; o controle necessário para proteger a saúde deve ser 
assegurado, ao mesmo tempo minimizando os gastos, consumo de energia e ruído.  Um 
sistema mal dimensionado ou não protege os trabalhadores, ou leva a gastos excessivos 
e desnecessários, ou a ambos.  O custo de instalação e operação de um sistema mal 
projetado pode ser até superior ao custo de um sistema bem projetado; além disso, 
correções a posteriori são difíceis e dispendiosas.   

 
Existem dois tipos principais de ventilação industrial: ventilação geral e ventilação local 
exaustora. 
 
Ventilação Geral 
 
Este é o termo aplicado para o processo de remover e introduzir grandes quantidades de 
ar no ambiente de trabalho, com o objetivo de assegurar conforto térmico, e/ou, reduzir 
concentrações de contaminantes atmosféricos, ou por diluição ou por deslocamento do 
ar contaminado.  Serve também como complemento da ventilação local exaustora.   
 
A localização dos pontos de entrada e saída de ar são críticos, bem como o 
posicionamento dos trabalhadores em relação à tarefa.   
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Ventilação Local Exaustora 
 
A ventilação local exaustora visa a captação e a remoção dos contaminantes 
atmosféricos a medida que são produzidos e antes que alcancem a zona de respiração 
dos trabalhadores e se espalhem pelo ambiente de trabalho, ao mesmo tempo 
assegurando um destino adequado para o efluente poluído.  Além de proteger a saúde 
dos trabalhadores, também contribui para a qualidade dos produtos e para boa limpeza 
dos locais, bem como para a proteção ambiental.   
 
A ventilação local exaustora baseia-se numa movimentação de ar controlada e 
direcional, através do ponto de formação/emissão do contaminante atmosférico, para 
dentro de um sistema que consiste em captores e dutos, por onde se movimenta o ar, por 
ação de um ventilador.  Ventilação local exaustora pode ser um excelente método 
preventivo de engenharia, se bem projetado, instalado, operado e mantido.   

 
Os componentes básicos de um sistema de ventilação local exaustora são:  captores, 
dutos, equipamento de controlar poluentes (coletores) e ventilador.  
 
Uma verificação inicial, logo após a instalação do sistema ventilação local exaustora, é 
essencial para avaliar a sua qualidade e seu bom funcionamento;  um sistema não deve 
ser aceito antes de ser feita esta verificação.  Além disso, mesmo sistemas de ventilação 
bem projetados e eficientes ao serem instalados, podem se deteriorar e perder sua 
eficiência se não forem adequadamente mantidos, o que pode levar a uma idéia de “falsa 
segurança”, deixando os trabalhadores desprotegidos.  
 
Somente a verificação periódica e sistemática pode assegurar que um sistema está 
sempre funcionando com a eficiência necessária.  Isto requer exames visuais por pessoas 
treinadas para observar a condição do sistema e detectar anomalias aparentes, bem como 
testes específicos (medições de velocidade nos pontos de captação e/ou na face dos 
captores;  medições nos próprios dutos; verificação da pressão estática em diferentes 
pontos dentro do sistema).   
 
Limpeza 
 
A limpeza dos locais de trabalho é muito importante, pois evita fontes secundarias de 
contaminantes e riscos para a segurança, sendo que também tem um efeito positivo no 
bem estar e na moral dos trabalhadores.   
 
Armazenamento e Rotulagem Adequados 
 
Produtos químicos devem ser contidos em recipientes de materiais adequados;  por 
exemplo, um material corrosivo não deve ser colocado em recipiente de metal, mas sim 
de vidro, cerâmica ou certos polímeros sintéticos.  Produtos químicos reativos não 
devem ser armazenados no mesmo local. 
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Sinais e Avisos;  Áreas Restritas  
 
Zonas com restrição de acesso, por exemplo, onde se trabalha com materiais radioativos, 
altamente tóxicos ou carcinogênicos, devem ser bem indicadas e sinalizadas;  os 
trabalhadores autorizados devem usar proteção individual eficiente e estar sob vigilância 
médica.  As indicações de perigo devem ser feitas através de sinais e avisos bem 
localizados e visíveis, compreensíveis e claros.   

Práticas de Trabalho Adequadas  
 

A maneira de executar, bem como de se posicionar em relação a uma tarefa, pode 
reduzir ou até eliminar uma série de riscos ocupacionais, visto que pode influenciar 
apreciavelmente a formação e/ou a dispersão de agentes e fatores de risco, ou as 
condições de exposição aos mesmos.  É um aspecto de grande importância quanto a 
agentes químicos, físicos e biológicos, bem como fatores ergonômicos.   
 
Práticas adequadas de trabalho constituem um complemento importante de todas as 
medidas preventivas, podendo inclusive contribuir para eliminar um risco na própria 
fonte.  São modificações geralmente de pequeno custo econômico direto e que podem 
mudar completamente uma situação de risco. Porém os aspectos psicológicos e de 
motivação, bem como o treinamento dos trabalhadores, fazem a diferença entre o 
sucesso e o fracasso. É importante estudar e planejar cuidadosamente como a maneira 
de executar uma tarefa pode ser alterada de modo a reduzir exposição a riscos, sempre 
em colaboração com os trabalhadores, que podem contribuir com sugestões valiosas 
devido a seu conhecimento e familiaridade com suas tarefas, equipamentos e máquinas.  
A comunicação de riscos, a educação e o treinamento são essenciais.  
 
Exemplos de boas práticas de trabalho incluem: 

 
• minimizar o tempo durante o qual um agente químico tem a possibilidade de 
evaporar para o ambiente de trabalho, por exemplo, minimizando a abertura de 
recipientes com produtos voláteis, reatores de polimerização, fornos de secagem, 
etc.; 
• ter muito cuidado em fechar recipientes com materiais voláteis (usar as tampas) 
e verificar válvulas periodicamente; 
• manejo cuidadoso de produtos químicos, por exemplo, na transferencia de um 
recipiente para outro, em pesagens, dosagens, etc.;  
• manejo adequado de recipientes e sacos usados (que contiveram materiais 
tóxicos); 
• evitar reações que possam levam à formação acidental de agentes tóxicos, ou 
seja evitar contato entre certos materiais, por exemplo: agentes de limpeza 
contendo amônia e produtos contendo cloro;  ácido nítrico com matéria orgânica 
(e.g., madeira);  materiais contendo arsênico com ácidos fortes (hidrogênio 
nascente) a não ser sob enclausuramento e ventilação exaustora;   
• limpar sucata (removendo óleos e pintura) antes do processo de fundição; 
• manter limpo o local de trabalho; 
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• remoção imediata de materiais acidentalmente derramados e resíduos de 
limpezas (e.g., crostas de PVC retiradas na limpeza dos reatores de polimerização), 
para que não fiquem poluindo o ambiente de trabalho; 
• esperar tempo adequado antes de abrir um forno de secagem ou um reator de 
polimerização; 
• evitar que a zona de respiração se encontre em áreas contaminadas, por 
exemplo,  evitar colocar a cabeça dentro de uma cabine de secagem, ou entre uma 
fonte de agente químico e um captor para exaustão;  
• utilizar e bem manter os equipamentos de proteção individual requeridos pela 
tarefa; 
• evitar ou minimizar qualquer contato com produtos químicos;  havendo contato 
acidental, limpar a parte afetada e remover imediatamente as roupas contaminadas; 
• manter sempre boa higiene pessoal; 
• evitar possibilidades de absorção através da pele ou ingestão (não comer nos 
locais de trabalho); 
• não usar materiais contidos em recipientes que não estejam devidamente 
rotulados; 
• manter uma velocidade adequada para a execução das tarefas; 
• evitar cargas excessivas e levantar pesos de maneira adequada; 
• controlar esforços repetitivos, inclusive através de pausas adequadas; 
• posicionar-se adequadamente em relação às tarefas/máquinas, evitando posições 
de trabalho forçadas e inadequadas.   

 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
 
Existem dois tipos de equipamentos de proteção individual:  aqueles que protegem contra 
riscos inerentes a um trabalho e quase impossíveis de prevenir através de intervenções no 
ambiente de trabalho (e.g. capacete para trabalhos de construção civil), e aqueles que 
protegem contra riscos que podem ser prevenidos (e.g. proteção respiratória).   
 
Na primeira categoria encontram-se, por exemplo, capacetes de segurança, proteção 
ocular, luvas, aventais, sapatos de segurança.   
 
Na segunda, proteção respiratória e proteção auditiva;  nestes casos os equipamentos de 
proteção individual devem ser considerados como ultimo recurso, quando outros métodos 
de controle não são realmente possíveis, e em casos especiais como em operações 
esporádicas, trabalhos de manutenção, quando um ou muito poucos trabalhadores são 
expostos, como solução temporária ou de emergência, etc.  Seria justificada, por 
exemplo:  proteção respiratória, para solda elétrica executada num local confinado;  
proteção pessoal, na luta contra o fogo;  proteção respiratória, para pintura a pistola num 
tanque ou numa obra de construção civil;  proteção auditiva, para trabalhos com martelos 
pneumáticos, ou em aeroportos. 
 
Antes de recomendar o uso de equipamentos de proteção individual, todas as 
possibilidades de controle no ambiente de trabalho, ou seja, métodos de proteção 
coletiva, devem ser exploradas.   
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O equipamento de proteção individual deve ser: 
 

• adequado ao risco, por exemplo:  uma mascara para poeira não protege quando 
também existem poluentes no estado gasoso;  uma mascara de filtro não serve 
para atmosferas imediatamente perigosas à vida, como com falta de oxigênio (que 
requerem proteção com suprimento externo de ar) 

 
• de qualidade e eficiência comprovadas, bem como confortável;  deve ser   dito 

que, dependendo do tipo, proteção respiratória não pode ser utilizada o dia todo 
principalmente em ambientes quentes 

 
• de material resistente aos agentes presentes (e.g. produto químico, calor), por 

exemplo: mascaras de borracha podem ser atacadas por vapores de solventes 
orgânicos do que resultam fissuras e portanto vazamentos 

 
• utilizado corretamente e bem adaptado ao trabalhador, por exemplo, uma   

mascara mal adaptada ao rosto permitira entrada de ar poluído, sendo que testes 
para boa adaptação são indispensáveis 

 
• mantido cuidadosamente, o que inclui limpeza, reposição de partes, consertos;  

deve ser mencionada a importância da troca periódica dos elementos de 
purificação do ar num protetor respiratório, pois, por exemplo:  cartuchos que 
servem como filtros químicos tem vida limitada,  filtros de carvão ativado têm um 
ponto de saturação além do qual não ha mais adsorção (havendo então passagem 
do vapor), filtros mecânicos para poeiras ficam eventualmente colmatados.  Um 
aspecto importante é a verificação periódica de eventuais vazamentos. 

 
No caso de utilização de cremes para proteger a pele, devem ser feitos testes para 
verificar se não existem problemas alérgicos. 
  
Educação quanto ao uso, bem como instrução quanto a limpeza e manutenção, são 
componentes essenciais de um programa de proteção individual.   

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS  

Um programa de prevenção e controle não se resume em identificar e controlar uma 
situação de risco, e não conclui ao se resolverem os problemas presentes.  O local de 
trabalho não é estático:  novos riscos podem ser introduzidos, novos problemas podem 
surgir, a legislação é eventualmente revisada.  Quanto a sistemas de controle, mesmo se 
inicialmente eficientes, com o tempo se deterioram se não forem periodicamente 
verificados e bem mantidos.  Além disto, melhores soluções preventivas podem ser 
identificadas e os sistemas atuais podem ser eventualmente melhorados.  A motivação 
das pessoas deve ser reforçada;  as competências devem ser mantidas e melhoradas, e o 
treinamento dos trabalhadores continuamente atualizado.  Portanto, a fim de assegurar 
uma proteção continua da saúde dos trabalhadores e do meio ambiente, devem ser 
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estabelecidos programas de prevenção e controle multidisciplinares, bem planejados, 
com gestão competente e sustentáveis.   
 
Princípios importantes para o sucesso de programas, e que devem ser considerados no 
seu planejamento, incluem os seguintes:  

 
• estabelecimento e divulgação da política da empresa para prevenção e controle  

de riscos, com metas e objetivos claros e precisos; 
• estabelecimento de prioridades para ação; 
• organização, planejamento e alocação de recursos financeiros; 
• identificação dos recursos humanos necessários: 
• formação e promoção das equipes multidisciplinares; 
• delegação de responsabilidades; 
• gestão eficiente, ou seja, decisões certas para atingir os objetivos fixados com 

participação de toda a equipe, bem como capacidade para reconhecer e 
solucionar os problemas que possam surgir; 

• mecanismos de comunicação eficientes, ao alcance de todos; 
• acesso à informação, e outras possibilidades para a atualização continua dos 

conhecimentos e manutenção das competências; 
• programas de educação, treinamento e comunicação de risco para os    

trabalhadores e supervisores; 
• monitorização e avaliação periódica do programa, introduzindo modificações 

quando necessário, sempre visando o aperfeiçoamento continuo. 
 
As normas e regulamentos vigentes no país devem ser observados. Por exemplo, no 
Brasil, a norma que regulamenta programas de prevenção e controle nos locais de 
trabalho é a NR-9 (que se encontra na integra no site: 
http://www.mtb.gov.br/sit/nrs/nr09/nr09.htm).  Esta Norma “estabelece a 
obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle 
da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 
trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.”   

A prevenção e o controle de riscos ocupacionais visam a proteção da saúde dos 
trabalhadores nos locais de trabalho, porém deve ser lembrado que os determinantes da 
saúde são muitos, inclusive além dos agentes e fatores de risco ocupacionais.  Não teria 
sentido, por exemplo, gastar somas elevadas para instalar um sistema de ventilação 
industrial e não pensar em água potável para os trabalhadores, ou vacinação contra o 
tétano, ou campanhas anti-tabagismo.  O local de trabalho também pode e deve ser 
utilizado para a promoção da saúde dos trabalhadores, incluindo educação quanto a 
hábitos de vida saudáveis.  
 

 

http://www.mtb.gov.br/sit/nrs/nr09/nr09.htm
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Importância do Trabalho Multidisciplinar em Saúde Ocupacional e Ambiental 

 
Visto a complexidade do assunto, é obviamente impossível que uma só profissão possa 
resolver adequadamente os problemas de saúde ocupacional e ambiental.  
Freqüentemente varias ciências e profissões devem unir-se, mesmo para a solução de um 
problema especifico. 
 
O trabalho multidisciplinar é essencial, envolvendo profissionais de saúde e segurança 
no trabalho, tais como: médicos e enfermeiros do trabalho, higienistas ocupacionais, 
ergonomistas, engenheiros e técnicos de segurança, psicólogos do trabalho, 
toxicologistas, epidemiologistas, entre outros.  Deve também haver um entrelaçamento 
muito grande com os especialistas em proteção do meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável. 
 
Além disto, deve haver envolvimento e cooperação dos dirigentes e administradores das 
empresas, trabalhadores e seus representantes, supervisores, engenheiros de produção e 
projetistas de processos de trabalho, máquinas e equipamentos, bem como arquitetos. 
 
Uma verdadeira complementação de competências entre os diversos profissionais 
envolvidos é necessária, o que requer colaboração, intercâmbio democrático de 
informações e experiências, e compromisso com o ideal comum de proteger a saúde dos 
trabalhadores e o meio ambiente. 
 
Um desafio, ainda a ser vencido por muitos, é aceitar as limitações de seu próprio 
conhecimento e aprender a trabalhar com outros profissionais, sem espírito de 
competição, mas de complementação. 
 

A colaboração intersetorial é também muito importante.  Muitas vezes as falhas 
existentes são devidas, em grande parte, à falta de comunicação e esforços conjuntos 
entre os diferentes setores, o que leva à duplicação de esforços e desperdício de recursos.  
A falta de recursos, sempre mencionada, nem sempre é o único obstáculo para a proteção 
da saúde dos trabalhadores e do meio ambiente. Setores públicos, tratando de saúde, 
condições trabalho e emprego, meio ambiente, indústria, energia, agricultura e educação, 
não deveriam trabalhar isoladamente em se tratando de saúde ocupacional e meio 
ambiente.  

 

Só um trabalho conjunto e dedicado, unindo todos os profissionais e setores 
relevantes, podem levar a um desenvolvimento econômico, social e sustentável.  
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FONTES DE INFORMAÇÃO 
 

Internacionais: 
 
Organização Mundial da Saúde - OMS 
 
Em inglês:   http://www.who.int/en/ 
 
Em espanhol:  http://www.who.int/es/index.html 
 
Organização Internacional do Trabalho – OIT 
 
Programa Safework (todos os Convênios e Recomendações, Códigos de Prática, 
publicações, documentos, etc, gratuitamente online): 
 
Em inglês:   http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ 
 
Em espanhol:  http://www.ilo.org/public/spanish/protection/safework/index.htm 
 
 
Progama das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, em inglês UNEP) 
 
   http://www.unep.org/ 
 
PNUMA - Divisãon de Tecnologia, Industria & Economia (UNEP - Division of 
Technology, Industry & Economics), Paris:    http://www.unepie.org/ 
 
UNEP Chemicals (Geneva): http://www.chem.unep.ch/ 
 
Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (OSHA-EU):   
 
http://agency.osha.eu.int/index_pt.htm    (em português) 
 
Link direto para Soluções Práticas:   
http://agency.osha.eu.int/publications/reports/106/en/GoodPracBookEN.PDF 
 
International Occupational Hygiene Association - IOHA (Associação Internacional 
de Higiene Ocupacional):  http://www.ioha.net/ 
 
Em outros países: 
 
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), EUA:  
http://www.acgih.org/home.htm 
 
American Industrial Hygiene Association (AIHA), EUA:  http://www.aiha.org/ 
   

http://www.who.int/en/
http://www.who.int/es/index.html
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/
http://www.ilo.org/public/spanish/protection/safework/index.htm
http://www.unep.org/
http://www.unepie.org/
http://www.chem.unep.ch/
http://agency.osha.eu.int/index_pt.htm
http://agency.osha.eu.int/publications/reports/106/en/GoodPracBookEN.PDF
http://www.ioha.net/
http://www.acgih.org/home.htm
http://www.aiha.org/
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BOHS, Inglaterra:  http://www.bohs.org/ 
 
Finnish Institute of Occupational Health, Finlandia:  http://www.occuphealth.fi/ 
 
Institut national de Recherche et de Sécurité (INRS), França:  http://www.inrs.fr/ 
 
HSE - Health and Safety Executive, Inglaterra:  http://www.hse.gov.uk/ 
 
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), EUA:  
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html 
 

Nota: Só tratando de prevenção, tem 609 entradas (com a palavra “preventing”), 
cobrindo os fatores de riscos mais variados (muitas publicações também em 
espanhol). 

 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Espanha): 
         http://www.mtas.es/insht/ 
 
ISTAS, Espanha:  http://www.istas.net/ 
 
No Brasil: 
 
Ministério do Trabalho e Emprego (Convenções da OIT e legislação brasileira, 
incluindo todas as Normas Regulamentadoras):   
          http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/default.asp 
 
FUNDACENTRO:     http://www.fundacentro.gov.br/ 
 
Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais:   http://www.abho.com.br/ 
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Anexo I5 
 

Higiene Ocupacional:  alguns antecedentes históricos 
 
A existência de riscos para a saúde resultantes do trabalho foi reconhecida desde a 
antigüidade. Já no século IV a.C., Hipócrates estudou o saturnismo. No século I d.C. 
Plínio, o Velho, impressionou-se muito com o mau estado de saúde de mineiros expostos 
ao chumbo, ao mercúrio e a certas poeiras minerais. Ele preparou algumas normas 
preventivas e recomendou, para estes trabalhadores, o uso de uma máscara feita de 
bexiga de animais. No século II d.C., Galeno descreveu a patologia do saturnismo e 
também reconheceu o perigo da exposição às neblinas ácidas (no caso, para os mineiros 
de cobre). Entretanto, na antigüidade, não se dava muita importância aos riscos 
ocupacionais, pois o trabalho era em grande parte realizado por escravos. No século XVI, 
Paracelso observou que existia uma relação direta entre trabalho e saúde, e foi talvez o 
primeiro a lançar as bases do que hoje conhecemos como os “limites de exposição 
ocupacional”, quando afirmou: “cada substancia é um veneno; é uma questão de dose”.    
 
Em 1556, Agrícola publicou o tratado De Re Metallica, no qual descreveu os problemas 
de saúde entre os trabalhadores de minas de metal e recomendou medidas preventivas 
para melhorar a situação, tais como ventilação nas minas. Mais tarde, em 1699-1700, 
Ramazzini revisou de forma sistemática mais de 50 doenças profissionais e publicou seu 
livro De Morbis Artificum Diatriba, onde reforçou a importância da relação entre 
trabalho e saúde. Recomendou a seus colegas que incorporassem na anamnese médica a 
seguinte pergunta: “Qual é sua ocupação?”  Desafortunadamente, mesmo hoje em dia, 
nem todos os médicos a incluem, o que contribui para o sub-diagnóstico e a sub-
notificação das doenças ocupacionais e, por conseguinte, a sub-estimação de sua 
magnitude. No século XIX, em vista de mudanças políticas e sociais, começou a haver 
uma maior preocupação com a saúde dos trabalhadores.  Isto teve como resultado a 
aparição de varias publicações sobre este tema, tais como as obras de Percival Pott (o 
primeiro a descrever um câncer ocupacional) e de Charles Turner Thackrah (que estudou 
vários tipos de doenças ocupacionais). 
 
Entretanto, as observações médicas sobre os problemas de saúde associados com o 
trabalho raramente levavam a ações preventivas, situação que infelizmente ainda se 
produz em muitas partes do mundo. Em vez de buscar soluções através de medidas 
preventivas para evitar a exposição aos agentes e fatores de risco, as ações focalizavam 
quase que exclusivamente os aspectos médicos curativos e os aspectos sociais, tais como 
o auxilio às famílias em caso de doença ou morte do trabalhador, os cuidados médicos, a 
compensação e a reabilitação. As poucas medidas corretivas e de controle implementadas 

                                                 
5 Do documento “A Higiene Ocupacional na América Latina: uma Diretriz para seu 
Desenvolvimento” (tradução revisada e atualizada, por Berenice Goelzer de“La Higiene 
Ocupacional en América Latina: una Guía para su Desarrollo”- OPS/OMS, 2001), 
publicado pelo SENAC-SP. 
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tinham sempre como ponto de partida a constatação de “trabalhadores enfermos” e não 
de “ambientes de trabalho insalubres”.  
 
No inicio do século XX, particularmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, e sob a 
liderança de pioneiros (como Alice Hamilton), o desenvolvimento de atividades 
realmente preventivas foi iniciado ou impulsionado.  Começou-se a estudar o ambiente e 
as práticas de trabalho com o intuito de modificá-los de maneira a evitar ou minimizar os 
riscos para a saúde, assim protegendo a saúde dos trabalhadores. O conceito fundamental 
da higiene ocupacional foi se formando.  
 
O higienista ocupacional atua como um “generalista” cujo “paciente” é o local (ambiente) 
de trabalho. Para “diagnosticar” o estado de saúde deste ambiente de trabalho, foram 
desenvolvidos ferramentas e instrumentos, tais como o uso de valores limites para a 
exposição e equipamentos para quantificar a exposição. Para “tratar e curar”, ou seja 
tornar o ambiente de trabalho salubre, que o mais importante, foram desenvolvidas 
medidas técnicas e estratégias sistemáticas para prevenir e controlar os riscos.  
 
A implementação de medidas de controle em situações de risco já existentes pode ser 
difícil de realizar, além de ser muito cara.  Os benefícios da prevenção antecipada de 
riscos ocupacionais, já na etapa de projeto e planificação de qualquer local ou processo 
de trabalho, máquinas e ferramentas, foram gradualmente percebidos.  Isto não só previne 
de maneira mais eficaz a ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais, como dispensa 
a realização de correções posteriores. Assim, a palavra antecipação foi adicionada às 
áreas de ação da higiene ocupacional, a saber, reconhecimento, avaliação e controle. 
 
Foi também observado que os agentes que oferecem risco ocupacional também podem ter 
um impacto negativo sobre as comunidades vizinhas e o meio ambiente. As medidas de 
controle no local de trabalho podem proteger ao mesmo tempo o meio ambiente, além de 
poder também contribuir para economias de materiais e energia. A relação da higiene 
ocupacional com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável foi ficando cada vez 
mais obvia e tem tomado importância crescente.  
 
Um aspecto adicional é que, cada vez mais, o local de trabalho está sendo considerando 
como um local estratégico para a promoção da saúde.  A saúde não se alcança com a 
mera prevenção de doenças ocupacionais; devem também ser considerados aspectos 
como a prevenção de doenças não ocupacionais, estilo de vida, bem-estar e qualidade de 
vida dos trabalhadores.  Esta abordagem incorporou uma nova dimensão à prática da 
higiene ocupacional.  

Com o aumento de profissionais dedicados à higiene ocupacional, foram fundadas, em 
muitos países, associações profissionais com o objetivo de estabelecer uma plataforma de 
intercâmbio de experiências e de formar um grupo de opinião. As primeiras associações a 
aparecerem foram a American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
(ACGIH) e a American Industrial Hygiene Association (AIHA), fundadas 
respectivamente em 1938 e 1939. A partir dos anos 60 formaram-se também associações 
em vários países da Europa e do resto do mundo. Tais associações tem desempenhado um 
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papel importante no desenvolvimento da profissão, mediante a organização de 
congressos, seminários e cursos, publicação de revistas e livros técnicos, entre outras 
atividades.  

Num certo momento, surgiu a necessidade de assegurar a qualidade na prática da higiene 
ocupacional e consequentemente, foram iniciados processos de certificação como 
instrumento para garantir competência no desempenho profissional. Um dos primeiros 
esquemas de certificação apareceu nos Estados Unidos, onde o Conselho responsável é o 
American Board of Industrial Hygiene (ABIH) (Conselho Americano de Higiene 
Industrial), que iniciou seu programa de certificação há mais de 40 anos. Os primeiros 
higienistas ocupacionais certificados não fizeram exame mas foram pessoas de 
reconhecida competência e que estavam praticando a profissão a tempo integral há pelo 
menos 15 anos, sendo pelo menos 5 anos em posição com responsabilidade, e que haviam 
trazido contribuição apreciável para a profissão. De 1962 em diante, foram iniciadas as 
provas escritas, sempre com o requisito de muitos anos de experiência, para a qual 
poderiam contar estudos de pós-graduação em higiene ocupacional, sendo que os estudos 
de graduação inicialmente aceitos eram química, física, biologia, e alguns ramos de 
engenharia.  

Em vista da necessidade de discutir um desenvolvimento harmonizado e universal da 
higiene ocupacional, foi realizada a “Conferencia sobre Formação e Educação em 
Higiene Ocupacional: uma Perspectiva Internacional”, em Luxemburgo, em 1986. Nesta 
reunião foi revisada a situação da higiene ocupacional em vários países, foram definidas 
as funções do higienista ocupacional e preparadas algumas diretrizes gerais para seu 
campo de ação (ACGIH, 1988). 
 
O aumento do intercâmbio comercial entre os países, assim como os avanços nas 
tecnologias de comunicação e a facilidade de deslocamentos, combinaram-se para fazer 
com que a prática da higiene ocupacional tivesse um alcance cada vez mais internacional. 
Isto confirmou-se com a criação da Associação Internacional de Higiene Ocupacional 
(IOHA) em 1987, cujo objetivo é promover o desenvolvimento mundial da higiene 
ocupacional, com alto nível de profissionalismo, e facilitar os contatos entre os 
profissionais dos diferentes países, para intercâmbio de conhecimentos e experiências.  
 
 
 
 


