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10. Organização do trabalho 
Marcello de Moura Coutinho e Valéria Cristina Gomes de Castro

O trabalhador da rede de frio (RF) de imunobiológicos atua, diaria-
mente, em uma série de ações e procedimentos que fazem parte do seu 
processo de trabalho. No entanto, é fundamental ressaltar que o tra-
balho na RF, especificamente, e o trabalho em saúde, de maneira mais 
ampla, são entendidos de forma muito mais complexa. É a compreen-
são dessa complexidade que permite uma prática não alienante e não 
alienada do trabalhador, uma atuação que constrói novas realidades e 
reflete sobre elas. 

Não existe atividade humana da qual se possa excluir toda in-
tervenção intelectual, não se pode separar o homo faber do 
homo sapiens. Em suma, todo homem, fora de sua profissão, 
desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um 
"filósofo", um artista, um homem de gosto, participa de uma 
concepção do mundo, possui uma linha consciente de condu-
ta moral, contribui assim, para manter ou para modificar uma 
concepção do mundo, isto é, para promover novas maneiras 
de pensar (GRAMSCI, 1979, p. 8).

Neste capítulo, debatemos os conceitos de trabalho e processo de tra-
balho, as diferentes formas que o trabalho assume na sociedade e sua 
organização na atualidade, buscando relacioná-los às especificidades do 
setor de saúde, em especial, da rede de frio de imunobiológicos.

Trabalho e sociedade
Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o 
homem e a natureza, processo em que o ser humano com sua 
própria ação impulsiona, regula e controla seu intercâmbio 
material com a natureza. Defronta-se com a natureza como 

Homo faber – considera-se, do 
ponto evolutivo, a superação do 
homo sapiens, no sentido em que 
conjuga a razão e a produção de 
ferramentas, ou seja, trabalho 
intelectual e manual. Na definição 
relativa ao verbete do Dicionário 
de Filosofia Nicolas Abbagnano 
(2007, p. 156): “é a definição de 
homem feita por Bergson, que 
viu na inteligência, característica 
fundamental do homem, a 
faculdade de fabricar instrumentos 
inorganizados.”
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uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de 
seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-
-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à 
vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e mo-
dificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza 
(MARX, 2005).

O trabalho humano assume diferentes formas, dependendo da orga-
nização societária em que se encontra. Distingue-se do trabalho reali-
zado por outros animais, pois, através dele, o homem se transforma e 
transforma a realidade, uma condição necessária em qualquer tempo 
histórico. O trabalho, porém, assume formas específicas em diferentes 
modos de produção (primitivo, escravista, feudal e capitalista). 

Com o advento do sistema capitalista, houve a ascen-
são da burguesia (patrões/empregadores) – a classe que 
domina e detém os meios de produção (empresas, fábri-
cas, máquinas e infraestrutura) – e a criação do prole-
tariado (trabalhadores) – a classe que precisa vender a 
sua força de trabalho para sobreviver e se reproduzir, 
constituindo, portanto, a classe trabalhadora. Essas duas 
classes surgidas no âmbito do capitalismo não possuem 
os mesmos interesses, já que os que pertencem à burgue-
sia acumulam capital e riqueza com base na exploração 
do trabalho do proletariado. 

Na sociedade contemporânea, o trabalho tem sofrido 
muitas transformações. Características próprias da forma 
de trabalho predominante na sociedade industrial vêm 
sendo substituídas por um tipo de trabalho em que o uso 
da tecnologia é cada vez mais necessário. Postos de tra-
balho vêm sendo substituídos por tecnologias, e novas 
relações têm sido estabelecidas, reconfigurando a forma 
de organização predominante até então. Não se exige 
mais do trabalhador apenas o conhecimento do seu ofí-

cio, mas também maior flexibilidade para assumir diferentes tarefas, 
a fim de suprir a demanda proveniente da diminuição de postos de 
trabalho e garantir o lucro das empresas. 

Para refletir

Como as mudanças tecnológicas afetam seu trabalho?

O capitalismo superou o 
feudalismo, um sistema 
socioeconômico baseado na posse 
da terra, tendo o senhor feudal, os 
nobres e o clero como integrantes 
da classe social dominante e 
os servos/camponeses como 
dominados.

Ferro e Carvão, de William Bell Scott (1811-1890). 

O capitalismo é um sistema socioeconômico surgido 
nos séculos XV e XVI, a partir da expansão marítima 
europeia (capitalismo mercantil/comercial), mas que 
se consolidou com a Revolução Industrial iniciada na 
Inglaterra, entre os séculos XVIII e XIX, substituindo, 
mundialmente, o trabalho artesanal pelo trabalho 
assalariado com o uso de máquinas.
Fonte: Wikimedia Commons.
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Também na saúde observamos muitos avanços tecnológicos: novas 
vacinas, medicamentos, recursos diagnósticos e outras mudanças que 
exigem do trabalhador diferentes conhecimentos. 

Os avanços do século XXI têm sido marcados por transformações sig-
nificativas no mundo do trabalho; o desemprego estrutural e o acirra-
mento da acumulação de capital, em nível mundial, se efetivam em 
novas formas de organização do trabalho, com base em três grandes 
eixos: 

 Gnovas tecnologias; 

 Gnovas formas de produção do trabalho;

 Gnovas formas de gerenciamento. 

Outra tendência mundial é a feminilização, ou seja, o aumento, no 
mercado de trabalho, da atuação feminina, a qual representa, hoje, 
mais de 40% da força de trabalho em países avançados. A classe traba-
lhadora vem se constituindo por uma grande parcela de trabalhadores 
informais, com vínculos “precarizados”, subcontratados e trabalhado-
res on-line. 

Para alguns autores das ciências humanas, o amadurecimento de um 
novo regime de acumulação pós-fordista no Brasil tem possibilitado o 
surgimento de novas formas de trabalho, como os call centers (centrais 
de telemarketing). Em geral, esses espaços atraem um amplo contin-
gente de trabalhadores jovens, especialmente mulheres e negros, em 
busca de uma primeira oportunidade no mercado formal de trabalho, 
constituindo-se, assim, o “precariado”. Isso porque esse setor da econo-
mia tem remunerações baixíssimas, jornadas extremamente desgastan-
tes de trabalho, não possui regulamentação e normas de salubridade, 
submetendo seus trabalhadores a constante pressão, o que leva a alta 
rotatividade e inúmeros problemas ligados à saúde do trabalhador, tais 
como depressão, perda auditiva induzida por ruído e distúrbios osteo-
musculares relacionados ao trabalho (Dort).

Acumulação pós-fordista 
significa, por exemplo, redução 
de estoques, rápido descarte 
programado de produtos como a 
televisão e o computador, assim 
como a flexibilização dos direitos 
trabalhistas.



248

REDE DE FRIO: GESTÃO, ESPECIFICIDADES E ATIVIDADES

Figura 1 – Novas formas de trabalho: central de telemarketing

Segundo Ricardo Antunes e Giovanni Alves (2004, p. 355),

A classe trabalhadora no século XXI, em plena era da globa-
lização, é mais fragmentada, mais heterogênea e ainda mais 
diversificada. Pode-se constatar, neste processo, uma perda 
significativa de direitos e de sentidos, em sintonia com o ca-
ráter destrutivo do capital vigente. O sistema de metabolis-
mo, sob controle do capital, tornou o trabalho ainda mais 
precarizado, por meio das formas de subempregado, desem-
pregado, intensificando os níveis de exploração para aqueles 
que trabalham.

Para refletir

Como são os contratos de trabalho no lugar em que você exerce a sua 
atividade profissional? Quais são as formas de vínculo empregatício dos 
trabalhadores?

O processo de trabalho é compreendido como a forma pela qual o 
homem transforma os objetos, utilizando instrumentos, a fim de alcan-
çar um objetivo. São três os principais componentes do processo de 
trabalho: 

 G a atividade adequada a um fim, isto é, o próprio trabalho; 

 Go objeto de trabalho, ou seja, a matéria a que se aplica o trabalho;

 Gos instrumentos ou meios de trabalho. 

Estabelecendo uma aproximação com a organização da rede de frio 
de imunobiológicos, podemos considerar que os trabalhadores atuam 
a partir de uma mesma finalidade, que seria possibilitar o acesso da 
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população a vacinas, a fim de promover o controle e a erradicação de 
doenças imunopreveníveis. Para essa finalidade, utilizam diversos ins-
trumentos de trabalho, como computadores, seringas, geladeiras, cai-
xas, gelo, empilhadeiras de mão, paletes, entre outros.

O trabalho em saúde pode ser 
compreendido como uma área 
não produtora direta de merca-
dorias, porém inserido em um 
contexto de mercado, no qual o 
uso da tecnologia e o consumo de 
produtos estão diretamente rela-
cionados. Refere-se a uma divi-
são técnica do trabalho, em que 
atuam trabalhadores com diversas 
formações profissionais e diferen-
tes concepções técnicas e éticas 
sobre o seu trabalho. 

Embora, no trabalho em saúde, o resultado final a ser alcançado não 
seja a produção direta de mercadoria, como em outros setores, algumas 
categorias de análises do trabalho em geral são úteis para compreender-
mos a organização da atividade laborativa no setor de saúde. Diversos 
autores do campo da saúde coletiva se preocuparam em conceituar o 
processo de trabalho em saúde, entre eles destacamos Marina Peduzzi 
e Lilia Schraiber (2009), de acordo com o trecho a seguir. 

O conceito Processo de Trabalho em Saúde diz respeito à di-
mensão microscópica do cotidiano do trabalho em saúde, ou 
seja, à prática dos trabalhadores/profissionais de saúde inseri-
dos no dia-a-dia da produção e consumo de serviços de saú-
de. Contudo, é necessário compreender que nesse processo de 
trabalho cotidiano está reproduzida toda a dinâmica do traba-
lho humano, o que torna necessário introduzir alguns aspec-
tos centrais do trabalho que é a grande categoria de análise da 
qual deriva o conceito de processo de trabalho em saúde (PE-
DUZZI; SCHRAIBER, 2009, p. 323, grifo nosso).

Podemos considerar, então, que o trabalho em saúde possui diversas 
dimensões:

 Gna relação direta do trabalhador com seu ato produtivo;

 Gna integração com outros trabalhadores e usuários dos serviços; e 

 Gnas questões relativas à vinculação do trabalho no contexto em que 
este se insere, envolvendo contradições e conflitos. 

Fonte: Fiocruz Imagens.
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Foto 1 – Trabalhador aplicando vacina que 
chegou à sala de vacina depois de passar 
por todas as instâncias da rede de frio
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Fonte: Fiocruz Imagens. Fonte: Fiocruz Imagens.
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Fotos 2, 3 e 4 – O processo de trabalho em saúde envolve diferentes etapas e muitas tecnologias

Fonte: FreeImages.com.
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Com o aumento do desemprego no setor industrial a partir de 2012, 
grande parte de trabalhadores, antes empregados formalmente naquele 
setor, passou a compor a força de trabalho precarizada em outras áreas, 
como a da saúde, que recebeu um grande contingente de trabalhadores 
nas áreas técnica e administrativa, inclusive em cargos comissionados 
nas administrações municipais. 

O livro Trabalhadores técnicos da saúde: aspectos da qualificação profissional 
no SUS (VIEIRA et al., 2013), da Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio, apresenta uma análise de aspectos extremamente relevantes 
sobre a qualificação dos trabalhadores técnicos da saúde no Brasil; ao 
apresentarem e analisarem os dados sobre o setor, os autores afirmam 
que, a despeito das oscilações econômicas pelas quais passou o país, 
houve uma expansão nessa área, embora sem uma correlata adequação 
sobre as condições de trabalho e formação profissional. Em reforço a 
essa afirmativa, destacamos o trecho a seguir:

Os dados apresentados [ao longo do livro] permitem afirmar 
que durante a última década, a despeito das oscilações da eco-
nomia brasileira, os postos de trabalho em saúde apresenta-
ram um movimento de expansão que consolidou um sistema 
de saúde dualizado, com uma ligeira superioridade numérica 
do setor público. É importante destacar que, embora cada vez 
mais relevante em termos econômicos e sociais, essa expansão 
vem sendo marcada tanto no âmbito público quanto no pri-
vado pela deterioração das condições de trabalho e pela dimi-
nuição da proteção jurídica do trabalho (VIEIRA et al., 2013).

Para refletir

Você está conseguindo relacionar as questões estudadas até agora com 
a realidade do seu trabalho? 

Caso tenha interesse em 
consultar e se aprofundar no 
tema, o livro Trabalhadores 
técnicos da saúde: aspectos 
da qualificação profissional no 
SUS (VIEIRA et al., 2013) está 
disponível em: http://www.
epsjv.fiocruz.br/index.php?Area
=Material&Tipo=8&Num=231
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Nas imagens, é possível perceber o emprego de alta tecnologia na saúde. 
Em consequência, principalmente, do avanço tecnológico, diversas pro-
fissões foram sendo incorporadas a esse setor, gerando novas especiali-
zações (arquitetura hospitalar, direito em saúde, mecatrônica, biome-
dicina, entre outras). Embora haja crescimento dos postos de trabalho 
formais, as mudanças relativas aos aspectos estruturais do trabalho, tais 
como a flexibilização e a precarização dos vínculos, passaram a com-
por fortemente o processo de trabalho em saúde no Brasil nos últimos 
anos (esta discussão será retomada no próximo capítulo, “Organizações 
públicas e o processo de trabalho em saúde”).

A consolidação do SUS como um sistema que amplia direitos sociais 
possibilitou, também, discussões relativas a vinculação e regulamen-
tação dos trabalhadores que atuam no sistema. Com a regionalização 
dos serviços, ocorre menos contratação de pessoal nas esferas federal 
e estadual, e há aumento do número de trabalhadores com vínculo 
municipal. As mudanças ocorridas com a municipalização dos serviços 
de saúde não foram acompanhadas, no entanto, por novas regulamen-
tações a respeito da administração de pessoal, forçando a convivência, 
no mesmo espaço, de trabalhadores com carga horária, vínculos e salá-
rios diferenciados.

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUS (NOB/ 
RH-SUS) (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2005) foi uma tentativa 
de definir princípios e diretrizes para o setor, objetivando maior valo-
rização profissional e regularização das relações de trabalho em saúde. 
No entanto, pouco se avançou nesse sentido, sendo a diversidade de 
vínculos, salários e outros direitos ainda muito frequente em todo o 
território nacional. Observa-se retração da tendência de regulamenta-
ção do trabalho no SUS, avançando para a precarização e terceirização 
dos vínculos trabalhistas, apesar das estratégias promovidas pelo Minis-
tério da Saúde, como a criação da Secretaria da Gestão do Trabalho e 
Educação, em 2003, e outras ações ao longo da última década. Muito 
há ainda para ser feito no sentido de regulamentação das relações de 
trabalho no SUS.

Processo de trabalho na rede de frio 
de imunobiológicos
O que, comumente, é denominado apenas como “rede de frio” 
compreende uma série de atividades de diferentes profissionais, que 
envolve armazenamento, conservação, manuseio, distribuição e trans-
porte de imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações (PNI). 

Os termos flexibilização e 
precarização têm sido utilizados 
para designar o processo de 
produção ao qual os trabalhadores 
estão submetidos no sistema 
capitalista, em que há diversas 
formas de contratação e salários 
diferenciados para a realização 
de atividades semelhantes. 
Essa multiplicidade de formas 
de contratação difere da 
padronização fordista e tem 
sido chamada de flexibilização. 
E, geralmente, implica também 
perdas de direitos do trabalhador, 
sendo denominada, portanto, de 
precarização do trabalho.
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Fotos 5, 6 e 7 – Processos de trabalho na rede de frio de imunobiológicos
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Todas essas etapas, como discutido em outros capítulos, devem garantir 
as condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor 
até o momento em que a vacina é administrada, se fazendo necessária, 
ainda, uma articulação com outras políticas de saúde e ações interseto-
riais, além do diálogo com a sociedade. Segundo o documento come-
morativo dos 40 anos do programa, o futuro do PNI aponta para a 
necessidade de se avançar sobre diferentes questões:

Ao se olhar o PNI no futuro, torna-se imprescindível vê-lo concreta-
mente a partir de um longo espectro de questões: (i) no con-
texto da atenção à saúde como uma ação da atenção básica; 
(ii) no compromisso de incorporação com novas vacinas e no-
vos grupos populacionais; (iii) na clareza de que vacinação se-
gura envolve o compromisso com a eficiência e qualidade com 
os diferentes componentes da atividade; (iv) no compromisso 
com a investigação e análise dos eventos adversos associados à 
vacinação; (v) no investimento e capacitação dos profissionais 
envolvidos; (vi) na busca incessante por resultados que repre-
sentem impacto real na situação das doenças imunoprevení-
veis sob vigilância (BRASIL, 2013, p. 88).

Na rede de serviços que envolvem o PNI, encontramos profissionais 
da enfermagem, administrativos, biólogos, médicos, entre outros, que 
atuam na relação direta com o usuário dos serviços, como na aplicação 
de vacinas, mas também diretamente na produção e distribuição desses 
imunobiológicos. 

No Brasil, o termo “rede de frio” 
se refere ao setor público de 
saúde, embora a administração de 
vacinas também ocorra na rede 
privada (na qual encontramos 
apenas o elo entre produtores, 
distribuidores e clínicas).

É muito importante que 
os trabalhadores que 
atuam na rede de frio de 
imunobiológicos conheçam 
os aspectos dos processos de 
trabalho envolvidos até as salas 
de vacina, no nível local!

A organização do trabalho na rede de frio de imunobiológicos é, de 
fato, em rede: compreende um complexo de ligações entre instâncias 
nacionais, estaduais e municipais, com centrais de abastecimento e dis-
tribuição nacional e regionalizadas, além das salas de vacinação, locali-
zadas nas unidades de saúde. 

Muitas atividades desenvolvidas na rede de frio de imunobiológicos 
exigem do trabalhador conhecimentos técnicos variados, além da com-
preensão de questões éticas e culturais da sociedade. Em algumas áreas, 
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é o trabalho administrativo que predomina e, em outras, os conheci-
mentos técnicos da enfermagem. No entanto, a formação integral desse 
trabalhador é essencial, pois, na prática, todo esse conjunto de saberes 
está relacionado à imunização. 

A principal característica desse processo de trabalho é compor diferen-
tes profissionais para realizar a:

 G gestão das vacinas, que exigem controle constante de temperatura e 
tempo de armazenagem;

 G atuação direta com os usuários e o conhecimento de técnicas de 
aplicação de vacinas; e, 

 Gorientação ao cuidado e o planejamento do controle vacinal.     

Embora cada tipo de profissional atue em uma parte da rede, podemos 
considerar que todos, de uma maneira ou outra, realizam a gestão desses 
imunobiológicos. Isso não se constitui vantagem para esse trabalhador, 
visto que, ao se analisar a atividade exercida, o que se observa, de modo 
geral, é pouco reconhecimento e fragilidade na forma de contratação. 
Essa fragilidade se expressa tanto no aspecto relativo ao vínculo empre-
gatício e à regulamentação profissional, como ao salarial e às condições 
de trabalho, apesar da enorme responsabilidade que assumem em sua 
prática. É o que podemos observar no texto a seguir, em que se discute 
a qualificação profissional dos técnicos administrativos na saúde: 

Observa-se, no exercício dessa função, uma grande varieda-
de de atividades e uma significativa instabilidade no empre-
go relacionada às mudanças políticas que se manifestam nas 
modalidades e número da contratação de pessoal. Ou seja, a 
cada novo mandato muda-se o contingente de trabalhadores 
contratados, por se tratar, em muitos casos, de cargos comis-
sionados e de outras formas precárias de contratação de força 
de trabalho (CASTRO et al., 2013, p. 154).

Como o próprio nome diz, os trabalhadores da rede de frio fazem parte 
de uma grande rede. Para tanto, é fundamental compreender que cada 
ponto deve estar plenamente conectado para que os princípios do SUS 
sejam assegurados e o usuário possa contar com o imunobiológico de 
qualidade. Nesse sentido, vale a pena conhecer a proposta do trabalho 
em equipe na saúde e, em particular, na rede de frio. 

O trabalho em equipe na rede de frio
Observe atentamente a Figura 2. O que lhe parece? É possível rela-
cionar o que aprendeu sobre o processo de trabalho em saúde com a 
imagem?
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As formigas se comunicam, geralmente, 
por uma química chamada  feromonas; 
esses sinais de mensagens são mais desen-
volvidos na espécie das formigas que em 
outros grupos. Como as formigas passam 
a vida em contato com o solo, elas dei-
xam uma trilha de feromônio, que pode 
ser seguida por outras (FORMIGA, 2013).

Nós, também, estabelecemos muitas for- 
mas de comunicação. No caso do pro-

cesso de trabalho da rede de frio, a notificação de eventos adversos de 
vacinas é muito importante para melhorar a qualidade dos serviços 
prestados à população. Apesar da organização da rede e do enorme 
número de trabalhadores da saúde e de outras áreas (como de trans-
porte de cargas, por exemplo) envolvidos na distribuição de imunobio-
lógicos, problemas acontecem e precisam ser comunicados, a fim de se 
contribuir para o planejamento estratégico das ações de imunização e 
integração da rede.

Considerações finais
Para finalizar este capítulo, sistematizamos alguns dos pontos com base 
em nossa experiência docente e atuação no SUS, a fim de contribuir para 
o debate sobre o processo de trabalho na rede de frio de imunobiológicos:

 GPodemos observar que há uma prática de articulação entre os 
trabalhadores dos diferentes serviços que integram essa rede, porém 
essa articulação ocorre mais na resolução de problemas práticos, 
sendo necessária ainda maior reflexão sobre todo mecanismo e 
complexidade que compõem o sistema. 

 GOs trabalhadores percebem a importância do seu trabalho, sendo 
que a proximidade com o usuário é um fator gerador de maior 
cobrança na resolução de problemas, causando estresse, muitas 
vezes. No entanto, naqueles serviços em que essa relação não 
ocorre, carecem do retorno e do reconhecimento da importância 
de seu trabalho por parte daqueles que o utilizam. O estresse está 
relacionado, geralmente, ao processo de trabalho e execução de 
prazos e normas.

 GA diversidade de vínculos de trabalho (estatutários, Consolidação 
das Leis Trabalhistas [CLT] e outros) pode gerar conflitos em relação 
à gestão, relacionados principalmente a desigualdades salariais, 
condições de trabalho e possibilidades de liberação, no horário de 
trabalho, para realização de cursos de aperfeiçoamento profissional. 

Figura 2 – Trabalhando em equipe

O Capítulo 1 deste livro, 
“Planejamento em saúde”, 
abordou o planejamento 
estratégico em saúde.
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Tal diversidade está ligada às diferenças políticas e regionais no 
Brasil. As diferentes condições de trabalho e de realidades nem 
sempre são modificáveis pelos esforços de manuais e protocolos 
implementados pelos níveis nacional e estadual, na organização do 
Programa Nacional de Imunizações. 

Esperamos ter contribuído para a reflexão sobre a organização do tra-
balho em nossa sociedade e a importância daqueles que atuam na 
complexa organização de distribuição de imunobiológicos no Brasil e, 
também, em outros países. Atuar nessa rede exige muita responsabili-
dade e compromisso com o trabalho, a fim de fortalecer, por meio do 
PNI, o reconhecimento das ações de vigilância em saúde e de todo o 
SUS, como um sistema universal e equânime.
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11. Organizações públicas e o 
processo de trabalho em saúde
Marcello de Moura Coutinho, Maria Luiza Silva Cunha

A discussão do trabalho na saúde engloba, necessariamente, uma 
análise do contexto organizacional do trabalho e suas relações com o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Nos últimos anos, diferentes autores 
(AZEVEDO; BRAGA NETO; SÁ, 2002; LIMA, 1996) têm apontado para 
a crise com que nos deparamos no setor de saúde, em geral, e na gestão 
das organizações públicas, em particular, que se relaciona com diferen-
tes aspectos, entre eles, governabilidade, resolutividade e eficiência. 

Essa crise tem várias causas, em distintos níveis (LIMA, 1996):

 GNo nível estrutural, pode ser apontada, entre outras, a histórica 
fragilidade da política de saúde, que se expressa, na atualidade, 
pelos entraves político-institucionais observados na implementação 
do SUS. 

 GNo nível organizacional, existem diferentes elementos relacionados 
à formação de profissionais e gestores, à insuficiência de 
planejamento e à baixa clareza dos objetivos, à escassez de recursos 
financeiros. Há, ainda, aqueles relacionados ao trabalho, como a 
divisão inadequada e a insuficiência de mecanismos de coordenação 
e integração, elementos estes que integram os sistemas de direção e 
modelos de gestão de uma organização de saúde. 

 GNo nível individual, estão os aspectos relacionados à qualidade do 
atendimento ao usuário e às condições de trabalho. 

A seguir, vamos apresentar os elementos presentes no nível organiza-
cional, com base em algumas teorias que fundamentam o trabalho na 
gestão em saúde. Com esse estudo, esperamos que você aprofunde e 
amplie seus conhecimentos sobre as organizações públicas de saúde, 

Eficiência trata de como fazer, 
não do que fazer. Quando se fala 
em eficiência, está se tratando de 
produtividade, de fazer mais com o 
mínimo de recursos possíveis.
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suas características e determinações, bem como sobre o tema do tra-
balho em equipe e a educação em saúde, na direção da transformação 
pretendida pelo fortalecimento da política de saúde prevista no SUS. 

Caracterização de uma organização 
pública de saúde
No dicionário, o termo organização é definido como “s.f. Ato ou efeito de 
organizar (-se). / Modo por que um ser vivo é organizado. / Associação 
ou instituição com objetivos definidos. / Organismo”. (FERREIRA, 1977). 

Assim, organização tanto pode ser entendida como a forma pela qual 
o trabalho é organizado em uma instância ou um serviço de saúde 
(por exemplo, os procedimentos de solicitação, o processo de compra, 
o armazenamento de imunobiológicos, como no caso da Cenadi), ou 
como a própria instância ou serviço, em que o conceito de organização 
se confunde com o de instituição.

Veja alguns exemplos de organizações. 

Figura 1– Unidade básica de saúde (UBS) Figura 2 – Hospital

Foto 1 – Cenadi
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As organizações são compreendidas a partir de diferentes perspectivas 
que se relacionam aos fatores que as condicionam. 
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Fatores inerentes à organização

• A tecnologia, compreendida como o processo de trabalho, ou seja, o 
conhecimento, as técnicas, os instrumentos e as ações que são utilizadas 
numa organização para transformar insumos em produtos.

• A estrutura, que representa a divisão do trabalho e a coordenação e 
integração do trabalho dividido (inclui o processo de departamentalização 
e a definição dos mecanismos de coordenação – a hierarquia, com a 
consequente distribuição da autoridade).

• Os objetivos, entendidos como estados futuros desejados, que definem 
o escopo das ações organizacionais para dentro e para fora, devendo 
conter duas dimensões, uma relacionada à intenção e outra, à ação.

• O poder, compreendido como a capacidade de influenciar, que só 
ocorre numa relação social.

• O ambiente, compreendido como fonte de insumo e receptor dos 
produtos organizacionais, que incorpora tanto uma dimensão mais 
geral – os aspectos políticos, legais, demográficos, ecológicos, sociais, 
econômicos, tecnológicos, culturais etc. – quanto uma dimensão mais 
específica – os fornecedores, os clientes, os concorrentes e as agências 
regulamentadoras etc.

Fonte: Lima (1996).

Todos esses fatores se apresentam, de forma diferenciada, entre várias 
organizações e entre momentos históricos distintos de uma mesma 
organização. Eles nos ajudam a entender nosso trabalho e como ele é 
produto das determinações presentes nas organizações. Por exemplo, o 
organograma de uma unidade de saúde ou setor representa a estrutura 
e favorece a identificação da departamentalização, da hierarquia, da 
distribuição de autoridade e das relações de poder. 

Para refletir

Considerando os fatores apresentados, reflita sobre a organização 
na qual você se insere. Como se estrutura? Existe um organograma 
da unidade de saúde ou setor em que você trabalha? Como é feita 
a divisão do trabalho? Como acontece o processo decisório? Quem 
participa desse processo? 

As organizações foram analisadas segundo diferentes teorias e aborda-
gens. Uma delas adota um conjunto de metáforas para interpretar as 
organizações com base em imagens de máquinas, organismos vivos, 
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culturas, sistemas políticos, prisões psíquicas, fluxos e transformações 
e, também, como instrumentos de dominação. A utilização das diferen-
tes metáforas permite, segundo o autor, a compreensão da organização 
como fenômeno complexo, ambíguo e paradoxal (MORGAN, 1996). 
Vamos, a seguir, discutir um pouco sobre uma dessas metáforas, que 
se faz bastante presente nas organizações do ponto de vista histórico e 
ainda marca os processos de trabalho nos dias atuais. 

A imagem das organizações como máquinas 
Nas organizações compreendidas como máquinas, as partes possuem 
um papel claramente definido no funcionamento do todo. A organi-
zação é pensada como a interligação das diferentes partes que a com-
põem, de forma mecânica.

Tal modo de funcionamento tem repercussões na vida organizacional, 
caracterizada pela rotina e exigência de precisão, assim como na vida 
dos trabalhadores, em que se espera que se comportem como se fossem 
partes de máquinas. 

Você conhece alguma organização assim? Televendas seria um exem-
plo? Ela ainda está presente nos dias atuais?

A resposta para as duas últimas perguntas é sim. Essa 
concepção encontra-se bastante disseminada ainda 
nos dias atuais e pode ser exemplificada pelo trabalho 
de produção em massa em uma fábrica, nas cadeias 
de “refeições rápidas” ou mesmo em atividades como 
a dos assistentes de vendas, cujos comportamento e 
respostas na interação com os clientes são fortemente 
padronizados e determinados previamente. 

A origem dessa concepção remonta à invenção e à 
proliferação das máquinas e ao seu uso, predominan-
temente na indústria, e à consequente necessidade de 
adaptação das organizações às suas exigências. Essa 
ampliação do uso das máquinas no processo de traba-
lho se deu em um momento histórico que envolveu 
transformações sociais e econômicas significativas, a 
Revolução Industrial. 

No contexto da Europa e da América do Norte, a Revolução Industrial 
suscitou mudanças nas organizações em direção a maior burocratiza-
ção, “rotinização” e divisão do trabalho. Esta última tornou-se cada 
vez maior e intensivamente especializada, representando, por um lado, 

Fonte: Wikimedia Commons.

Foto 2 – Linha de montagem em uma fábrica 
da Ford (1913) – um modo de fazer ainda 
significativamente presente nos dias atuais

Morgan (1996) destaca que a 
metáfora é usada “sempre que 
tentamos compreender um 
elemento da nossa experiência em 
face de outro. Assim, a metáfora 
prossegue por meio de afirmações 
implícitas ou explícitas de que A é 
(ou parece) B. Quando se diz que ‘o 
homem é um leão’ usa-se a imagem 
do leão para chamar a atenção 
dos aspectos do homem parecidos 
com o leão. A metáfora enquadra a 
nossa compreensão do homem de 
forma específica, ainda que parcial” 
(MORGAN, 1996, p. 16).
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maior controle e eficiência por parte dos fabricantes e, por outro, perda 
de liberdade de ação e submissão às normas e rotinas de produção por 
parte dos trabalhadores.

Os trabalhadores, assim como as peças, eram vistos como parte da engrenagem. 
Essa percepção está contida na expressão “recursos humanos”.

Como foi formulada a concepção de organização ao longo do tempo? 
Essa visão mecanizada se estendeu a outros processos de trabalho?

No início do século XX, uma teoria de organização e de administração 
foi formulada considerando diferentes contribuições. A mais significa-
tiva se referia às conclusões do sociólogo alemão Max Weber (1864-
1920); este afirmava que, ao “rotinizar” os processos de administração, 
as formas burocráticas exerciam, na produção, o mesmo papel que as 
máquinas. 

Outra contribuição significativa foi dada por um grupo de teóricos e 
profissionais em administração, da América do Norte e da Europa, que 
embasou o que atualmente é conhecido como “a teoria da administra-
ção clássica” e “administração científica”. Eles defendiam fortemente 
a burocratização, em oposição a Weber, influenciando, em grande 
medida, o pensamento presente até os dias atuais. 

Como a forma mecanicista interfere nas organizações de saúde?Dtaq

Para o setor de saúde, pensar as organizações de forma mecanicista, 
produzidas unicamente a partir de processos racionais e técnicos, tem 
consequências importantes. Tal perspectiva envolve a subvalorização 
dos aspectos humanos e a baixa capacidade de abordar os fatores 

Para Weber, a primeira definição 
compreensível de burocracia 
caracteriza-a como uma forma 
de organização que enfatiza a 
precisão, a rapidez, a clareza, a 
regularidade, a confiabilidade 
e a eficiência, atingidas através 
da criação de divisão de tarefas 
fixas, supervisão hierárquica, 
regras detalhadas e regulamentos 
(MORGAN, 1996, p. 26).
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envolvidos em sua complexidade, levando a um trabalho sem significa-
ção tanto para os trabalhadores como para os usuários. Ou seja, em 
grande medida, a perspectiva mecanicista influenciou e continua 
influenciando o trabalho em saúde. 

Atualmente, consideram-se, entretanto, formas diferenciadas de con-
ceber o trabalho, que podem ser identificados na história e no conceito 
de trabalho em equipe, que abordaremos a seguir.

O trabalho em equipe
Em nossos dias, o trabalho em equipe 
é considerado como um dos elementos 
centrais para a gestão dos serviços e do 
cuidado à saúde. O trabalho em equipe 
é um conceito que tem uma origem his-
tórica e que se transforma a partir da 
segunda metade do século XX. 

Abordaremos o desenvolvimento histó-
rico e o conceito do trabalho em equipe 
a seguir, mas, antes, propomos algumas 
questões para reflexão sobre o seu pro-
cesso de trabalho.

Para refletir

Com quem você desenvolve o seu trabalho? Quem faz parte da sua 
equipe? Como é a relação entre os integrantes da equipe? O seu 
processo de trabalho considera a interação das ações entre os diferentes 
participantes? Como é feita a comunicação entre os integrantes da 
equipe?

Uma breve história do trabalho em equipe
Atualmente, é comum as pessoas perceberem o trabalho em saúde 
como atividade de uma equipe. Mas, algumas ainda relacionam esse 
trabalho fortemente à figura do médico. A seguir, vamos entender um 
pouco mais sobre os motivos dessas percepções.

O trabalho em equipe surge no contexto de emergência da medicina 
preventiva, nos Estados Unidos, na década de 1950. Naquela ocasião, o 
papel do médico sofreu uma reformulação; ele passou a não ter mais a 

O trabalho em equipe, assim como 
uma travessia, pressupõe que os 
envolvidos atuem em conjunto e com 
objetivos comuns.
Fonte: FreeImages.com.
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responsabilidade exclusiva pelos cuidados em saúde e assumiu a função 
de liderar o trabalho realizado por uma equipe multiprofissional. Bus-
cava-se uma integração entre a medicina preventiva e as demais espe-
cialidades, conforme a compreensão ampliada do conceito de saúde, que 
considerava, além dos aspectos biológicos, os aspectos psíquicos e sociais. 
Tais referências conceituais foram retomadas na década de 1960, pela 
medicina comunitária, e serviram de base, nos anos 1970, para os progra-
mas de extensão de cobertura ocorridos em nosso país (PEDUZZI, 2009). 

A compreensão da determinação social da saúde levou a uma correspon-
dente busca de reorientação do modelo assistencial, que passou a se voltar 
para o alcance da atenção integral à saúde. Para tal, esse novo modelo pre-
via a articulação de ações de promoção, prevenção, recuperação e reabili-
tação da saúde, a serem realizadas por profissionais da saúde de diferentes 
áreas, mediante o trabalho em equipe multiprofissional. No entanto, ainda 
mantinha a centralidade do trabalho médico (PEDUZZI, 2009).

Outra vertente explicativa do surgimento do trabalho em equipe, na 
saúde, se refere à busca pela reorganização dos processos de trabalho, 
de forma a fazer frente aos crescentes custos da atenção médica. Estes 
foram acarretados para o sistema pela incorporação de novas tecnolo-
gias, pelo aumento da necessidade de aquisição de produtos industria-
lizados e pela ampliação da população atendida (PEDUZZI, 2009).

O trabalho em equipe

• Parte da busca por maior eficiência da atenção médica, prevista em uma 
visão economicista.

• Incorpora a concepção ampliada de saúde e um modelo baseado na 
atenção integral. 

Os conceitos de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade foram 
importantes para a formulação da definição do trabalho em equipe, 
compreendido como trabalho de um coletivo, tal como se apresenta nas 
definições atuais. 

Mas como foi o desenvolvimento da concepção do trabalho em 
equipe ao longo do século XX?

A partir dos anos 1970, a perspectiva de organização do sistema se vol-
tou para as necessidades de saúde de populações concretas, inseridas 
em espaços de vida complexos e dinâmicos, compreendidos, posterior-
mente, pelo conceito de território. As concepções de adstrição de clien-
tela, de responsabilidade sanitária, descentralização, hierarquização, 

A determinação social da saúde 
e os modelos assistenciais foram 
abordados, respectivamente, no 
Capítulo 1, “Um pouco de história: 
evolução das concepções de saúde, 
doença e cuidado”, e no Capítulo 
2, “Políticas públicas de saúde e 
a organização do SUS”, do livro 
Rede de Frio: fundamentos para a 
compreensão do trabalho (SILVA; 
FLAUZINO; GONDIM, 2016).
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regionalização e participação comunitária desencadearam uma neces-
sidade de revisão do trabalho em saúde, visando efetivar tais princípios 
organizativos pretendidos para o sistema público, que foi instituído 
alguns anos depois. 

Tal perspectiva levou a um processo de substituição das equipes consti-
tuídas por médicos e atendentes por uma progressiva incorporação de 
profissionais de outras áreas, conformando equipes que consideravam 
a atuação multiprofissional. Estas, entretanto, caracterizavam-se pelo 
predomínio de profissionais de nível superior. 

Considerado como um elemento estratégico voltado à superação da 
fragmentação da assistência, o trabalho em equipe é enfatizado a partir 
dos anos 1980. A 8a Conferência Nacional de Saúde, de 1986, incorpo-
rou, na política prevista de recursos humanos, o conceito de equipe de 
saúde como unidade produtiva do trabalho em saúde (PEDUZZI, 2009).

Na década de 1990, a busca pela implementação do SUS levou ao apro-
fundamento das discussões a respeito dos seus princípios doutrinários, 
entre eles o da integralidade da atenção. 

A integralidade pressupõe a capacidade de

assegurar aos indivíduos o direito à atenção à saúde, dos ní-
veis mais simples aos mais complexos, da atenção curativa à 
preventiva, bem como a compreensão do indivíduo em sua to-
talidade e dos indivíduos/coletividades em suas singularidades 
(BRASIL, 1990).

A noção de integralidade expressa, em suas diferentes dimensões, o 
componente reorientador do modelo de atenção à saúde, estando for-
temente relacionada às diretrizes de universalização do acesso e equi-
dade. Ela fortalece a perspectiva do trabalho em equipe no período 
inicial de implantação do SUS. Outro marco do SUS foi a constituição 
do Programa Saúde da Família, como estratégia governamental, e a 
formação de equipes compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e agentes comunitários, em 1994.

O trabalho em equipe se inclui na perspectiva do trabalho em saúde 
que reconhece a determinação social da saúde e os múltiplos aspectos 
envolvidos (educacionais, econômicos, históricos, biológicos, sociais, 
culturais, simbólicos, entre outros), os quais demonstram a complexidade 
desse campo.

Nas concepções mais recentes, o trabalho em saúde não se refere ape-
nas a um indivíduo ou a um grupo profissional. Assim,

Os princípios do SUS foram 
abordados no Capítulo 2, “Políticas 
públicas de saúde e a organização 
do SUS”, do livro Rede de Frio: 
fundamentos para a compreensão 
do trabalho (SILVA; FLAUZINO; 
GONDIM, 2016).
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o “trabalho em saúde” é sempre realizado por um trabalhador 
coletivo. Não há trabalhador de saúde que dê conta sozinho do 
mundo das necessidades de saúde, o objeto real do “trabalho 
em saúde”. Os trabalhadores universitários, técnicos e auxi-
liares são fundamentais para que o trabalho de um dê sentido 
ao trabalho do outro, na direção da verdadeira finalidade do 
“trabalho em saúde”: cuidar do usuário, o portador efetivo das 
necessidades de saúde (MERHY; FRANCO, 2009, p. 281).

Ao longo dos anos, entretanto, a reversão do modelo biomédico não 
foi um processo automático. No que se refere ao trabalho em equipe, 
o desenho previsto na atuação multiprofissional nem sempre garantia 
a pretendida integração das práticas e saberes. A atuação especializada, 
tornada hegemônica por meio da organização disciplinar do conheci-
mento, persistia no fazer cotidiano dos serviços. Frequentemente, os 
diferentes profissionais compartilhavam o mesmo local de trabalho, 
mas mantinham lógicas distintas de atendimento, com pouca comuni-
cação e integração.

O conceito de trabalho em equipe
Neste capítulo, destacamos que, ao longo do tempo, o trabalho em 
saúde sofreu transformações. Chamamos a sua atenção, contudo, para 
o fato de que diferentes perspectivas sobre o trabalho em saúde con-
vivem, em um mesmo período, com um processo muitas vezes de dis-
puta. No que se refere à concepção de trabalho em equipe, isso não é 
diferente. Assim, em nossos dias convivem concepções de trabalho em 
equipe que o entendem como:

 GUm fazer coletivo e articulado, ou seja, “uma modalidade de 
trabalho coletivo que é construído por meio da relação recíproca, 
de dupla mão, entre as múltiplas intervenções técnicas e a interação 
dos profissionais de diferentes áreas, configurando, através da 
comunicação, a articulação das ações e a cooperação” (PEDUZZI, 
2009, p. 273). 

 GA mera coexistência, em um mesmo setor, serviço ou unidade, de 
diferentes profissionais. 

Com base nessas perspectivas, o trabalho em equipe pode ser classi-
ficado em dois tipos, que se referem a duas modalidades de equipe 
(PEDUZZI, 2001), conforme a Figura 3.

Relembrando, o modelo 
biomédico é centrado na atenção 
especializada e em procedimentos 
individuais. Seu local de atenção 
mais expressivo se referia aos 
hospitais.

Hegemônica refere-se à 
supremacia, à preponderância, ao 
poder político e econômico.
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EQUIPE AGRUPAMENTO

EQUIPE INTEGRAÇÃO

Justaposição das ações

Agrupamento dos agentes

Articulação das ações

Interação dos agentes

Fonte: Peduzzi (2001).

Figura 3 – Tipologia do trabalho em equipe

Para refletir

Pense, agora, no seu trabalho na rede de frio de imunobiológicos. 

Quem faz parte da sua equipe? Como se dá a relação entre os integran-
tes da equipe? Você percebe que as ações realizadas pelos diferentes 
trabalhadores se encontram articuladas ou justapostas? Que consequ-
ências isso tem para o funcionamento da rede? E para o SUS?

Apesar da distinção realizada em relação à equipe agrupamento e à 
equipe integração, existem identidades entre as duas. Estas se referem 
à existência, em ambas, das “diferenças técnicas dos trabalhos especia-
lizados e a desigualdade do valor atribuído a esses distintos trabalhos, 
operando a passagem da especialidade técnica para a hierarquia de 
trabalhos, o que torna a recomposição e a integração diversas do soma-
tório técnico” (PEDUZZI, 2001, p. 106). Outros aspectos em comum 
consideram as tensões entre as diversas formas de conceber e exercer a 
autonomia técnica e de organização dos trabalhos especializados.

Em outras palavras, o processo de trabalho em saúde envolve profis-
sionais que exercem autonomia técnica, esta concebida como a possi-
bilidade de julgamento e tomada de decisão frente às necessidades de 
saúde dos usuários. O grau de autonomia, entretanto, está condicio-
nado pela maior ou menor autoridade técnica e por dimensões políticas 
e ideológicas, relativas às diferentes inserções sociais dos profissionais 
em questão (PEDUZZI, 2001).
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Relações de trabalho: autonomia, 
responsabilidade e processo gerencial
Conforme mencionado, o trabalho em saúde envolve a autonomia dos 
profissionais, mas o que pensamos sobre o conceito de autonomia?

Apresentamos, a seguir, a contribuição de Campos (2002) que, ao enfo-
car as profissões de nível superior e a sua atuação na clínica e na saúde 
coletiva, possibilita uma discussão fértil sobre tal concepção. O autor 
discute a questão da autonomia profissional e do paradoxo entre esta 
e a atribuição institucional de responsabilidade. Apresenta, ainda, uma 
reflexão importante para a compreensão do tema trabalho em saúde. 
Segundo esse autor, devem-se considerar os trabalhadores da saúde em 
uma dupla dimensão. Uma que se refere à sua capacidade de produção 
do sistema, como sujeito, e a outra, pela sua condição de objeto produ-
zido por fatores culturais, pelo conhecimento disciplinar, pelo mercado, 
entre outros. Significa que:

os trabalhadores de saúde operam com relativo grau de au-
tonomia, apesar dos constrangimentos a que estão sempre 
submetidos. Em consequência, o grau de alienação dos traba-
lhadores em relação ao objetivo (missão), objeto e meios de 
trabalho dos sistemas de saúde pode variar conforme a con-
juntura e conforme a sua própria atuação como atores sociais 
que são. A alienação não é um dado exclusivamente estrutural 
(CAMPOS, 2002, p. 242).

A alienação dos trabalhadores em saúde pode ser verificada pelo grau 
de afastamento destes do movimento de defesa da vida. Considerada 
como princípio ético, a defesa da vida contrapõe-se a práticas cada vez 
mais frequentes na atualidade, norteadas pelos interesses mercadológi-
cos, pelas normas burocráticas, pelo corporativismo e pela organização 
parcelar do trabalho em saúde. Em relação ao último, Campos (2002) 
estabelece que a fixação do profissional a determinada etapa de certo 
projeto terapêutico produz alienação. 

Como, então, podem-se superar tais práticas e o processo de alienação 
do trabalhador ao realizar o trabalho em saúde? Não existem respos-
tas simples para problemas complexos, mas veremos, a seguir, que tal 
condição pode e deve ser alcançada no âmbito do trabalho em saúde, 
no SUS.

Vamos enfatizar aqui o tema da obra, que se refere ao reconhecimento 
tanto do trabalhador da saúde quanto do usuário e da sociedade acerca 
do resultado do seu trabalho. A obra é uma das condições necessárias 
para a realização profissional e existencial dos profissionais da saúde. 

O paradoxo existente entre 
autonomia profissional e atribuição 
institucional de responsabilidade, 
identificado nas análises acerca da 
atuação de profissionais de nível 
superior, diz respeito, por exemplo, 
à perspectiva médico-centrada 
e ao modelo biomédico, que 
entram em choque com a política 
de humanização do SUS e não 
respeitam os direitos do paciente 
(usuário). Além disso, limitam ou 
até mesmo inviabilizam o trabalho 
em equipe, quando os profissionais 
de nível superior desconsideram os 
saberes de outros, por exemplo, os 
do agente comunitário de saúde.

Organização parcelar do trabalho 
refere-se a fragmentação e 
especialização do trabalho, modelo 
taylorista, em que cada trabalhador 
domina e realiza apenas uma parte 
do trabalho.
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Através dela, o trabalhador, em sua condição de sujeito, não apenas 
atua de forma criativa, mas se responsabiliza pela produção final da 
saúde, tanto no que se refere à recuperação individual como à promo-
ção da saúde de uma coletividade (CAMPOS, 2002).

O trabalho em saúde prevê, assim, a aproximação dos trabalhadores 
com o resultado do seu trabalho, levando a reconhecimento, valoriza-
ção, desalienação e, consequentemente, maior satisfação profissional.

Campos prevê maneiras de implementar a diretriz da obra, entre elas,

a criação de mecanismos que permitam o envolvimento de 
todos os participantes de uma equipe com a elaboração de 
novas maneiras de se fazer uma instituição funcionar. Tornar a 
reinvenção uma possibilidade cotidiana e garantir a participação 
da maioria nesses processos são maneiras de implicar 
trabalhadores com as instituições e com os pacientes. Neste 
sentido, a Gestão Colegiada de serviços de saúde pode servir 
como um dispositivo desalienante. Um modo de comprometer 
trabalhadores com a missão e com os projetos institucionais 
(CAMPOS, 2002, p. 235).

Outro desafio apontado à gestão é lidar com a especialização do traba-
lho sem, contudo, conduzi-lo a ações fragmentadas entre os profissio-
nais da saúde. Com relação a esse ponto, o autor propõe a aplicação dos 
conceitos de Campo e de Núcleo. Núcleo corresponde ao conjunto de 
conhecimentos e responsabilidades referentes a uma profissão ou espe-
cialidade, o que diferenciaria os membros de uma equipe, e Campo, 
os saberes e responsabilidades compartilhados. Pertencem ao Campo 
os conhecimentos referentes às noções gerais da política de saúde, da 
organização de modelos de atenção e do processo de trabalho, assim 
como o saber básico sobre o processo saúde-doença e conhecimen-
tos relativos à epidemiologia, ao funcionamento corporal, ao vínculo 
profissional-paciente e regras gerais de prevenção e promoção à saúde 
(CAMPOS, 2002).  

No interior das equipes, a possibilidade de negociação das definições de 
Campo e Núcleo de Competência e Responsabilidade possibilita maior 
autonomia para os profissionais e equipes e a atribuição de responsa-
bilidades de forma clara. A respeito desses pontos, o autor prevê uma 
abertura no paradoxo entre autonomia e definição de responsabilidade, 
assim como entre polivalência e especialização (CAMPOS, 2002). 

A seguir, abordamos alguns aspectos importantes relacionados ao tra-
balho em saúde nas organizações. 

Campos (2002) afirma que 
os médicos buscam extrema 
especialização, ou seja, ao se 
especializarem, vão perdendo 
progressivamente a perspectiva 
global da medicina. O que poderia 
minimizar esse efeito seria, então, 
uma formação que privilegiasse a 
polivalência, para propiciar uma 
visão mais holística, em cada 
clínica médica.
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Mediação de conflitos nas relações de trabalho
A adoção do trabalho em equipe não implica, necessariamente, na exis-
tência de consenso. Os diferentes participantes do trabalho em saúde 
possuem pontos de vista, experiências de vida e de trabalho, valores, 
interesses, controle de recursos (entre eles, financeiros, administrati-
vos, de conhecimento e de poder) e formações diferentes, que, muitas 
vezes, entram em conflito. Tais divergências e a existência de conflito 
não devem ser negadas ou “abafadas”, mas, sim, entendidas como ine-
rentes às relações de trabalho, como objeto da gestão em saúde e como 
possibilidade de aprendizagem, crescimento e transformação.

Posicionamento ético
Os crescentes custos do setor de saúde, relacionados com o envelheci-
mento populacional, o predomínio de condições crônicas e, cada vez 
mais, com intensa incorporação tecnológica, se colocam como impor-
tantes aspectos para a capacidade de manutenção de sistemas públicos 
e universais de saúde, como o SUS. 

A escassez de recursos coloca desafios éticos, considerando a neces-
sidade de racionamento dos serviços de saúde e o estabelecimento 
de prioridade de intervenções relativas a diferentes ações e serviços 
voltados aos indivíduos e coletivos. Tal perspectiva envolve a tomada 
de decisão baseada no conceito de equidade. Equidade e iniquidade 
envolvem juízos de valor. São “conceitos políticos que expressam um 
compromisso moral com a justiça social” (ESCOREL, 2009, p. 205). 

Relações de respeito e confiança
O processo de trabalho em saúde envolve o estabelecimento de rela-
ções, seja entre trabalhadores, gestores, usuários, outros atores sociais 
etc. Por isso, o reconhecimento do outro e o respeito às suas diferenças 
são a base para a construção da confiança e da produção do cuidado e 
da saúde. Tais relações são mediadas, entretanto, pela comunicação, 
conforme os quadrinhos a seguir.
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Para refletir

O que você refletiu a partir dos quadrinhos? Pode-se apreender que 
confiança é construída na relação entre as pessoas; mas, qual é o papel 
da comunicação? E como pensar essas relações de respeito e confiança 
na rede de frio de imunobiológicos? Que papel você acredita que elas 
têm? Seriam tão importantes quanto os insumos, os equipamentos e o 
número suficiente de trabalhadores para que a rede funcione?

Educação e saúde
Em nossos dias, existem diversas expressões que relacionam educação 
e saúde. Apesar de, muitas vezes, serem usadas com o mesmo signifi-
cado, essas expressões designam coisas muito diferentes e partem de 
variadas concepções de saúde, educação e sociedade.

~
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O Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) propôs um glossário para facilitar a 
identificação das diferenças contidas nas diversas perspectivas de educação:

Educação continuada, fem. Processo de aquisição sequencial e 
acumulativa de informações técnico-científicas pelo trabalhador, por 
meio de escolarização formal, de vivências, de experiências laborais e de 
participação no âmbito institucional ou fora dele.

Educação em saúde, fem. 1 – Processo educativo de construção de 
conhecimentos em saúde que visa à apropriação temática pela população, 
e não à profissionalização ou à carreira na saúde. 2 – Conjunto de práticas 
do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu 
cuidado e no debate com os profissionais e os gestores a fim de alcançar 
uma atenção à saúde de acordo com suas necessidades.

Notas: i) A educação em saúde potencializa o exercício do controle social sobre as políticas e 
os serviços de saúde para que esses respondam às necessidades da população. ii) A educação 
em saúde deve contribuir para o incentivo à gestão social da saúde. Ver Educação popular em 
saúde.

Educação na saúde, fem. Produção e sistematização de conhecimentos 
relativos à formação e ao desenvolvimento para a atuação em saúde, 
envolvendo práticas de ensino, diretrizes didáticas e orientação curricular.

Educação permanente em saúde, fem. Ações educativas embasadas na 
problematização do processo de trabalho em saúde e que tenham como 
objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria organização 
do trabalho, tomando como referência as necessidades de saúde das 
pessoas e das populações, a reorganização da gestão setorial e a ampliação 
dos laços da formação com o exercício do controle social em saúde.

Educação popular em saúde, fem. Ações educativas que têm como objetivo 
promover, na sociedade civil, a educação em saúde, mediante inclusão social 
e promoção da autonomia das populações na participação em saúde.

Fonte: Brasil (2009, p. 22-23).

Para refletir

Qual perspectiva de educação, sistematizada pelo Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2009), é mais frequente em sua realidade de trabalho? Como 
as perspectivas educativas (BRASIL, 2009) podem contribuir para o 
trabalho em saúde, na rede de frio de imunobiológicos?

Vamos tomar um exemplo que considera a divisão social do trabalho. 
Muitas vezes, as oportunidades de formação e desenvolvimento são 
mais frequentes, quando não exclusivas, para os profissionais de nível 
superior e consideram a lógica parcelar do trabalho e o conhecimento 
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especializado. Quem já ouviu falar nos famosos treinamentos para seg-
mentos profissionais específicos, como médicos, enfermeiros e farma-
cêuticos? 

Com a Resolução n. 353/2003 (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 
2003) e a Portaria MS/GM n. 198/2004 (BRASIL, 2004), uma nova 
perspectiva de formação e desenvolvimento de trabalhadores foi ado-
tada pelo SUS. Trata-se da Educação Permanente em Saúde, tomada não 
apenas como estratégia didática, mas como uma opção político-peda-
gógica, direcionada para equipes e voltada para o contexto de trabalho.

A educação permanente é um direito do trabalhador e contribui sen-
sivelmente para o aperfeiçoamento do SUS, em razão de ser realizada 
com e para o trabalhador da saúde, a partir de experiências vivenciadas 
no cotidiano do trabalho. 

Concluindo...

No âmbito do SUS, as organizações de saúde devem superar a concepção 
mecanicista, caracterizada pelo trabalho fragmentado e parcelar, e 
considerar as múltiplas dimensões envolvidas no trabalho em saúde. 
Entre elas, a dimensão relacional e ética, a busca pela defesa da vida 
e efetivação da cidadania e o trabalho coletivo, o qual pressupõe forte 
interação e comunicação. 

Considerações finais
Em que medida seu trabalho incorpora a concepção de trabalho em 
equipe, que envolve forte interação e comunicação? Que ações podem 
ser pensadas para viabilizá-la em seu processo de trabalho? Que impor-
tância tem essa forma de organização quando pensamos em proces-
sos de trabalho que envolvem produção, distribuição, abastecimento 
e administração de imunobiológicos e outros insumos estratégicos na 
rede de frio de imunobiológicos? 

Essas questões representam algumas das reflexões que buscamos trazer 
para você neste capítulo. Nosso caminhar até aqui foi extenso, mas espe-
ramos que tenha contribuído para o aprofundamento dos seus saberes 
e a incorporação de novos conhecimentos. Se agora você é capaz de 
compreender o que são as organizações, como elas se constituíram e se 
modificaram ao longo da história, como influenciaram e influenciam o 
trabalho em saúde (incluindo o trabalho em equipe), teremos dado um 
passo significativo na formação pretendida. 
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12. Saúde e segurança do 
trabalhador na rede de frio de 
imunobiológicos
Irai Borges de Freitas, Katia Butter Leão de Freitas, 
Marcello de Moura Coutinho e Sarita de Oliveira Ferreira Lopes

A atuação do trabalhador é ponto central nos processos que envolvem 
o adequado funcionamento da rede de frio de imunobiológicos e, em 
consequência, na manutenção da qualidade das vacinas que chegam 
à população. Sua atuação depende de inúmeros fatores, tais como dos 
insumos e equipamentos, de formação para desempenho das atividades, 
da organização do processo de trabalho e, certamente, da sua saúde. 

Neste capítulo, desejamos compartilhar ideias sobre o campo da saúde 
e segurança do trabalhador. Apresentamos, brevemente, um pouco 
do histórico conceitual desse campo, bem como alguns instrumentos 
legais relacionados a ele, além de estratégias de análise dos ambientes 
de trabalho, como o mapa de risco e sua relação com a rede de frio de 
imunobiológicos. 

Saúde: muito além da ausência de doença
O famoso modelo Dahlgren e Whitehead demonstra que o estado de 
saúde vai muito além da ausência de doença: ele é afetado por um con-
junto de fatores individuais, biológicos, ambientais, sociais, políticos, 
econômicos. Esse conceito ampliado de saúde diz respeito às condições 
de vida das pessoas, ou, como se diz, formalmente, são as condições de 
bem-estar físico, mental e social. 

Os determinantes e condicionantes da saúde foram definidos pela Lei 
Orgânica da Saúde n. 8.080/90, no seu parágrafo 3, do artigo 2º: 

Os níveis de saúde expressam a organização social e econô-
mica do país, tendo a saúde como determinantes e condicio-
nantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 

O modelo da determinação social 
da saúde, cunhado por Dahlgren 
e Whitehead, foi apresentado no 
Capítulo 1, “Um pouco de história: 
evolução das concepções de 
saúde, doença e cuidado”, do livro 
Rede de Frio: fundamentos para a 
compreensão do trabalho (SILVA; 
FLAUZINO; GONDIM, 2016).

Lei procede do latim lex, que 
significa regra, norma. Trata-se de 
uma norma ou um conjunto de 
normas concebido por um poder 
soberano para regular a conduta 
social e impor sanções a quem não 
a cumpre.
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A função das leis é controlar os 
comportamentos e ações dos 
indivíduos de acordo com os 
princípios daquela sociedade. Em 
geral, as ações puníveis por lei são 
ponderadas pelos cidadãos antes 
de serem praticadas.

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais (BRASIL, 1990b, grifo nosso).

A terceirização, no contexto da precarização, acompanhada da intensi-
ficação e do aumento da jornada de trabalho, com acúmulo de funções; 
a maior exposição a fatores de risco para a saúde; o descumprimento de 
regulamentos de proteção à saúde e segurança do trabalhador; o rebai-
xamento dos níveis salariais e o aumento da instabilidade no emprego... 
Esses são alguns dos fatores que fazem parte de processos de trabalho 
contemporâneos. Se considerarmos o conceito ampliado de saúde, 
pode-se perceber que eles têm grande impacto sobre os trabalhado-
res, os quais, frequentemente, desenvolvem estresse, contaminação e 
fadiga mental/psíquica, as chamadas “dores relacionadas ao trabalho”, 
isto é, lesões por esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomolecula-
res relacionados ao trabalho (Dort). 

Esse contexto também pode se apresentar na rede de frio, principalmente 
no tocante aos trabalhadores técnicos de nível médio. Determinados 
períodos como os de campanha de vacinação, possivelmente, aumentam 
os níveis de estresse e fadiga, os quais constituem alguns dos fatores 
desencadeadores de LER/Dort. Já o trabalho repetitivo de empilhamento 
de paletes e a exposição frequente à variação extrema de temperatura 
nas câmaras frias, quando não controlados corretamente, podem 
gerar, por exemplo, dores musculares e doenças alérgicas respiratórias, 
respectivamente.

Com base no conceito ampliado de saúde, seus determinantes e nas 
questões específicas que o conceito implica na produção do trabalho e 
suas implicações para o trabalhador, podemos refletir mais especifica-
mente sobre práticas de saúde e saúde do trabalhador.

Saúde do trabalhador: um pouco de sua 
história
Essa história tem três grandes momentos ou visões – medicina do tra-
balho, saúde ocupacional e saúde do trabalhador.

Na medicina do trabalho, o enfoque é dado à doença, tendo surgido 
como uma especialidade médica na Inglaterra, na primeira metade do 
século XIX, com a Revolução Industrial. O Brasil assumiu o mesmo 
pressuposto positivista da onipotência da medicina, ou seja, a ideia de 
que apenas a medicina científica é adequada para compreender o pro-
cesso saúde-doença, desconsiderando o saber popular, por exemplo.

Positivista refere-se a uma 
corrente de pensamento 
sociológico e filosófico que 
pressupõe uma hierarquia de 
saberes, na qual a ciência está 
acima dos demais saberes.
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Cabe destacar que a medicina do trabalho estava limitada à ação médica, 
devendo cuidar da adaptação física dos trabalhadores, atuando com 
foco nos modelos de produção taylorista e fordista, em que o trabalha-
dor é visto como uma “máquina de produção”, mais uma engrenagem 
que deve ser “consertada”, sob pena de perda da margem de lucro por 
parte do dono da fábrica. 

A medicina do trabalho, para 
estudiosos como Mendes & Dias 
(1991, p. 342), está intimamente 
relacionada ao exercício direto do 
controle da força de trabalho. Os 
autores justificam tal afirmativa 
considerando que:

 G a medicina do trabalho se 
constituiu, fundamentalmente, 
como uma atividade médica, 
sendo praticada nos locais de 
trabalho (empresas, instituições 
públicas etc.);

 G sua principal motivação era 
contribuir para o estabelecimento e a manutenção do nível mais 
elevado possível de bem-estar físico e mental dos trabalhadores 
(perspectiva de adequação ao trabalho).

A origem da medicina do trabalho e seu desenvolvimento, portanto, 
estão articulados à necessidade de máxima produtividade. Tanto a pers-
pectiva de adaptação ao trabalho quanto a ideia de manutenção da 
saúde da força de trabalho refletem as influências da medicina cientí-
fica e da fisiologia, assim como das ciências da administração, quando 
nos lembramos dos princípios do taylorismo-fordismo.

Para refletir

Com base nessas ideias, você identifica alguma semelhança com seu 
trabalho nos dias atuais?

Os processos de trabalho foram se transformando e se intensificando 
desde a Segunda Guerra Mundial. O esforço industrial começou a exi-
gir, progressivamente, de algumas categorias profissionais, um trabalho 
extremamente árduo, o que acabou gerando inúmeras doenças ou até 
mesmo mortes, em decorrência de inúmeros acidentes de trabalho. 

Não podemos nos esquecer 
de que, no referido período, 
o trabalho era extremamente 
extenuante! As jornadas de 
trabalho eram de 12, 14 e 
até 16 horas, em condições 
insalubres, aumentando 
significativamente as 
possibilidades de contágio 
de doenças, inclusive nos 
alojamentos próximos às 
fábricas, onde se amontoavam 
os trabalhadores. 

A medicina do trabalho era voltada para a 
manutenção do trabalhador “funcionando” 
em seu posto de trabalho, de forma a não 
atrapalhar a produção da indústria.
Fonte: Wikimedia Commons.

Foto 1 – O trabalho na indústria

Como teria dito Henry Ford: 
“O corpo médico é a seção da 
minha fábrica que mais dá lucro” 
(OLIVEIRA; TEIXEIRA, 1984,  
p. 181). Não é à toa que a 
medicina do trabalho continua  
até hoje...
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Tal quadro começou a preocupar muito os empregadores, ávidos por 
uma mão de obra produtiva, e também as companhias de seguro, as 
quais estavam arcando com o pagamento de indenizações de altos valo-
res por incapacidades provocadas pelo trabalho. Aliada a isso, a tecno-
logia industrial avançou consideravelmente, adotando novos proces-
sos, equipamentos e a síntese de novos produtos químicos. Ao mesmo 
tempo, estava havendo o rearranjo de uma nova divisão internacional 
do trabalho. 

Com isso, a medicina do trabalho perdeu espaço, em virtude da impo-
tência de intervir sobre os problemas de saúde causados pelos novos 
processos de produção, assim como cresceram a insatisfação e o ques-
tionamento dos trabalhadores e empregadores. Os empregadores esta-
vam sendo mais onerados pelos custos diretos e indiretos dos agravos à 
saúde de seus empregados. E qual foi a solução dada?

A solução foi a saúde ocupacional, na lógica da atuação médica dire-
cionada ao trabalhador, pela “intervenção sobre o ambiente” com ins-
trumental oferecido por outras disciplinas e profissões. Isso porque a 
saúde ocupacional manteve a centralidade do médico do trabalho na 
identificação de problemas de saúde do trabalhador. Além disso, o con-
texto do seu surgimento foi o período Pós-Segunda Guerra Mundial, 
época de esforço para a reconstrução dos países com base na produção 
industrial.

Também herdeira da racionalidade científica, mas baseada em uma atu-
ação multiprofissional, e não só no profissional médico, a saúde ocupa-
cional surgiu usando a estratégia de intervir nos locais de trabalho, com 
a finalidade de controlar os riscos nesses ambientes. Ela ganha impor-
tância pelo alicerce que as escolas de saúde pública e universidades dos 
Estados Unidos da América (EUA) forneceram, com os estudos sobre 
problemas de saúde ocupacional e enfoque ambiental, principalmente 
na metade do século XX.

No Brasil, a adoção e o desenvolvimento da saúde ocupacional ocorre-
ram tardiamente, em três vertentes, as quais podem ser sintetizadas da 
seguinte forma:

 GAcadêmica: desenvolvimento de centros de ensino e pesquisa, com 
destaque para a área de saúde ocupacional do Departamento de 
Saúde Ambiental da Universidade Estadual de São Paulo (USP).

 G Institucional: cuja marca mais característica foi a criação da 
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 
Trabalho (Fundacentro), versão nacional dos modelos de institutos 
de saúde ocupacional que surgiram na década de 1950 pelo mundo. 

A medicina do trabalho foi 
superada historicamente pela 
saúde ocupacional, mas, ainda 
assim, continua tendo seu 
lugar nos processos de trabalho 
contemporâneos.



279

Saúde e segurança do trabalhador na rede de frio de imunobiológicos

 GNormativa: regulamentação do Capítulo V da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), principalmente nas normas relativas à 
obrigatoriedade de equipes técnicas multidisciplinares nos locais 
de trabalho. Sobre essa vertente, cabe destacar que a avaliação 
quantitativa de riscos ambientais pela adoção de “limites 
de tolerância” é explicitada, principalmente, pelas Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho n. 7 e n. 15. 

A respeito da vertente normativa, é importante salientar que as chamadas 
Normas Regulamentadoras (NRs) foram publicadas inicialmente pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), pela Portaria n. 3.214/78 
(totalizando 28 NRs), estabelecendo os requisitos técnicos e legais sobre os 
aspectos mínimos de segurança e saúde ocupacional (SSO). 

As NRs relativas a segurança e saúde ocupacional, desde 1978, são de 
observância obrigatória para qualquer empresa ou instituição que tenha 
trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
incluindo empresas privadas e públicas, órgãos públicos da administração 
direta e indireta, bem como órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário.

Mas será que cabe alguma obrigação ao trabalhador? staque de pergu

Sim, o trabalhador deve seguir os requisitos técnicos e legais, além dos 
procedimentos escritos e boas práticas estabelecidas e comunicadas 
pelo empregador. Vale a pena ficar atento às seguintes obrigações:

 G cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 
saúde ocupacional, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo 
empregador; 

 Gusar o equipamento de proteção individual (EPI), o equipamento 
de proteção coletiva (EPC) e métodos de trabalho fornecidos e 
estabelecidos pelo empregador; 

 G submeter-se aos exames médicos estabelecidos no Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da empresa; 

 G colaborar com o local de aplicação das NRs. 

No caso dos trabalhadores da rede de frio, em especial aqueles que 
trabalham nas câmaras frias das centrais de distribuição, o Manual do 
Programa de Imunização (BRASIL, 2013, p. 75) estabelece os seguintes 
equipamentos de proteção individual (Foto 2 – EPI da rede de frio de 
imunobiológicos de uso obrigatório): 

 G touca balaclava (touca ninja de lã); 

São 36 Normas 
Regulamentadoras de 
Segurança e Saúde no 
Trabalho, que podem ser 
acessadas pelo link:http://
trabalho.gov.br/index.php/
seguranca-e-saude-no-
trabalho/normatizacao/normas-
regulamentadoras

Atenção! 

Constitui ato faltoso, sujeito 
à penalidade, a recusa 
injustificada do empregado 
ao cumprimento dos itens 
relativos às obrigações dos 
trabalhadores (NR 1) (BRASIL, 
2015b).
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 G japona longa 7/8 com capuz 
de náilon; 

 G calça em lona de náilon; 

 Gmeias em malha de algodão 
(não alérgica); 

 G luva de pelica; e

 G calçado de segurança (bota 
de cano alto para câmara 
fria, forrada com lã e solado 
em PVC). 

Vale ressaltar que o emprega-
dor também tem a responsabi-
lidade de garantir a qualidade 
dos EPIs e EPCs e substituí-los 
periodicamente, evitando sua 
deterioração, o que nem sem-
pre é observado, inclusive na 
rede de frio. A não observân-
cia nesse caso pode contribuir 
e/ou gerar incapacidade parcial ou integral do trabalhador. 

Como a saúde ocupacional perdeu seu espaço para a saúde do traba-
lhador?

Chegamos aos anos 1960, época do “é proi- 
bido proibir”, momento de caminhar e cantar 
Soyloco por ti, America (Gilberto Gil, Torquato 
Neto e José Carlos Capinan). O chamado 
“Maio francês” ocorreu em 1968, e a juven-
tude da época, em todo o mundo, passou a 
questionar o sentido da vida, o uso do corpo, 
os padrões comportamentais e os valores reli-
giosos e tradicionalistas. O trabalho também 
sofreu questionamentos, no que diz respeito 
ao seu lado sagrado e místico, cultivado no 
pensamento cristão e capitalista. E daí? Você 
perguntaria como um jovem da época.

Tentando responder, podemos afirmar que 
todo esse contexto histórico-político, esse 
momento de utopias, inclusive a socialista 
(uma sociedade sem propriedade privada, 

O ano de 1968 foi o mais intenso da década de 1960. Nele, a população 
da França se reuniu no maior protesto da história (foto); Praga se 
rebelou contra os desmandos da União Soviética; Martin Luther King 
e Robert Kennedy foram assassinados nos EUA; a ditadura endureceu 
suas ações no Brasil, acarretando maior repressão, inúmeras prisões e 
algumas mortes, como a do estudante Edson Luís.
Fonte: Wikimedia Commons.
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Figura 14 – Vivitrum cum intius ex non hos bon nihil virtiae.
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Foto 2 – EPI da rede de frio de 
imunobiológicos de uso obrigatório

Touca balaclava

Japona
Luva

Calça 
(macacão frio)

Bota cano longo 
com forro de lã
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onde tudo é de todos), levou à seguinte consideração: quando será a 
vez de os trabalhadores participarem como protagonistas das questões 
de saúde e segurança do trabalho, e não mais apenas como “máquinas 
a serem consertadas”? Mais do que ninguém, são os trabalhadores que 
sabem efetivamente onde o “calo aperta”. 

Além das questões anteriormente citadas, havia um conjunto de fatores 
que possibilitou a constatação de que a saúde ocupacional, desenvol-
vida, também, para atender à necessidade da produção, não conseguiu 
atingir seus objetivos. Dentre esses fatores, destacam-se:

 G a manutenção da saúde ocupacional no âmbito do trabalho, 
em detrimento do setor de saúde, assim como do referencial 
mecanicista da medicina do trabalho;

 G a não concretização do apelo à interdisciplinaridade, ou seja, as 
atividades apenas se justapuseram de modo desarticulado e foram 
dificultadas pelas lutas corporativas;

 Go ritmo da transformação dos processos de trabalho não ter 
acompanhado a capacitação de recursos humanos, a produção de 
conhecimento e de tecnologia de intervenção; 

 G a continuação da abordagem dos trabalhadores como “objeto” 
das ações de saúde, apesar de enfocar a questão no coletivo dos 
trabalhadores.

Vale afirmar, então, que a saúde do trabalhador recebeu forte influência 
do pensamento que defende o conceito ampliado de saúde, superando 
a saúde ocupacional. E começou a ganhar força a partir dos anos de 
1960-1970, com a “teoria da determinação social do processo saúde-
-doença”, na qual as condições de trabalho têm papel importante.

A  saúde do trabalhador surge, portanto, por volta dos anos 1970, 
caracterizada pela expressão das necessidades dos trabalhadores e dos 
empregadores. Como campo da saúde pública, deve ter o trabalhador 
como sujeito ativo nas transformações, nos processos de trabalho e na 
sociedade. Considerando as experiências singulares da saúde do traba-
lhador, podemos afirmar que é de caráter conflitante e de embates. 

Saúde do trabalhador no Brasil
No Brasil, a saúde do trabalhador tem como aliados os preceitos da 
Reforma Sanitária, ao propor uma nova visão na saúde, na segurança e 
no trabalho. Ganha força especialmente em 1986, com a realização da 8a 

Conferência Nacional de Saúde e da 1a Conferência Nacional de Saúde dos 
Trabalhadores, provocando mudanças na Constituição Federal de 1988. 
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Com a regulamentação da chamada Lei Orgânica da Saúde (LOS) – Leis 
Federais n. 8.080 e n. 8.142, de 1990 –, a saúde do trabalhador conquis-
tou definitivamente expressão legal nas áreas da saúde, da previdência 
social e do trabalho. Vale citar o entendimento de saúde do trabalhador 
presente na Lei Orgânica n. 8.080, artigo 6°, §3°, no que se refere ao 
campo de atuação do SUS:

[...] um conjunto de atividades que se destina, através das 
ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à pro-
moção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa 
à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores sub-
metidos aos riscos e agravos advindos das condições de traba-
lho (BRASIL, 1990, p. 3).

Para compreender a saúde do trabalhador, temos que conhecer os 
aspectos legais relacionados ao SUS, assim como as vigilâncias sanitá-
rias e epidemiológica, assuntos discutidos em capítulos anteriores. A 
Constituição Federal Brasileira, no artigo 200, inciso II, estabelece a 
competência do SUS para “executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador” (BRASIL, 1988). 

A Lei n. 8.213, de 24/7/1991, Lei de Planos de Benefícios da Previdên-
cia Social, sinaliza para uma relação entre a saúde do trabalhador e a 
previdência social ao demonstrar o acidente de trabalho como aspecto 
determinante para a saúde do trabalhador. Define o acidente do traba-
lho em seu artigo 19:

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho 
a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segu-
rados referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou 
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade 
para o trabalho (BRASIL, 1991).

Além da definição de acidente de trabalho, a Lei Federal n. 8.213/91 
determina que, sempre que houver esse tipo de ocorrência, com afas-
tamento ou não do trabalhador, as empresas serão obrigadas a emitir 
a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), idealmente até o pri-
meiro dia útil após o acidente. 

Emitir uma CAT nos remete à necessidade de promover a prevenção de 
acidentes de trabalho por meio de: ações de capacitação e de informações 
aos trabalhadores, identificação dos locais de riscos aos trabalhadores e 
indicação da necessidade de medidas de correção, colaborando, desse 
modo, para a elaboração do Mapa ou Mapeamento de Riscos, abordado 
mais adiante. 

A Lei n. 8.213, de 24/7/1991, 
está disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l8213cons.htm

Legalmente, a CAT está embasada 
no artigo 169 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).
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Vale lembrar que é considerado acidente de trabalho ou de trajeto 
também aquele que ocorre no deslocamento residência-local de trabalho-
residência. No caso da rede de frio, os acidentes mais comuns estão 
relacionados aos movimentos repetitivos na lida com computador, 
empilhamento, câmaras frias e sala de vacinação. 

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência Social (BRASIL, 2016).

Figura 1 – Formulário para comunicação de acidente de trabalho (CAT)

Comunicação de acidente de trabalho - CAT

1- Emitente

Empregador Sindicato Médico Segurado ou dependente Autoridade pública 

2- Tipo de CAT

Inicial Reabertura Comunicação de óbito 

I - EMITENTE

Empregador

3 - Razão Social / Nome 

4- Tipo

CGC/CNPJ CEI CPF NIT 

5- CNAE 6 - Endereço - Rua/Av.

Complemento Bairro CEP 7 - Munícipio 8 - UF

Selecione

9 - Telefone

Acidentado

10 - Nome 

11 - Nome da mãe 

12 - Data de Nascimento 13 - Sexo 
Masculino
Feminino 

14 - Estado Civil 
Solteiro Casado Viúvo Divorciado Outro
Ignorado 

15 - CTPS - Nº / Série / Data de 
Emissão 

16 - UF 
Selecione

17 - Remuneração Mensal 

18 - Carteira de Identidade (RG) Data de Emissão Orgão Expedidor 19 - UF 
Selecione

20 - PIS / PASEP / NIT 

21 - Endereço - Rua / AV 

Bairro CEP 22 - Munícipio 23 - UF

Selecione

24 - Telefone

25 - Nome da Ocupação 26 - CBO (consulte CBO)

27 - Filiação à Previdência Social

Empregado Tra.Avulso Seg. especial
Médico Residente 

28 - Aposentado

Sim Não 

29 - Áreas

Urbana Rural 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
quebra de página

R$ 
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Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência Social (BRASIL, 2016).

Figura 1 – Formulário para comunicação de acidente de trabalho (CAT) (cont.)

Acidente ou Doença

30 - Data de 
Acidente

31 - Hora do Acidente 32 - Após quantas horas de 
trabalho?

33 - Tipo

Típico
Doença
Trajeto 

34 - Houve 
afastamento?

Sim
Não 

35 - Último dia 
trabalhado

36 - Local do 
acidente

37 - Especificação do local do 
acidente

38 - CGC / CNPJ 39 - UF

Selecione

40 - Munícipio do local do acidente 41 - Parte do corpo 42 - Agente causador

43 - Descrição da situação geradora do acidente ou 
doença

44 - Houve registro policial?

Sim
Não 

45 - Houve morte?

Sim
Não 

Testemunhas

46 - Nome

47 - Endereço - Rua / Av / nº / comp.

Bairro CEP 48 - Munícipio 49 - UF

Selecione

Telefone

50 - Nome

51 - Endereço - Rua / Av / nº / comp.

Bairro CEP 52 - Munícipio 53 - UF

Selecione

Telefone

Local e Data Assinatura e carimbo

____________________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
quebra de página

É essencial frisar que a CAT também tem caráter legal, pois gera 
informações para o controle estatístico  e epidemiológico junto aos 
órgãos federais, com garantia de assistência acidentária ao empregado 
junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) ou, se 
necessário, uma aposentadoria por invalidez.

Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) de 2014, 
elaborado pelo Ministério da Previdência Social (BRASIL, 2015a):

 Gde 2009 a 2014, houve um crescimento de 15,6 milhões de 
contribuintes ao RGPS (Regime Geral de Previdência Social).

 G704,1 mil acidentes do trabalho foram registrados no INSS em 2014. 
Em relação a 2013, houve um decréscimo de 2,9%. 

 Go número de acidentes registrados com CAT diminuiu em 0,82% 
de 2013 para 2014. Desse total, os acidentes típicos representaram 
76,55%; os de trajeto, 20,67%; e as doenças do trabalho, 2,79%. 
As pessoas do sexo masculino representam 71,85% e, as do sexo 
feminino, 28,14% nos acidentes típicos; 61,48% e 38,52%, nos de 
trajeto; e 57,01% e 42,99%, nas doenças do trabalho.

O maior setor em número de acidentes de trabalho foi o de comér-
cio e reparação de veículos automotores (95.659 registros), seguidos 
pelo setor de saúde e serviços sociais, com 66.302 acidentes. Na saúde, 
o mais preocupante é que as atividades de atendimento hospitalar 
(exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências) e as 
de atenção ambulatorial, executadas por médicos e odontólogos, assim 
como os serviços de administração de hospitais vêm apresentando, 
desde 2009, um aumento de acidentes. 

Para saber mais sobre a CAT, 
acesse: http://goo.gl/yF4uJT.
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Quadro 1 – Classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e padronização das cores

Grupo 1

Riscos Físicos

Grupo 2

Riscos Químicos

Grupo 3

Riscos Biológicos

Grupo 4

Riscos Ergonômicos

Grupo 5

Riscos de Acidentes ou 
Mecânicos

Ruídos Poeiras Vírus Esforço físico intenso
Arranjo físico 
inadequado

Vibrações Fumos Bactérias
Levantamento e 
transporte manual de 
cargas

Máquinas e 
equipamentos sem 
proteção

Radiações ionizantes Névoas Protozoários
Exigência de postura 
inadequada

Ferramentas inadequadas 
ou defeituosas

Saúde do trabalhador e vigilância
Neste momento de nossa análise, é oportuno relembrar que saúde 
do trabalhador é, também, um campo da vigilância em saúde. Para 
muitos autores, como Lacaz (2007), a saúde do trabalhador nasceu, 
academicamente, da saúde coletiva com o objetivo central de conhecer 
e intervir nas relações entre trabalho e saúde-doença, tendo como refe-
rência principal o surgimento de um novo ator social: a classe operária.

A perspectiva adotada foi aquela que considera o trabalho como orga-
nizador da vida social, como espaço de dominação e submissão do tra-
balhador pelo capital, mas igualmente de resistência, de constituição e 
do fazer histórico-político. Podemos afirmar que, nesse contexto, surge 
uma postura proativa do trabalhador, de não tutela, frente às relações 
sociais de produção. No caso da rede de frio de imunobiológicos, isso 
ocorre quando, por exemplo, os trabalhadores assumem protagonismo 
no planejamento, na gestão e transformação dos processos de trabalho 
em que estão inseridos.

A postura proativa, de protagonismo no planejamento, na gestão e 
transformação dos processos de trabalho, é confirmada pela primeira 
experiência bem-sucedida de que se tem notícia a respeito. Trata-se 
dos denominados “Modelo Operário Italiano” ou “Mapa de Risco ou 
Mapeamento de Riscos”, abordados mais adiante. Por enquanto, cabe 
informar que sua origem é o Movimento Operário Italiano (MOI), 
objetivando tornar possível, por parte dos trabalhadores, a identificação 
dos fatores de risco (ocupacionais/ambientais) e as condições de traba-
lho. Isso ocorreu, inicialmente, nas fábricas italianas, posteriormente 
estendeu-se ao redor do mundo e a quaisquer ambientes de trabalho, 
inclusive aos da rede de frio de imunobiológicos. Atualmente, de forma 
didática, os riscos podem ser classificados de acordo com a NR  5 – Cipa 
(Quadro 1).  
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Quadro 1 – Classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e padronização das cores 
(cont.)

Grupo 1

Riscos Físicos

Grupo 2

Riscos Químicos

Grupo 3

Riscos Biológicos

Grupo 4

Riscos Ergonômicos

Grupo 5

Riscos de Acidentes ou 
Mecânicos

Radiações não ionizantes Neblinas Fungos
Controle rígido de 
produtividade

Iluminação inadequada

Frio Gases Parasitas
Imposição de ritmos 
excessivos

Eletricidade

Calor Vapores Bacilos
Trabalho em turno e 
noturno

Probabilidade de 
incêndio ou explosão

Pressões anormais
Substâncias compostas 
ou produtos químicos 
em geral

Jornadas de trabalho 
prolongadas

Armazenamento 
inadequado

 Umidade

Monotonia e 
repetitividade

Animais peçonhentos

Outras situações de 
estresse físico e/ou 
psíquico

Outras situações de risco 
que poderão contribuir 
para a ocorrência de 
acidentes

Fonte: Adaptado de Araújo (2002, p. 150).

Ao pensar nos riscos existen-
tes relacionados às atividades 
de trabalho realizadas na rede 
de frio de imunobiológicos, po- 
demos citar alguns exemplos: 
riscos físicos – as câmaras frias; 
riscos químicos – as vacinas; 
riscos biológicos – sangue; ris- 
cos ergonô- micos – estresses 
na relação com a chefia e 
demais trabalhadores; utili-
zação de empilhadeiras, pale- 
tes e mobiliários inadequa-
dos (que propiciam  posturas 
e posições incorretas); locais 
adaptados com más condi-
ções de iluminação, ventila-
ção e de conforto para os trabalhadores; riscos de acidentes ou mecâni-
cos – equipamentos e mobiliários defeituosos das unidades de saúde. 

Esses fatores de risco devem ser identificados, analisados e compreendidos 
sempre no contexto específico de cada processo de trabalho; não devem 
ser assimilados de modo estanque e fragmentado!

Aspectos relativos a ergonomia e 
ambiência são tratados no próximo 
capítulo, trazendo exemplos 
relacionados ao trabalho na rede 
de frio de imunobiológicos.

O trabalho pode expor o trabalhador a riscos 
químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. 
Nesta foto, que mostra um trabalhador dentro de 
um laboratório, há possibilidade de risco físico de 
exposição à radiação, risco químico pela manipulação 
de reagentes, ergonômico pelo esforço repetitivo, de 
pipetagem, dentre outros.
Fonte: Fiocruz Imagens.
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Foto 3 – Trabalhador em laboratório



287

Saúde e segurança do trabalhador na rede de frio de imunobiológicos

Feita a observação sobre os fatores de risco, cabe destacar que a saúde 
do trabalhador está devidamente regulamentada, sendo atualmente 
uma realidade, uma política nacional, por meio da Portaria n. 1.823, de 
23 de agosto de 2012 (BRASIL, 2012). 

Norma Regulamentadora 32 – NR 32 
A partir do entendimento de que todo trabalhador da rede de frio 
de imunobiológicos faz parte do setor de saúde, torna-se importante 
conhecer a NR 32, que trata da segurança e saúde no trabalho em esta-
belecimentos de saúde. A NR 32 faz parte de um conjunto de normas 
brasileiras, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Portaria n. 
485, de 2005, publicada no Diário Oficial da União em 16/11/2005. Foi 
elaborada por uma Comissão Tripartite Permanente Nacional (CTPN) e, 
sempre que houver necessidade, deverá ser atualizada e aperfeiçoada.

A NR 32 surgiu pela necessidade, detectada por entidades representan-
tes dos trabalhadores, de serem normatizadas questões problemáticas 
que envolvam os serviços de saúde, de acordo com a atividade e os 
riscos ocupacionais, tais como: uso de calçados fechados, coleta de san-
gue, uso de adornos, dentre outros. 

A NR 32 não é a única legislação para proteção do profissional de saúde, 
mas é a primeira norma regulamentadora federal no mundo específica 
para a área de saúde. Abarca uma complexidade de pontos como questões 
de segurança e saúde no trabalho, que se referem aos riscos biológicos, 
químicos, radiações ionizantes, manutenção de máquinas e equipamentos, 
resíduos, condições de conforto por ocasião das refeições, lavanderias e 
limpeza e conservação, dentre outros.

Ao ler a NR 32 (BRASIL, 2005), observam-se três eixos norteadores: 

NR 32

Capacitação

Medidas de proteção

Programas

A NR 32 favorece a interação entre os trabalhadores, reconhecendo a 
necessidade de diálogo entre os profissionais e a segurança do trabalho. 
Também ressalta a necessidade do uso de equipamento de proteção 
individual, o chamado EPI, abordado no próximo capítulo, valoriza a 
educação permanente, assim como o registro dos riscos e avaliações, 
possibilitando a maior conscientização dos profissionais em relação aos 
riscos relacionados ao ambiente e à atividade de trabalho. 

Para saber mais sobre a 
Portaria n. 1.823, de 23 de 
agosto de 2012, acesse: http://
goo.gl/VziOEa.

Comissão Tripartite Permanente 
Nacional é uma comissão 
composta por representantes 
das três partes envolvidas 
– trabalhadores, governo e 
empregadores. É paritária, porque 
tem número proporcional de 
representantes por segmento, e é 
permanente, porque não há prazo 
para a sua extinção.
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Essa norma apresenta o conceito de serviços de saúde, no qual fica 
claro que a responsabilidade é solidária entre empregadores e trabalha-
dores. Trata, ainda, de temas relacionados à biossegurança, abordada 
no próximo capítulo, reafirmando a necessidade da abertura da CAT, 
mesmo não havendo afastamento do trabalhador, e aborda o trabalho 
com perfurocortantes (a agulha de vacinação, por exemplo).

É extremamente importante que o trabalhador não só conheça as 
normas, mas também esteja atento ao cumprimento destas em seu 
local de trabalho, sob pena de causar danos a sua saúde e a dos demais 
trabalhadores. 

Entretanto, é sabido que a maioria dos trabalhadores ainda possui 
vínculo precário, não recebendo o EPI adequado às atividades que 
desenvolvem. Desse modo, acabam expostos a inúmeros fatores de 
risco, gerando insatisfações e conflitos no ambiente de trabalho. Infe-
lizmente, essa situação também ocorre na rede de frio de imunobio-
lógicos. São frequentes as reclamações quanto à baixa qualidade das 
luvas, às alergias respiratórias geradas pelo entra e sai nas câmaras frias 
e aos cortes provocados pelo manuseio dos imunobiológicos (frascos de 
vidro), entre outros. 

Desse modo, percebemos que o campo da saúde do trabalhador possui 
vital importância para os trabalhadores da rede de frio de imunobiológicos, 
quando pensamos em suas condições de trabalho. O conhecimento de 
seu histórico, de seu marco legal e de suas ferramentas constitui uma 
forma de garantir melhores condições de trabalho. Defendemos que 
os trabalhadores devem tomar para si a responsabilidade não só de 
conhecer todas as questões que envolvem seu trabalho, mas também 
de, coletivamente, buscar intervir e transformar suas próprias condições 
laborais e da sociedade.

Mapa ou mapeamento de riscos 
ocupacionais/ambientais
Conforme mencionado anteriormente, o mapa ou o mapeamento de 
riscos surgiu no seio do MOI, no final da década de 1960 e início da 
década de 1970, mais precisamente na Federazione dei Lavoratori 
Metalmeccanici (FLM), que, na época, desenvolveu um modelo próprio 
de atuação na investigação, no planejamento e controle das condições 
de trabalho pelos próprios trabalhadores. Essa experiência foi retratada 
no livro clássico de Ivar Oddonne et al. (1986), Ambiente de trabalho: a 
luta dos trabalhadores pela saúde. 

Biossegurança é o conjunto de 
ações voltadas para prevenção, 
proteção do trabalhador, 
minimização de perigos inerentes 
às atividades de pesquisa, 
produção, ensino, desenvolvimento 
tecnológico e prestação de serviços, 
visando à saúde do homem, dos 
animais, à preservação do meio 
ambiente e à qualidade dos 
resultados. Esse foco de atenção 
retorna ao ambiente ocupacional 
e amplia-se para a proteção 
ambiental e a qualidade.
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O mais interessante é que o mapa de riscos (expressão que está mais 
disseminada) é uma produção intelectual e política, fruto do saber dos 
trabalhadores italianos organizados. Dessa forma, foram valorizados o 
conhecimento e a experiência de todos os trabalhadores, sem delegação 
aos “especialistas” (técnicos em segurança do trabalho, por exemplo). 

O mapa de riscos se disseminou por todo o mundo, chegando ao Brasil 
no início da década de 1980. Autores como Mattos e Freitas (1994) 
apontam a existência de duas versões quanto à sua introdução no Bra-
sil. A primeira atribui tal feito às áreas sindical e acadêmica, por meio 
de David Capistrano, Mário Gawryzewski, Hélio Baís Martins Filho e 
do Departamento Intersindical de Estudos em Saúde e Ambiente de 
Trabalho (Diesat). A outra versão atribui à Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro). 

Mas, o que é, de fato, o mapa de riscos, como é feito? Serve para a 
rede de frio de imunobiológicos?

Podemos afirmar que é uma representação gráfica, feita a partir de um 
levantamento das condições de trabalho em determinado local ou setor 
de trabalho, na qual os fatores de riscos devem ser identificados pelos 
próprios trabalhadores.

Figura 2 – Mapa de riscos

.

A elaboração dos mapas de riscos ocupacionais/ambientais é compe-
tência formal dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes (Cipa), conforme orientações contidas no anexo IV da NR-5, 
Portaria n. 25, do Ministério do Trabalho e Emprego, de 29/12/1994, e 
tem como objetivos:
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a) reunir, no local de trabalho, as informações necessárias para 
estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no 
trabalho; 

b) possibilitar, durante sua elaboração, a troca e divulgação de 
informações entre os trabalhadores, bem como estimular sua 
participação nas atividades de prevenção.

De todo modo, cabe destacar que não são apenas os representantes 
da Cipa que têm responsabilidade sobre o mapa de riscos. Todos os 
trabalhadores devem atuar em sua elaboração e cobrar de sua empresa 
ou instituição de trabalho as soluções para os problemas identificados, 
pois está em jogo a melhoria das condições de trabalho e, em última 
instância, a sua própria vida!

Como se constrói um mapa de riscos?estaque de pergunta instigadora

1º Passo: Agendar a visita com o responsável do setor, explicando o que 
será feito, os objetivos, a metodologia, os trabalhadores participantes, 
e marcar dia e horário para o início da elaboração do mapa de riscos.

2º Passo: Compreender o processo de trabalho do local a ser analisado: 
ou seja, os setores/seções, o que são e como produzem; para quem e 
quanto produzem; conhecer o quantitativo de trabalhadores, o sexo, 
a idade, os treinamentos existentes relacionados a segurança e saúde, 
as jornadas de trabalho desses trabalhadores; as atividades executa-
das; o ambiente; e listar todas as matérias-primas e os demais insumos 
(equipamentos, tipo de alimentação das máquinas etc.) envolvidos no 
processo produtivo.

3º Passo: Identificar todos os riscos existentes no local analisado com 
base na tabela de classificação de riscos elaborada pela NR 5 – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).

4º Passo: Identificar as medidas preventivas realizadas e sua eficácia 
considerando: as medidas de proteção coletiva e individual; a organiza-
ção do trabalho; higiene e conforto.

5º Passo: Identificar os indicadores de saúde, ou seja, as queixas de 
maior incidência entre os trabalhadores expostos aos mesmos riscos; 
a ocorrência dos acidentes de trabalho; as doenças dos trabalhadores 
diagnosticadas e as causas mais comuns do absenteísmo.

6º Passo: Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local.

7º Passo: Elaborar o mapa de riscos, com base no leiaute da empresa, 
utilizando círculos para indicar os seguintes dados:
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 GO grupo a que pertence o risco, de acordo com a cor padronizada da 
tabela de classificação de riscos da NR 5: Grupo 1 – Verde; Grupo 2 – 
Vermelha; Grupo 3 – Marrom; Grupo 4 – Amarela e Grupo 5 – Azul.

 GO número de trabalhadores que estão expostos ao risco deve ser 
indicado no centro do círculo.

 GA especificação do agente pode ser escrita dentro do círculo ou 
descrita em legenda (por exemplo, risco químico – vacinas; risco 
ergonômico – transporte de caixas).

 GA intensidade do risco, ou seja, se é pequeno, médio ou grande, 
representada por círculos, de acordo com a percepção dos 
trabalhadores, conforme a Figura 3:

Risco Grande              Risco Médio    Risco Pequeno

Figura 3 – Representação gráfica da intensidade dos riscos

Após ser aprovado pela Cipa, o mapa de riscos de toda a empresa ou seto-
rial deverá ser fixado em local visível e de fácil acesso aos trabalhadores.

Concluindo, a elaboração do mapa de riscos é um trabalho de equipe, 
exige diálogo entre os participantes e observação apurada para se per-
ceber, com exatidão, os riscos presentes no ambiente. 
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 4 – Mapa de riscos do térreo de um posto de saúde

Risco Grande         Rísco Médio   Risco Pequeno
MAPA DE RISCOS

Legislação: NR 5 – Anexo IV, 
Portaria 25 de 29/12/1994.

CIPA - 2015

Medidas de controle: EPI-iso 
de luvas de procedimento e 
jaleco.

Rísco Físico: Não identificado.

Risco Químico: Substâncias químicas (vacinas).

Risco Biológico: Microrganismos (contato 
constante com usuários/ pacientes e sangue).

Risco Ergonômico: Gerenciamento de conflitos, 
condições psíquicas/ cognitiva adversas; 
Movimentos repetitivos devido ao uso de 
computador e atividade realizada sentada a 
maior parte do tempo (recepção).

Risco de Acidente: Manuseio de material 
perfurocortante.

Recepção

1 1 1

Consultório A

4 4

Consultório B

4 4

Banheiro

Sala de vacina

4

44 4

Agora que você já viu o que é e como se faz, de forma geral, um mapa 
ou mapeamento de riscos, que tal tentar fazê-lo em seu ambiente de 
trabalho? Dissemine a ideia! Ajude a mobilizar os seus companheiros 
de trabalho e mãos à obra. E não se esqueça de registrar como foi a 
experiência! O registro pode ser útil para outros trabalhadores. 
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Para refletir

Com base nas explanações apresentadas neste capítulo e nos demais 
sobre o campo da saúde do trabalhador, reflita sobre os fatores de 
risco existentes nas imagens a seguir, relativas a processos de trabalho 
da rede de frio de imunobiológicos, comparando-os com os do seu 
ambiente de trabalho.

Fonte: Fiocruz Imagens.
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Foto 4 – Atividade da rede 
de frio de imunobiológicos Figura 5 – Atividade da rede de frio de imunobiológicos

Considerações finais
O objetivo deste capítulo foi introduzir reflexões relacionadas à saúde 
do trabalhador, trazendo um pouco do seu contexto histórico-concei-
tual, partindo da medicina do trabalho, passando pela saúde ocupacio-
nal até chegar à saúde do trabalhador propriamente dita. 

Retomamos o conceito ampliado de saúde e a questão dos determinan-
tes sociais da saúde, de forma a fundamentar o argumento de que a 
saúde do trabalhador é algo muito mais amplo do que somente o fato 
de ele estar atuando adequadamente e garantindo a produção esperada. 
Há questões de saúde física e saúde mental envolvidas que implicam 
um olhar mais abrangente e atento para esse trabalhador, e elas são 
registradas em instrumentos legais como aqueles que apresentamos. 

Conhecer esses instrumentos e desenvolver estratégias para promover 
a saúde do trabalhador são ações fundamentais devidas não apenas ao 
empregador, por ser seu dever legal, mas, também, ao trabalhador, que, 
empoderado por esses conhecimentos, deve exigir adequação das suas 
condições de trabalho aos parâmetros necessários para garantir sua saúde. 
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Para empregadores e trabalhadores, o mapa de riscos traz uma grande 
contribuição, pois proporciona um espaço de diálogo e troca de diferen-
tes visões para construção de um pacto comum de atenção às questões 
de saúde e segurança de um local de trabalho. 
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13. Arquitetura, ambiência, 
ergonomia e saúde nos locais 
de trabalho
Irai Borges de Freitas, Katia Butter Leão de Freitas 
e Sarita de Oliveira Ferreira Lopes

O conceito ampliado de saúde e as reflexões sobre saúde do trabalhador 
reforçam nosso entendimento de que são necessárias contribuições de 
diversas áreas para se promover a saúde no trabalho. 

Mas quais são essas áreas? Qual a relação da arquitetura e da ambiência 
com a ergonomia para a saúde dos trabalhadores da rede de frio de 
imunobiológicos?

À luz de alguns conceitos utilizados pela arquitetura, como o de espaço 
construído, ambiência, e dos preceitos da ergonomia, ciência que se 
baseia em muitas disciplinas como a fisiologia, biomecânica, antropo-
metria, psicologia, dentre outras, vamos, juntos, ao longo deste capí-
tulo, buscar respostas para essas indagações.

Arquitetura e o desmembramento 
didático do espaço construído
A arquitetura utiliza, com muita frequência, a expressão espaço cons-
truído, mas o que é isso? Para maior entendimento, apresentamos 
alguns conceitos fundamentais, tais como espaço, lugar e não lugar. 

Quando as quatro fachadas de um edifício constituem uma caixa, deno-
minamos de espaço (ZEVI, 1996 apud ALVES, 2007, p. 2).  Esse conceito 
se complementa quando o espaço se concentra na “distância entre dois 
pontos, ou a área ou volume entre limites determinados” (FERREIRA, 
1975, p. 562). O espaço só se torna lugar com a presença do ser humano, 
e o tempo é um elemento que diferencia o espaço de lugar (ZEVI, 1996 
apud ALVES, 2007).  
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Então, todo espaço pode se tornar um lugar? Sim, e quanto mais tempo 
se habita um lugar, mais nos identificamos com ele (TUAN, 1983 apud 
ALVES, 2007). Já, o “não lugar” apresenta uma ideia contrária à do 
lugar, ou seja, é quando não existe uma identidade, um relacionamento 
ou uma história em um dado espaço (AUGÉ, 1994 apud ALVES, 2007).

Partindo do pressuposto de que os espaços devem ser organizados para 
contemplar as necessidades daqueles que os utilizam, e de acordo com 
as atividades que serão ali realizadas, entende-se que sua organização é 
passível de projeção, construção e habitação para, assim, se tornar um 
espaço construído.

E qual a finalidade do espaço construído? É proteger o ser humano 
contra elementos naturais, como a chuva, o vento, o calor, o frio e 
também de outros animais (AMOS RAPPORT apud CHING, 2006).

Diante dos conceitos apresentados, como você percebe a sua relação 
com seu espaço de trabalho? Seria um espaço, lugar ou não lugar? 
Nosso espaço de trabalho é, sem dúvida, um lugar, que pode ter nosso 
porta-retratos sobre a mesa, um armário para guardar nossos pertences, 
onde compartilhamos horas trabalhando em equipe. Portanto, há uma 
identificação de mão dupla com o ambiente onde você trabalha, pois, ao 
mesmo tempo em que você o identifica com seus pertences, o mesmo 
ocorre em relação à sua equipe de trabalho, às cores etc.

Ao realizar o desmembramento do espaço construído, Freitas e Lopes 
(2008) apresentam o seguinte ensaio: espaço edificado, espaço insta-
lado e espaço ocupado. Vale ressaltar que a presente abordagem não 
tem a pretensão de limitar o desmembramento do espaço construído 
aos três momentos apresentados pelos referidos autores.

Espaço edificado 
O espaço edificado se caracteriza pela atividade criadora, expressa 
pelo processo de se projetar, considerando as etapas de trabalho que 
compreendem o programa, os estudos preliminares, o anteprojeto e o 
projeto executivo (SILVA, 1983 apud CUNHA, 2006). 

Atividade criadora é o momento em que a equipe multidisciplinar se 
reúne para definir as tipologias, a setorização e a organização dos espaços 
(leiaute), dentre outros, mediante as demandas previamente indicadas. 

Como poderíamos exemplificar 
o não lugar? São rodoviárias, 
aeroportos, supermercados, 
locais onde apenas estamos de 
passagem.

Para saber mais sobre 
desmembramento do espaço 
construído, leia “Constituição 
da ambiência hospitalar a partir 
da gestão de coletivos”, de 
Silva, Freitas e Freitas (2009), 
no livro Iniciação científica 
na educação profissional em 
saúde: articulando trabalho, 
ciência e cultura.
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Ao se pensar em criar um novo ambiente para atender às necessida-
des de trabalho na rede de frio de imunobiológicos, os especialistas 
(arquitetos, engenheiros, ergonomistas, enfermeiros, gestores, auxilia-
res em geral, economistas e quantos mais estiverem disponíveis para 
compor uma equipe multidisciplinar) devem se reunir e dialogar sobre 
as características desse novo ambiente, tais como: fluxos de trabalho, 
mobiliário, equipamentos, acessibilidade, local para armazenamento, 
recebimento e distribuição. Enfim, tudo que diz respeito à atividade a 
ser realizada naquele espaço edificado.

Portanto, é nesse momento que, de acordo com a demanda, escolhe-se 
a tipologia (vertical e/ou horizontal), com algumas diferentes formas 
arquitetônicas. Segundo o arquiteto Góes (2004), a tipologia vertical 
se apresenta como torre simples, torre dupla, torre radial e bloco, lâmi-
nas verticais e monólito vertical; e a tipologia horizontal apresenta 
pente e pavilhão, lâminas isoladas articuladas, pátio expandido, pátio 
compacto e monólito horizontal. 

Tipologias verticais 

1. Torre simples

2. Torre dupla

3. Torre radial e bloco

4. Lâminas verticais

5. Monólito vertical 

Tipologias horizontais

1. Pente e pavilhão

2. Lâminas isoladas e articuladas

3. Pátio expandido

4. Pátio compacto

5. Monólito horizontal

Figura 1 – Tipologias mais usadas no projeto do edifício hospitalar

VERTICAIS

1                  2       3                  4             5

HORIZONTAIS

1          2                   5

               3                4

Fonte: Góes (2004, p. 46).
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Existem alguns critérios recomendados para o projeto de construção 
das edificações. Podemos destacar alguns: 

 G custos: refere-se ao gasto econômico que representa a fabricação de 
um produto ou a prestação de um serviço;

 G localização: se a edificação será localizada em área apropriada para o 
desenvolvimento do trabalho proposto;

 G acessibilidade: se é de fácil acesso aos trabalhadores e usuários  
em geral;

 G tamanho do terreno: se o terreno possui área suficiente para 
acomodar as instalações atuais e futuras;

 G sustentabilidade: o projeto deve minimizar os impactos ambientais 
e utilizar materiais ecologicamente corretos, com a finalidade de 
preservar a qualidade de vida dos usuários e não comprometer a das 
gerações futuras;

 G conforto ambiental:  

• lumínico – observar o curso aparente do Sol de forma a 
aproveitar ao máximo a iluminação natural, 

• térmico – explorar a ventilação natural predominante usando a 
climatização artificial como complemento,

• acústico – não projetar as portas e janelas da edificação na 
direção das fontes externas de ruído. Na impossibilidade, atenuar 
com barreiras acústicas, que podem ser de madeira, vidro, 
concreto, entre outros materiais.

Para refletir

O seu local de trabalho está em conformidade com os critérios 
recomendados para espaços edificados? Se não, como amenizar os 
efeitos adversos ao bem-estar dos profissionais?

Espaço instalado
O espaço instalado se caracteriza pela atividade técnica. Mas o que 
compõe essa atividade?

A atividade técnica consiste em instalar fisicamente os sistemas elétrico, 
hidráulico e mecânico, considerando-os funcionais, de forma a se 
adequarem à atividade fim do espaço (AZEVEDO NETO, 2004).
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A utilização dos componentes dos 
sistemas funcionais possibilita que  
o espaço físico seja favorecido pela 
ambiência por meio dos diversos  
elementos potencializadores da hu- 
manização espacial, tais como luz, 
cheiro, cor, paisagismo, arte, entre 
outros. 

Tendo em vista a humanização dos 
espaços da rede de frio de imuno-
biológicos, onde não haja necessi-
dade de temperatura específica (por 
exemplo, a câmara fria), devemos 
buscar o conforto térmico através 
de aparelhos infladores (pegando o 
ar externo e colocando no ambiente 
interno), climatizadores (condicio-
nando a temperatura do ambiente 
interno) e exaustores (retirando o 
ar do ambiente interno e jogando-o 
para o ambiente externo). Esse pro-
cesso favorece a minimização e/ou a 

eliminação de odores existentes nos ambientes e, também, uma tempe-
ratura confortável aos usuários do ambiente. 

Espaço ocupado
O arquiteto Távora (2007) compreende que o espaço ocupado deverá ser 
o resultado da inteligência artística do ser humano, que contempla uma 
harmonia envolvida de sensibilidade, consciência e integração. Portanto, 
entende-se que espaço ocupado caracteriza-se pela atividade humana.

Aqui consideramos a atividade humana toda ação realizada pelo e para o 
ser humano, com o objetivo de capacitar, acolher e cuidar de quem cuida. 
Visa três aspectos: a promoção da saúde, o atendimento ao usuário do 
sistema de saúde e a saúde do trabalhador.

Quando falamos em promoção da saúde, não podemos esquecer dois 
documentos importantes: a Carta de Ottawa (1986) e a Carta do Caribe 
(1993). Ambas se referem à promoção da saúde, entendendo que o ser 
humano deve e pode ter maior controle sobre sua saúde para melhorá-
-la. Com efeito, podemos afirmar que a promoção da saúde vai além 

Elementos humanizadores como luz, cheiro, 
plantas, cores, entre outros, contribuem para 
criar um ambiente acolhedor e resolutivo.
Fonte: FreeImages.com.
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Foto 1 – Sala com alguns elementos 
humanizadores
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da assistência médica, e que o serviço de saúde deve ser um elemento 
minimizador das patologias e dos agravos da saúde da população, 
considerando que a saúde das pessoas deve ser um recurso para a sua 
sobrevivência.

O atendimento ao usuário do sistema de saúde ocorre no espaço ocu-
pado, pois é nele que acontecem as interações entre os usuários e os pro-
fissionais da saúde. Essas interações são potencializadas pela ambiência, 
que irá proporcionar tratamento ao espaço projetado, observando, com 
maiores detalhes, as subjetividades de seus atores e as objetividades 
das legislações, com foco na confortabilidade e na privacidade, criando 
espaços identitários com aspectos relacionados às suas práticas diárias.

Por subjetividade, entendemos os desejos e as necessidades de cada 
trabalhador, e por objetividade, as legislações vigentes. Portanto, o 
equilíbrio entre subjetividades e objetividades é fundamental para que o 
trabalhador se reconheça nesse espaço, sentindo-se acolhido, gerando um 
espaço identitário sustentável, promovendo o atendimento humanizado, 
acolhedor e resolutivo.

O olhar para a saúde do trabalhador considera o cuidar de quem cuida, 
observando que o trabalhador participa ativamente dos problemas e 
das soluções relativos aos processos de trabalho, buscando o consenso 
coletivo. A questão do espaço construído também influi nesses proces-
sos de trabalho.

Mas, afinal, como a divisão didática do espaço construído pode con-
tribuir para a gestão na rede de frio de imunobiológicos?

Quando os trabalhadores conhecem as características dos espaços men-
cionados, estamos potencializando uma gestão participativa dos ser-
viços de saúde, pois eles poderão auxiliar no gerenciamento, atuando 
de forma analítica, crítica e transformadora, nos possíveis problemas 
existentes no trabalho.

Você sabia?

A gestão participativa pode ser, também, denominada de cogestão, 
que se utiliza do Método de Roda para as tomadas de decisão, pois 
valoriza a participação e a integração dos trabalhadores. O Método de 
Roda se caracteriza como espaço democrático, que busca contemplar as 
necessidades do coletivo de trabalhadores, por meio da escuta, do diálogo e 
do consenso das ações propostas, para solucionar os problemas existentes.

Para saber mais sobre gestão 
participativa, indicamos:

• Saúde paidéia, de Gastão 
Wagner de Souza Campos. 3 
ed. São Paulo: Hucitec, 2007.

• Um método para análise 
e co-gestão de coletivos, de 
Gastão Wagner de Souza 
Campos. São Paulo: Hucitec, 
2000.
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Veja um exemplo do uso da divisão didática do espaço construído na 
compreensão e na solução de um problema. 

 GO problema: a sala de vacina de uma rede de frio de 
imunobiológicos apresenta problemas para manter a temperatura do 
meio ambiente externo ao freezer entre 19ºC e 21°C.

 GO uso dos conceitos:

• ao se buscar as características do espaço edificado, o trabalhador 
deverá conhecer o projeto que foi executado para avaliar sua 
adequação, considerando o coeficiente de isolamento térmico 
em relação ao dimensionamento da sala de vacina recomendado 
pelas legislações pertinentes;

• no espaço instalado, o trabalhador poderá observar a existência 
de sobrecarga nas máquinas e equipamentos de refrigeração 
ocasionados pelo fato anterior;

• o espaço ocupado é onde iremos perceber as consequências, ou 
seja, a ocorrência de constantes oscilações da temperatura no 
interior da sala de vacina, que poderá comprometer a qualidade 
das vacinas armazenadas, trazendo, com isso, um possível 
estresse aos trabalhadores, pois vivenciarão situações de tensão. 
Toda essa conjuntura poderá refletir na saúde desses profissionais 
nos âmbitos físico, cognitivo e organizacional.

Ambiência
A ambiência é fundamental no espaço instalado da edificação e faz 
parte da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde.

A ambiência na saúde refere-se 

[...] ao tratamento dado ao espaço físico entendido como es-
paço social, profissional e de relações interpessoais que deve 
proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana. [...] 
Vai-se além da composição técnica, simples e formal dos am-
bientes, passando a considerar as situações que são construídas 
(BRASIL, 2010, p. 5).

Importante

A ambiência deve ter origem na fase do planejamento do edifício de 
saúde, ou seja, no espaço edificado. 

Já a efetivação da ambiência ocorre no espaço instalado, com a utilização 
dos elementos humanizadores apresentados pela cartilha Ambiência, do

Os elementos da ambiência são 
considerados fundamentais no 
processo de criação de espaços 
identitários.
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Ministério da Saúde (BRASIL, 2010). É no espaço ocupado que ocorrerá o 
desfrute da ambiência, entendendo que os seus benefícios influenciarão 
diretamente na promoção da saúde, no atendimento ao usuário do SUS e 
na saúde do trabalhador.

Para compreender o que representa a ambiência na rede de frio de 
imunobiológicos, é necessário conhecer os elementos humanizadores 
do espaço construído, apresentados na cartilha Ambiência (BRASIL, 
2010). São eles: 1. Morfologia, 2. Luz, 3. Cheiro, 4. Som, 5. Sinestesia, 
6. Arte, 7. Cor, 8. Tratamento das áreas externas, 9. Privacidade e indi-
vidualidade, 10. Confortabilidade.

Morfologia

Como você descreve as dimensões, as formas e os volumes existen-
tes no seu espaço de trabalho? E as características desse espaço? Ele é 
público ou privado? Quantas pessoas o utilizam? Quais equipamentos 
são necessários e em que período do dia são utilizados? 

Esses pontos deverão ser considerados para que os espaços sejam acolhe-
dores, funcionais e propícios aos processos de produzir saúde. A estética 
também deverá ser considerada, favorecendo um ambiente agradável.

Morfologia no ambiente de trabalho. Formas, dimensões e volumes de um espaço podem 
contribuir ou não para o ambiente ser percebido pelas pessoas como agradável.
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Luz

Você percebe alguma influência da luz no processo saúde-doença?

Sabe-se que o seu uso adequado poderá favorecer a realização das ati-
vidades e o conforto dos usuários e que, quando utilizada inadequa-
damente, poderá contribuir para a fadiga e acuidade visual e afetar o 
desempenho no trabalho, além de trazer outros desconfortos.

O material sobre ambiência, 
produzido pelo Ministério 
da Saúde, encontra-se 
disponível em http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/
ambiencia_2ed.pdf

Para saber mais sobre o 
conceito de morfologia, 
indicamos o Dicionário visual 
de arquitetura, de Francis D. K. 
Ching. Tradução Julio Fischer. 
4. tir. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006.
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É fácil perceber que, cada vez mais, as edificações se utilizam de ilu-
minação artificial. Existem vários tipos de sistema tecnológico de ilumi-
nação como: geral ou de fundo, localizada ou de tarefa, combinada, 
emergência, segurança e decorativa. Vejamos o que são:

 GA iluminação geral ou de fundo pretende garantir um iluminamento 
homogêneo no espaço. É aquela que, geralmente, se localiza no 
teto das áreas, mas, dependendo do projeto, pode ser instalada 
lateralmente nas paredes, desde que garanta um iluminamento bem 
distribuído e sem sombras. 

 GA localizada ou de tarefa direciona o iluminamento para o campo do 
posto de trabalho. Por exemplo, a utilização de luminária pendente 
próximo ao local em que o trabalhador realiza as tarefas.

 GA iluminação combinada é solicitada quando surge a necessidade de 
complementação da iluminação geral com focos de luz localizada. 
Uma mesa de trabalho iluminada com uma luminária e também 
com a iluminação geral existente no ambiente é um exemplo. 

 GA de emergência deverá ser acionada em processo manual ou 
automático, no caso de falta de fornecimento de energia, sempre 
que ocorrer a necessidade de resoluções rápidas e de evacuação. 

 GA de segurança diz respeito à sinalização das saídas de emergência, 
de extintores de incêndio e de outra qualquer voltada para a 
segurança do prédio. 

 GNo caso da iluminação decorativa, o objetivo é explorar as sombras 
de um objeto, como um quadro de arte, por exemplo.

As fotos a seguir demonstram alguns sistemas de iluminação típicos 
em áreas de trabalho. A iluminação no local de trabalho deve ser bem 
planejada, considerando o plano de trabalho em que será realizada a 
tarefa. Ressaltamos que a luz natural deverá ser valorizada nas edifica-
ções, face aos benefícios ao ser humano, aos custos, além de prover a 
sustentabilidade.

Foto 4 - Sistema de iluminação 
localizada

Foto 2 – Sistema de iluminação geral Foto 3 – Sistema de iluminação combinada

ILUMINAÇÃO 
GERAL ILUMINAÇÃO 

COMBINADA

ILUMINAÇÃO 
LOCALIZADA
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Cheiro

Não conseguimos visualizar o cheiro, porém o sentimos, e ele exerce 
influência sobre o estado de bem-estar dos usuários de um espaço. 
Quais são as fontes de odores nos ambientes de saúde?

Os odores existentes nos ambientes são provenientes de diversas fon-
tes como: banheiros, substâncias químicas, cozinhas, entre outros. Por 
isso, a renovação de ar deverá ser constante, e a preocupação com a 
qualidade do ar interior merece atenção.

O projeto de uma edificação deverá considerar a forma arquitetônica 
adequada para o aproveitamento dos ventos predominantes, que pode-
rão influenciar diretamente na sua ventilação interior e exterior. Tam-
bém contribuirão para a renovação do ar ambiental interno a utilização 
de recursos como exaustores, sheds, chaminés, janelas, brises-soleil, 
cobogós, entre outros. Os ambientes ventilados são fundamentais para 
o conforto, a satisfação, a saúde e o desempenho dos trabalhadores.

Fonte: Adaptado de Lamberts, Dutra e Pereira (1997, p. 52).

Figura 2 – Traçado urbano em Marrakesh aproveitando os ventos predominantes

Sheds são telhados ou parte 
desses em forma de “dentes de 
serra”, com um dos planos em 
vidro para favorecer a captação 
da iluminação natural. Podem ser 
utilizados em fábricas, galpões e 
hospitais.

Brises-soleil é um dispositivo 
arquitetônico, localizado na 
fachada da edificação, para 
impedir a incidência de radiação 
solar para o seu interior, porém 
permitindo a entrada da ventilação 
natural.

Cobogós são blocos decorativos 
vazados, feitos geralmente de 
concreto ou de cerâmica, que 
favorecem o aproveitamento da 
iluminação e a ventilação natural.

Para saber mais sobre 
ventilação interior e exterior da 
edificação, leia:

Eficiência energética na 
arquitetura, de Roberto 
Lamberts, Luciano Dutra, 
Fernando Oscar Ruttkay 
Pereira. São Paulo: PW, 1997.

Ventilação natural das 
habitações, de Eustáquio 
Toledo. Coord. da publicação 
brasileira por Alexandre Toledo. 
Maceió: Edufal, 1999. 
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Som

Existe diferença entre som e ruído? 

O som é o resultado audível de uma vibração, e o ruído é uma vibração 
indesejável; ambos são subjetivos e, portanto, devem ser considerados 
nos espaços. O conhecimento das fontes de ruído é necessário ao se 
buscar soluções para minimizá-lo ou, se possível, eliminá-lo, objeti-
vando garantir a confortabilidade dos usuários do espaço.

A música é uma alternativa para harmonização do ambiente; ela não deve 
ser usada para atenuar um ruído, pois os dois se somarão, ocasionando 
um ruído de maior intensidade.

Sinestesia

Percebemos os diferentes espaços existentes nas edificações usando 
nossos sentidos: visão, olfato, tato, audição e sentido térmico; portanto, 
destaca-se aqui a subjetividade sensorial do reconhecimento do espaço, 
através do contato com as superfícies e texturas existentes. 

Arte

É um aspecto fundamental na inte- 
ração entre os espaços e os su- 
jeitos, pois transmite sensações e 
expressa a cultura local. Por isso, 
a participação dos sujeitos no pro- 
cesso de decoração do ambiente 
se faz importante. O prazer do 
ser humano pode ser represen-
tado por meio da arte, pois essa 
exterioriza as emoções das expe-
riências de vida de uma pessoa.

Para saber mais sobre os níveis 
de ruído no ambiente de 
trabalho, consulte:

• Norma Regulamentadora-
NR 15, do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), 
disponível em: http://trabalho.
gov.br/index.php/seguranca-
e-saude-no-trabalho/
normatizacao/normas-
regulamentadoras

• Sistemas de controle das 
condições ambientais de 
conforto, de Tadeu Almeida 
de Oliveira e Otto Toledo 
Ribas. Brasília, DF: Ministério 
da Saúde, 1995. 

• Ergonomia: projeto e 
produção, de Itiro Iida.2. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Edgard 
Blücher, 2005.

Se quiser conhecer mais sobre 
diferentes espaços, superfícies 
e textura, consulte a obra 
de Jun Okamoto intitulada 
Percepção ambiental e 
comportamento: visão holística 
da percepção ambiental na 
arquitetura e na construção. 
São Paulo: Mackenzie, 2002.

Para saber mais sobre arte e 
espaços de saúde, leia Apostila 
do Programa de Educação 
de Jovens e Adultos: ensino 
médio, de Márcia Cristina 
Mendes Lopes. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2002. Disciplina 
de Educação Artística. 
Laboratório de Manutenção 
em Equipamentos Médico-
Hospitalares-Fiocruz.

Diferentes texturas. Diferentes espaços podem ser identificados pelos tipos de superfícies e texturas 
que apresentam.
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A arte inserida no ambiente. O uso da arte como 
potencializadora nas percepções e sensações 
humanas. O uso de cores e pequenos quadros na 
parede buscam despertar sensações mais leves para 
este quarto de um hospital pediátrico.
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Cor 

A arquitetura, ao se preocuparem fazer uma edificação, se propõe, tam-
bém, a humanizá-la, trazendo os elementos da natureza (iluminação, 
ventilação, cor etc.) para compor o ambiente. A ambiência, ao se pre-
ocupar em compor espaços agradáveis, recomenda a combinação de 
cores harmoniosas. Seu uso deve também ser planejado, pois a prática 
de uma só cor em todo o ambiente pode transmitir monotonia e/ou 
melancolia. Já a utilização inadequada de diversas cores pode criar uma 
atmosfera confusa no ambiente. 

De acordo com a cartilha Ambiência (BRASIL, 2010, p. 9), “as cores 
estimulam nossos sentidos e podem nos encorajar ao relaxamento, ao 
trabalho, ao divertimento ou ao movimento”, além de proporcionarem 
beleza ao ambiente.
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Figura 3 – Percepção do espaço cromático

Cores de tonalidades claras, como o branco, 
dão a sensação de amplitude, de que o 
ambiente é maior.

Já o uso de cores escuras tem o efeito 
inverso: os ambientes ficam parecendo 
menores do que são.

Usar cores claras no teto de um ambiente 
dá a sensação de maior amplitude vertical.

Já um teto pintado com cores escuras reduz 
a sensação de amplitude vertical

Tratamento das áreas externas

O tratamento das áreas externas (paisagismo vegetal, bancos, vasos com 
plantas, pergolados etc.) não é apenas a construção de um jardim, mas 
sim o uso estratégico de vegetação e ornamentações de forma a criar 
sombras para a edificação, temperaturas e ambientes mais acolhedores. 

Para saber mais sobre cores no 
ambiente, leia A influência da 
luz e da cor em salas de espera 
e corredores hospitalares, de 
Marilice Costa Costi. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2002.
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Exemplos de privacidade e individualidade. A disponibilização de armários para 
os trabalhadores guardarem seus pertences e de cortinas para os atendimentos na 
unidade de saúde são estratégias para resguardar, minimamente, a privacidade das 
pessoas.
Fonte: FreeImages.com. | Fonte: Flickr.

As áreas externas têm grande im- 
portância para a humanização dos 
ambientes de saúde, pois podem 
ser utilizadas como lugar de espe- 
ra ou de descanso dos usuários. 
Localizam-se na entrada, na saída 
e ao redor das edificações e podem 
promover uma área de convívio. 

Privacidade e individualidade

Já parou para refletir sobre a importância da sua privacidade e indivi-
dualidade no trabalho?

A privacidade abrange a intimidade do usuário, por meio da utilização 
de objetos que permitam a interação entre ele e o ambiente, como, 
por exemplo, armários para a guarda de seus pertences e divisórias de 
espaços. A individualidade compreende que cada usuário é singular, 
oriundo de culturas diferentes. A arquitetura se propõe a criar espaços 
que respeitem essas diferenças. 

Para saber mais sobre 
tratamento de áreas externas, 
leia Princípios bioclimáticos 
para o desenho urbano, de 
Marta Adriana Bustos Romero. 
São Paulo: ProEditores, 2000.

Para ampliar o conhecimento 
sobre privacidade e 
individualidade, leia Entre 
a razão e o senso comum: 
uma análise morfológica da 
configuração do espaço na 
arquitetura moderna, de 
Sérgio Sudsilowsky. Salvador, 
2002. Trabalho apresentado 
na sessão de Comunicações: 
Temas Livres do XXV Congresso 
Brasileiro de Ciências da 
Comunicação, Salvador, 2002, 
INTERCOM-Sociedade Brasileira 
de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação. Disponível em 
http://goo.gl/bzEUTo.

Para saber mais sobre 
confortabilidade, leia:

FREITAS, I. B.; FREITAS, K. 
B. L. Fatores ergonômicos 
ambientais. In: BITENCOURT, 
F. (Org.). Ergonomia e 
conforto humano: uma visão 
da arquitetura, engenharia e 
design de interiores. Rio de 
Janeiro: Rio Book’s, 2011. v. 1, 
p. 65-104.

Área externa acolhedora para os usuários. 
Local com sombra e assentos para convívio e 
interação.
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Confortabilidade

Sob o ponto de vista da ambiência, é a inclusão da acessibilidade aos 
usuários por meio de rampas, corrimãos, piso podotátil, entre outros. 
Mas não se limita a esse entendimento. Considerando a sala de vacina, 
é importante que o usuário se sinta inserido e acolhido pelo conjunto 
de características do ambiente, para que ele possa se identificar cultu-
ralmente, sem perder suas referências.
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Para saber mais sobre 
ergonomia, leia “Ergonomia”, 
de Freitas; Freitas e Lopes, no 
livro Biossegurança geral: para 
cursos técnicos da área de 
saúde. Rio de Janeiro: Publit, 
2009.

Exemplo de piso podotátil. Este tipo de piso auxilia na 
orientação do caminhar de um deficiente visual.
Fonte: Flickr.
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Para refletir

Vamos a um desafio? Pense no seu local de trabalho e reflita sobre os 
elementos humanizadores lá presentes. Como você avalia a presença 
destes na sua relação com o local de trabalho?

Ergonomia
Entendemos que a arquitetura deve buscar, na ambiência, as subjetivi-
dades dos usuários e, também, seguir a legislação vigente (normas, leis, 
decretos etc.). Agora vamos compreender o que é e o que a ergonomia 
tem em comum com a arquitetura e a ambiência.

A palavra ergonomia deriva dos radicais gregos ergon ou ergos, que sig-
nifica trabalho, e nomos, que significa normas, regras, leis naturais. É 
uma ciência e tem a atividade de trabalho como ponto central de com-
preensão e de transformação.

A ergonomia tem um campo de aplicação muito amplo, porque abarca 
conhecimentos de diversas áreas, tais como fisiologia, biomecânica, 
antropometria, psicologia, arquitetura etc. De uma forma ou de outra, 
está presente em todos os locais de trabalho e tem como objetivo prin-
cipal adaptar o trabalho ao trabalhador. Portanto, é fundamental a sua 
existência nos diversos espaços construídos, em consonância com a 
ambiência e com a arquitetura, pois, como já mencionado, ambas têm 
influência no bem-estar e na produtividade do trabalhador.

Quando a ergonomia deu os seus primeiros passos? staque de pergun

Considera-se que os ensinamentos da ergonomia estão presentes desde 
a Pré-História, quando o primeiro homem escolheu uma pedra mais 
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adequada às mãos e aos movimentos para usá-la como uma arma, na 
caça e na pesca; para sobreviver, usou seus saberes práticos a fim de 
facilitar suas tarefas, criando ferramentas que contemplassem suas 
necessidades. Portanto, esses atos podem ser entendidos como ações 
simples do tipo ergonômico.

Pode-se afirmar que a ergonomia nasceu, “oficialmente”, em 12 de 
julho de 1949, na Inglaterra, em uma reunião entre pesquisadores e 
cientistas que buscavam formalizar esse novo olhar interdisciplinar da 
ciência (IIDA, 2005).

É interessante saber que...

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) é marcada pela ergonomia, sobretudo 
no campo da aviação, pois era necessário criar novos modos de informação por 
meio de formas, cores e materiais diferentes, que possibilitassem aos pilotos 
manejar melhor e mais facilmente as aeronaves, além de poderem se organizar, 
evitar erros e minimizar acidentes e incidentes.

O interesse por esse conhecimento se destacou, principalmente, na 
Inglaterra e nos Estados Unidos. Em 1949, na Inglaterra, o engenheiro e 
psicólogo Murrel (1908-1984) criou a primeira Associação Científica de 
Ergonomia (Ergonomics Research Society), com característica multidisciplinar. 

Tal conhecimento se espalhou pelo mundo. Nos Estados Unidos, em 1957, 
foi criada a Human Factors Society, e, então, outros países, principalmente 
os industrializados, propagaram a ergonomia. Já em 1963, na França, foi 
criada a Société d’Ergonomie de Langue Française (Self) (LAVILLE apud 
FALZON, 2007). Em 1961, foi fundada, em Estocolmo, a Internacional 
Ergonomics Association (Associação Internacional de Ergonomia).

No Brasil, a ergonomia se destaca a partir da década de 1970, com a influ-
ência da ergonomia da atividade, desenvolvida nos países de língua fran-
cesa e difundida pelo professor e ergonomista Alain Wisner (1923-2004). 
Sua prática tem como característica uma aproximação muito íntima com 
o campo de trabalho para se compreender a atividade e transformá-la. 
Busca identificar as lacunas existentes entre o trabalho real (a atividade 
realizada) e o trabalho prescrito (a tarefa), considerando, também, os 
diversos fatores presentes nos ambientes de trabalho, como iluminação, 
ventilação, acústica, organização espacial (leiaute), estresse, entre outros.

Incidente é qualquer situação que 
surge inesperadamente no local de 
trabalho, com potencial de causar 
lesão, dano ou prejuízo. Difere do 
acidente, que resulta em alguém 
ferido ou na promoção de danos   
à propriedade. Por exemplo, se 
alguém deixa vazar água no piso 
de um estabelecimento mas não 
prejudica ninguém e nem causa 
danos às instalações, isso pode ser 
caracterizado como um incidente. 
Se alguém escorregar na poça de 
água, cair e sofrer um prejuízo 
(fratura, lesão etc.), dizemos que 
houve um acidente.

Os conceitos de acidente e 
incidente são discutidos no 
capítulo seguinte deste livro, 
que trata da biossegurança e da 
prevenção de incêndios.
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Exemplo de distinção entre trabalho real e trabalho prescrito 
na rede de frio de imunobiológicos

Pensemos sobre a tarefa de monitorar a temperatura dos equipamentos de 
refrigeração existentes na sala de vacinação. 

A prescrição determina que a leitura deve ser realizada diariamente, 
no início da jornada de trabalho da manhã, da tarde e no fim do dia, 
registrando-se as temperaturas em formulário próprio. Caso não exista 
formulário fornecido por gráfica, mas somente na versão digital, o 
trabalho real pode obrigar o trabalhador a ligar o computador, imprimir 
o formulário e, se não houver tinta suficiente no cartucho de impressão, 
esse mesmo trabalhador deve pedir a alguém o produto para que possa 
trocá-lo e, por fim, imprimir o formulário a ser utilizado nas leituras das 
temperaturas. Todas essas ações demandam tempo e somam na carga de 
trabalho diária do profissional.

Nesse exemplo, é possível identificar as diferenças existentes entre 
trabalho real e trabalho prescrito. Por mais que se busque padronizar os 
procedimentos, ainda existirão diferenças no modo operacional de se 
realizar o trabalho, pois ele sempre exigirá uma forma diferente de ser 
efetuado.

Outro ponto importante a ressaltar é que a ergonomia se apresenta em 
consonância com a perspectiva da saúde do trabalhador e se afasta de 
uma visão restrita, simplista e seguidora de normas prescritas.

Não existe uma única definição para ergonomia. De forma mais deta-
lhada, a Associação Brasileira de Ergonomia (Abergo), em 1998, a defi-
niu como:

[...] a disciplina científica que trata da compreensão das in-
terações entre os seres humanos e outros elementos de um 
sistema, e a profissão que aplica teorias, princípios, dados e 
métodos, a projetos que visam otimizar o bem-estar humano 
e a performance global dos sistemas. A Ergonomia visa ade-
quar sistemas de trabalho às características das pessoas que 
nele operam. Nos projetos de sistemas de produção a Ergono-
mia faz convergir os aspectos de Segurança, Desempenho e de 
Qualidade de Vida, através de sua metodologia específica, a 
Análise Ergonômica do Trabalho (ABERGO, 1988 apud RIO; 
PIRES, 2001, p. 31).
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Para a Associação Internacional de Ergonomia (International Ergonomics 
Association-IEA), 

Ergonomia (ou Fatores Humanos) é a disciplina científica 
que estuda as interações entre os seres humanos e outros ele-
mentos do sistema, e a profissão que aplica teorias, princípios, 
dados e métodos, a projetos que visem otimizar o bem-estar 
humano e o desempenho global de sistemas (IEA, 2000 apud 
IIDA, 2005, p. 2, grifos do autor).

Você sabia?

A identificação dos fatores de risco ergonômico bem como dos possíveis 
danos à saúde relacionados ao processo de trabalho e à organização 
do trabalho é fundamental para que se possam elaborar programas de 
segurança e medidas de prevenção, além de contribuir para a redução dos 
acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais.

O desenvolvimento da ergonomia envolve, de maneira determinante, 
os setores/áreas de recursos humanos, segurança do trabalho e medi-
cina do trabalho, incluindo, fundamentalmente, a direção da institui-
ção, caracterizando-se, assim, como um processo interdisciplinar. A 
participação do diretor se destaca: é ela que determina a organização 
do trabalho ao definir os organogramas, fluxogramas de processos, 
tarefas, horários, turnos, arranjo físico, tecnologia, automação, metas 
produtivas, capacidade de produção, índice de produtividade, modelo 
de gestão, entre outros. 

Já o envolvimento do setor de recursos humanos se destaca pela deter-
minação da política de pessoal na contratação dos funcionários: os 
níveis de escolaridade e capacitação, tipos de contrato, categorias pro-
fissionais, níveis hierárquicos, qualificações, política de remuneração, 
entre outros. Portanto, define o perfil dos trabalhadores.

A aplicação da Norma Regulamentadora do Trabalho 17 (NR 17-Ergo-
nomia) está diretamente relacionada à segurança no trabalho e à medi-
cina ocupacional, por meio do Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). O serviço tem como 
principal finalidade a promoção da saúde e a proteção da integridade do 
trabalhador, no local em que trabalha, aplicando as legislações pertinen-
tes ao trabalho; esclarecendo os empregados acerca dos riscos existen-
tes no ambiente de trabalho; promovendo ações para neutralizá-los ou 
eliminá-los; prevenindo acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

Os trabalhadores da rede frio de imunobiológicos estão expostos a 
riscos ergonômicos ao realizar suas atividades?
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Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 1999), dentre as possíveis 
doenças ocupacionais relacionadas com os riscos ergonômicos exis-
tentes no trabalho da rede de frio de imunobiológicos, podemos citar: 
artroses, dorsalgias, cervicalgias, sinovites, tenossinovites, bursites. 

Atualmente, percebemos que existe uma ocorrência crescente de proble-
mas ergonômicos relacionados a projetos de máquinas, equipamentos, 
ferramentas, mobiliário e de postos de trabalho. Tal fato ainda é agra-
vado pelas inadequações relacionadas à organização do trabalho; por-
tanto, se faz necessária a adaptação ergonômica dos postos de trabalho. 

São exemplos de riscos ergonômicos: 

 G esforço físico intenso, 

 G levantamento e transporte manual de carga, 

 G imposição de ritmos excessivos, 

 G controle rígido de produtividade, 

 G trabalho em turnos, 

 G trabalho noturno, 

 G jornadas prolongadas de trabalho, 

 Gmonotonia, 

 G repetitividade,

 Goutras situações causadoras de estresse físico e/ou psíquico.  

Quando for solicitada a solução de um problema complexo relacionado 
à ergonomia nos locais de trabalho, a Análise Ergonômica do Trabalho 
(AET), metodologia obrigatória contemplada na NR 17, deverá ser rea-
lizada por um profissional específico, denominado ergonomista.

A AET pode contribuir na  análise das causas de um acidente e das 
doenças ocupacionais, sempre que isso contemplar o estudo dos aspec-
tos físicos, ambientais, organizacionais e cognitivos correspondentes ao 
trabalho. De uma maneira geral, a AET possibilita: 

 GContemplar informações que auxiliam na construção do perfil de 
saúde dos trabalhadores: o perfil de saúde demonstra o somatório 
das informações relacionadas aos riscos ergonômicos da atividade de 
trabalho e dos hábitos referentes ao estilo de vida dos trabalhadores. 
Possibilita a elaboração de programas de saúde, voltados à qualidade 
de vida no trabalho, reduzindo o absenteísmo, melhorando a 
produtividade, prevenindo riscos e doenças ocupacionais, orientando 
sobre hábitos saudáveis e aconselhando mudanças comportamentais. 
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Para refletir

Você já participou de algum programa realizado no seu local de  
trabalho que buscasse levantar o perfil de saúde dos trabalhadores?  
Se afirmativo, teve conhecimento dos resultados?

 GElaborar o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional 
(PCMSO-NR7) e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA-NR9): o PCMSO é um instrumental clínico e epidemiológico 
que busca rastrear, prevenir e diagnosticar precocemente possíveis 
agravos à saúde dos trabalhadores, relacionados ao trabalho.  
O PPRA busca o controle da ocorrência de riscos ambientais (riscos 
físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes) existentes 
no local de trabalho, considerando a proteção do meio ambiente e 
dos recursos naturais. Ambos objetivam a proteção, a promoção e a 
preservação da saúde dos trabalhadores.

Para refletir

O PCMSO estabelece exames periódicos a serem realizados pelos 
trabalhadores, conforme os riscos existentes nas atividades de trabalho, 
para conhecer e tratar os possíveis danos à saúde. 

Você já realizou exames periódicos neste ano? Já teve a oportunidade 
de saber se existe PPRA no local em que trabalha? Se não, procure 
informações sobre o programa nos setores de recursos humanos ou de 
segurança do trabalho.

 GFornecer subsídios para a diminuição da alíquota do Seguro 
de Acidente do Trabalho (SAT): a AET, ao identificar os riscos 
ergonômicos e propor as recomendações a serem cumpridas, estará 
contribuindo para a redução de acidentes e doenças ocupacionais e, 
consequentemente, reduzirá o valor da alíquota do SAT. 

 GFornecer subsídios para a elaboração de contraprova pela empresa 
referente ao Nexo Técnico Epidemiológico junto à Previdência 
Social: a AET pode responder a uma contestação de um benefício 
acidentário junto ao INSS, ao demonstrar a relação entre o agravo 
apresentado pelo trabalhador e a atividade de trabalho. Faz isso 
por meio de estudo ergonômico realizado no posto de trabalho, 
vinculando ou não a existência de patologias possíveis à atividade 
laboral. A AET é, portanto, fundamental para esclarecer essas 
questões junto à Previdência Social.

O PCMSO é analisado com mais 
detalhes no próximo capítulo, 
relativo à biossegurança.

O acidente de trabalho não é um 
evento desejável para o profissional 
nem para a empresa. Além de 
interferir na saúde do trabalhador e 
na produção da organização, gera 
custos ao empregador e/ou ao Estado.

Para saber mais sobre o Nexo 
Técnico Epidemiológico junto à 
Previdência Social, acesse: 
http://www.previdencia.gov.
br/a-previdencia/saude-e-
seguranca-do-trabalhador/
politicas-de-prevencao/
nexo-tecnico-epidemiologico-
previdenciario-ntep/
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Domínios da ergonomia
Até agora mencionamos três domínios da ergonomia: física, cognitiva 
e organizacional, mas o que significam e como podemos relacioná-
-los com o trabalho da rede de frio de imunobiológicos? A seguir, cada 
domínio traz a sua definição para um melhor entendimento.

1. Ergonomia física

Tem o foco voltado às características humanas anatômicas, antropo-
métricas, fisiológicas e biomecânicas e como elas se relacionam com as 
exigências de ordem física, que incluem:

 Gposturas,

 Gmanuseios de materiais,

 Gmovimentos repetitivos,

 Gdistúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho,

 Gdesenho da disposição do mobiliário,

 Gmáquinas e equipamentos necessários à atividade de trabalho 
(leiaute),

 Gvibração.

Ergonomia física na rede de frio de imunobiológicos

• Ao chegarem à Cenadi, as vacinas são armazenadas em câmara fria 
com temperaturas específicas para, depois, serem distribuídas aos locais 
de destino. Para que essas ações ocorram, é necessário que o trabalhador 
realize a atividade de levantamento, transporte e descarga de materiais. 
De acordo com o espaço disponível, essas atividades poderão ser 
facilitadas com a utilização de aparelhos mecânicos e/ou eletromecânicos 
(paleteira, vagões, empilhadeiras, entre outros), minimizando, assim, o 
esforço físico realizado pelos trabalhadores. 

• Em algumas salas de vacinação, a ausência de maca ocasiona a adoção 
de posturas forçadas, como flexão de tronco, para que se possa vacinar a 
criança no colo da mãe, sentada na cadeira.
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Atividade de vacinação em uma comunidade. Destaca-se a ergonomia física no que se refere ao 
deslocamento de grandes distâncias; transporte e carregamento individual das caixas térmicas 
contendo as vacinas, além de posturas desfavoráveis, como flexionar o tronco e/ou agachar para 
possibilitar a aplicação da vacina.
Fonte: Flickr.
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A figura, a seguir, demonstra as melhores posturas a serem adotadas no 
carregamento de peso. 

Figura 4 – Postura adequada para carregamento de peso

Os quadros a seguir compilam algumas informações com base nos 
preceitos da ergonomia física, em algumas atividades (trabalho real) 
realizadas na Cenadi. Essas informações podem auxiliar os gestores 
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a determinar o controle dos riscos ergonômicos e também promover 
ações em prol da segurança e da saúde dos trabalhadores. 

Quadro 1 – Ergonomia física na rede de frio de imunobiológicos

Setor Distribuição

Descrição da atividade Acondicionamento das caixas térmicas no local demarcado

Foto da atividade Riscos ergonômicos identificados Possíveis consequências

Elevação de membros superiores acima de 90º Dores nos membros e braços

Elevação de membros inferiores acima de 90º Dores na coluna vertebral, cintura pélvica

Manutenção de postura em pé Dores nos pés e nas pernas

Recomendações

As caixas térmicas empilhadas deverão estar em uma altura tal de forma que os membros 
superiores do trabalhador não ultrapassem um ângulo de 90º.

É importante que a gestão busque capacitar os trabalhadores em técnicas de levantamento, transporte e manuseio de materiais, 
equipamentos e exercícios de reforço corporal preventivo.

Flexão da coluna vertebral e rotação do corpo Dores na coluna vertebral
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Quadro 1 – Ergonomia física na rede de frio de imunobiológicos (cont.)

Setor Distribuição

Descrição da atividade Acondicionamento das caixas térmicas no local demarcado

Foto da atividade Riscos ergonômicos identificados Possíveis consequências

Transporte de carga com desnível de piso Dores na coluna vertebral

Esforço físico Dores na coluna vertebral

Recomendações

É importante que a gestão busque capacitar os trabalhadores em técnicas de levantamento, transporte e manuseio de materiais, 
equipamentos e exercícios de reforço corporal preventivo.

Esforço físico
Dores na coluna vertebral, ombros, braços, 
antebraços e punhos

Recomendações

É importante que a gestão busque capacitar os trabalhadores em técnicas de levantamento, transporte e manuseio de materiais, 
equipamentos e exercícios de reforço corporal preventivo.

2. Ergonomia cognitiva

Refere-se à demanda por processos mentais, tais como: percepção, 
memória, raciocínio e resposta motora. Abrange a carga de trabalho 
mental, tomada de decisão, interação homem-máquina, estresse, vigi-
lância e desempenho de habilidades e capacitação. 

Ergonomia cognitiva na rede de frio de imunobiológicos

• Para serem distribuídas, muitas vezes as vacinas são transportadas 
por via aérea. O cancelamento e/ou o atraso dos voos provocam uma 
preocupação (estresse) referente a diversos aspectos: a manutenção da
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Quadro 2 – Ergonomia cognitiva na rede de frio

Setor Câmara fria

Descrição da atividade Empilhar os paletes com caixas de imunobiológicos

Foto da atividade Riscos ergonômicos identificados Possíveis consequências

Exigência de atenção e habilidade Estresse

Recomendações

Manter espaços laterais suficientes entre os paletes para a movimentação segura da empilhadeira.

temperatura para atender às condições técnicas de qualidade, a extensão 
do horário diário de trabalho, a reorganização do espaço fisco para 
armazenagem, entre outros.

• Quando na sala de vacinação há um número insuficiente de 
trabalhadores para vacinar um grande número de pessoas, isso gera 
estresse, pois ocasiona cansaço e preocupação em realizar um bom 
atendimento e com menor tempo de espera.

A seguir, um exemplo referente à ergonomia cognitiva do trabalho efe-
tuado na Cenadi. Observa-se que a atividade de empilhamento de pale-
tes solicita do trabalhador uma carga mental que exige conhecimento, 
precisão e destreza.

3. Ergonomia organizacional

Está relacionada com a otimização do sistema sociotécnico, incluindo 
suas estruturas organizacionais, políticas e de processos. Tópicos perti-
nentes incluem (IIDA, 2005, p. 3):

 G comunicações,

 Gprojeto de trabalho,
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 Gprogramação do trabalho em grupo,

 Gprojeto participativo,

 G trabalho cooperativo,

 G cultura organizacional,

 Gorganizações em rede,

 G teletrabalho,

 G gestão da qualidade.

Ergonomia organizacional na rede de frio de imunobiológicos

• Antes de usar a paleteira, o trabalhador deverá ter recebido capacitação 
adequada às características tecnológicas do equipamento. Uma rota 
deverá ser previamente determinada para garantir a segurança do 
trabalhador e do ambiente. 

• A caderneta de vacinação é uma forma de o indivíduo controlar e 
informar as vacinas já realizadas e aquelas a realizar. Quando o indivíduo 
vai ao posto de saúde querendo se vacinar e não apresenta o cartão 
de vacinação, recebe todas as vacinas referentes à sua idade, conforme 
orientação do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde. 
A ausência de um sistema único informatizado com todos os dados dos 
indivíduos dificulta o acesso às informações e pode aumentar o custo/
desperdício de doses repetidas de vacinas.

Em todo planejamento é funda-
mental que ocorra a interação entre 
os trabalhadores e os gestores. A 
ausência dessa relação pode oca-
sionar a ocorrência de riscos ergo-
nômicos organizacionais.

O Quadro 3 apresenta algumas si- 
tuações ou atividades de trabalho 
na rede de frio e suas possíveis con-
sequências, quando não planejadas 
ou planejadas incorretamente. 

O cartão de vacinação é, atualmente, o 
documento utilizado para identificação e 
informação da situação das vacinas aplicadas.
Fonte: Fiocruz imagens.
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Quadro 3 – Ergonomia organizacional na rede de frio

Situações ou atividades de trabalho Possíveis consequências do planejamento 
ou da realização incorreta

Manutenção dos maquinários Parada ou atraso da produção

Compra de caixas térmicas Impossibilidade de acondicionamento dos 
imunobiológicos

Reuniões periódicas com as chefias Insatisfação dos trabalhadores, erros etc.

Acúmulo de tarefas Estresse, fadiga, erros etc.

Ritmo de trabalho acelerado Estresse, fadiga, erros etc.

Uso de equipamento de proteção individual de 
má qualidade

Desconforto, incidentes, acidentes etc.

A ergonomia organizacional deve valorizar uma cultura em que preva-
leça o diálogo, os projetos em equipe, a escuta do trabalhador, fazendo-
-o ser participativo para alcançar a gestão pela qualidade.

Para refletir

Agora que você conhece um pouco mais sobre ergonomia, consegue 
perceber sua importância para o bom desempenho do trabalho e para 
sua saúde, como trabalhador? 

Refletindo sobre o seu ambiente de trabalho, como você avalia as 
questões ergonômicas físicas, cognitivas e organizacionais?

Classificação da ergonomia
Iida (2005) classifica a ergonomia de acordo com o momento de sua 
utilização. Diversos autores como Orselli (2008), Freitas, Freitas e Lopes 
(2009) comungam da mesma classificação, conforme descrito a seguir. 

Ergonomia de concepção

Ocorre na fase da elaboração do projeto da edificação, do mobiliário, do 
produto, da máquina, do ambiente ou do sistema. Prevê as probabili-
dades de futuras modificações e, geralmente, segue as normas exigidas 
pela legislação.

Ergonomia de correção

Atua na modificação do que já existe, quando se constata a necessidade 
de corrigir problemas de segurança, fadiga excessiva, doenças dos tra-
balhadores, espaço físico, condições ambientais inadequadas, quanti-
dade e qualidade da produção. Envolve custos elevados, quando exige 
substituição de máquinas ou materiais. 



323

Arquitetura, ambiência, ergonomia e saúde nos locais de trabalho

Pode atuar, por exemplo, na correção de posturas dos trabalhadores, 
colocação de dispositivos de segurança, modificações na iluminação, 
exaustão e ventilação, entre outras. 

Ergonomia de conscientização

Busca, por meio da capacitação individual e/ou coletiva, desenvolver 
nos trabalhadores a capacidade de identificar e corrigir os problemas 
existentes no trabalho, além de ensiná-los a maneira mais adequada 
de utilização dos diversos componentes presentes em suas atividades.

Ergonomia de participação

Objetiva encontrar soluções ergonômicas junto aos trabalhadores e 
consumidores. A participação ativa de todos os implicados no problema 
envolve singularidades que, aparentemente, não se fazem perceber 
pelos analistas ou projetistas. 

Importante!

É fundamental que o gestor da rede de frio de imunobiológicos se 
aproprie das contribuições da ergonomia, especialmente nos momentos 
de concepção, correção, conscientização e participação, porque é sua 
atribuição recomendar a implantação de ações ergonômicas que protejam 
a saúde do trabalhador.

Para finalizar nosso tema, vale ressaltar que não existe um modelo que 
contemple todas as situações de trabalho, mas o Manual de Aplicação 
da NR 17 apresenta as etapas mínimas que deverão ser contempladas 
numa AET, assim como o seu Anexo II (BRASIL, 2002).

Considerações finais
Como vimos no decorrer do capítulo, existe uma forte relação entre a 
tríade arquitetura-ambiência-ergonomia e a saúde e segurança dos tra-
balhadores. A arquitetura, ao projetar as edificações, poderá se utilizar 
dos elementos humanizadores da ambiência para criar espaços constru-
ídos seguros, saudáveis e acolhedores. Os conhecimentos da ergonomia 
irão, certamente, contribuir para um projeto arquitetônico humanizado, 
que compreende e acolhe as necessidades dos trabalhadores no exercí-
cio de suas atividades, nos aspectos físico, cognitivo e organizacional.

Os processos de trabalho na rede de frio de imunobiológicos, dentre as 
diversas caraterísticas que apresentam, necessitam de espaços arquite-
tônicos harmonizados com a ambiência, conforme as legislações vigentes 
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(objetividade), e as subjetividades de todos que utilizam determinado 
ambiente. As diversas atividades realizadas nessa rede demandam 
movimentos que exigem, dos trabalhadores, a adoção de posturas com 
potenciais danos à saúde; nessas horas, valem os conhecimentos da 
ergonomia, que, ao compreender os riscos, propõe mudanças para 
garantir segurança e bem-estar aos profissionais.

Porém, todas essas questões só serão contempladas se houver uma ges-
tão participativa que escute e valorize as experiências singulares dos 
trabalhadores, expressas por eles próprios, inclusive durante a constru-
ção, ou reconstrução, do mapa/mapeamento de riscos.

Por essas razões, é importante que você, trabalhador da rede de frio, 
analise seu espaço de trabalho e busque, junto à gestão, a mudança dos 
aspectos que demandam melhoria para alcançar uma boa ergonomia.
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14. Noções gerais sobre 
biossegurança e a questão  
do incêndio
Paulo Roberto de Carvalho e Marcello de Moura Coutinho

O planeta Terra vem se transformando rapidamente, e isso se deve ao 
acelerado crescimento dos países, sustentado pelo avanço da ciência 
e da tecnologia. Não resta dúvida que o progresso pode beneficiar a 
sociedade, pois, até pouco tempo, vários bens não estavam disponí-
veis, tendo em vista o alto custo da produção. A produção de novos 
medicamentos, produtos químicos e de vacinas, em geral, assim como 
de diversos insumos utilizados na rede de frio de imunobiológicos é 
oriunda da descoberta de novas tecnologias.

Outro exemplo de novas pesquisas, materiais e tecnologias na rede 
de frio é a variedade de embalagens térmicas. Essas embalagens são 
produzidas com material térmico do tipo poliuretano ou poliestireno 
expandido, por exemplo, o isopor. Certamente, enquanto um profissio-
nal responsável pela organização das caixas térmicas, que vão garantir 
a manutenção da temperatura de conservação dos imunobiológicos, 
está envolvido nessa atividade, as indústrias do ramo das embalagens 
térmicas também estão realizando pesquisas de outros materiais que 
serão capazes de oferecer proteção ainda maior no transporte de pro-
dutos perecíveis, num futuro próximo.

O fato de a ciência e a tecnologia se desenvolverem aceleradamente 
remete às instituições de saúde e às demais que desenvolvem atividades 
correlatas a responsabilidade de se prepararem para acompanhar esse 
desenvolvimento. Enquanto alicerces primordiais de uma instituição, 
os trabalhadores e as equipes multiprofissionais precisam ser eficaz-
mente formados e capacitados, de forma a contribuir com resultados 
confiáveis e de qualidade.
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Os trabalhadores menos experientes e sem formação adequada apre-
sentam maior dificuldade para reconhecer situações perigosas do que 
os mais experientes e capacitados. Além disso, podem também não 
estar cientes das responsabilidades exigidas para os cargos que ocupam, 
bem como do direito de questionar se as atividades a serem executadas 
são potencialmente perigosas. 

Com o objetivo de lhe proporcionar uma reflexão sobre os riscos à sua 
saúde e à segurança no trabalho, neste capítulo discutimos pontos rela-
cionados à biossegurança, como seus aspectos éticos, boas práticas e 
qualidade. Além disso, apresentamos também algumas noções gerais 
sobre a questão do incêndio.

Biossegurança 
A biossegurança está diretamente ligada à 
vida, pois, etimologicamente, o significado 
da palavra é compreendido por dois com-
ponentes: a raiz grega bio, cujo significado 
é vida, e “segurança”, que exprime a qua-
lidade ou condição de estar seguro, livre de 
danos e perigos eventuais (COSTA; COSTA, 
2010; HOUAISS; VILLAR, 2009).

Retomando a discussão iniciada no capítulo 
anterior, segundo a Anvisa, biossegurança 
refere-se à “condição de segurança alcan-
çada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir 
ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a 
saúde humana, animal e o meio ambiente” (AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2016).

No Brasil, a biossegurança se insere em dois momentos distintos.  
O primeiro é sustentado pela Lei n. 11.105, de 24 de março de 2005, 
que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização 
para a manipulação e comercialização de organismos geneticamente 
modificados (OGM) e seus derivados, além das pesquisas com células-
tronco embrionárias. 

Num segundo momento, a biossegurança se faz presente nos locais de 
trabalho em que os OGM não estão presentes, ou seja, em ambientes 
em que os agentes ocupacionais se fazem presentes – como é o caso da 
rede de frio de imunobiológicos. A legislação referente a esse segundo 
momento é a NR 32, que trata da segurança e saúde do trabalho em

Neste capítulo, são 
apresentados aspectos mais 
gerais sobre a biossegurança, 
com a finalidade de introduzir 
essa questão. Orientações 
mais específicas quanto 
aos procedimentos no 
âmbito da rede de frio de 
imunobiológicos podem ser 
encontradas no Manual do PNI, 
disponível em: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/
manual_rede_frio4ed.pdf

Fonte: FreeImages.com.
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Figura 1 – Símbolo internacional 
de biossegurança

Organismos geneticamente 
modificados (OGM) são aqueles 
cujo material genético foi alterado 
através de técnicas de engenharia 
genética. Podem ser desenvolvidos 
apenas para fins de pesquisa ou, 
como é o caso de milho e soja, 
por exemplo, para melhorias 
que otimizam a produção desses 
alimentos, maximizando os lucros 
com as safras.
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estabelecimentos de saúde, aprovada pela Portaria n. 485, do Ministério 
do Trabalho e Emprego, de 4 de novembro de 2005.

A biossegurança também abrange outras questões importantes nos dias 
atuais, como as relacionadas aos impactos ambientais (CARVALHO, 2008; 
COSTA; COSTA, 2010).

Para que executem as atividades sob suas responsabilidades de forma 
segura, isto é, sem que se exponham às adversidades potencialmente 
presentes no ambiente de trabalho, é essencial um esforço da instituição 
para formação dos profissionais. Conceitos e preceitos de biossegurança 
deverão compor o conteúdo programático de programas de capacitação 
em prevenção de acidentes, tendo em vista sua relação direta com as 
necessidades cotidianas dos profissionais em diversos setores da vida, 
em especial no ambiente de trabalho. 

Isso demandará da instituição mais do que a transmissão de informa-
ções para a execução da tarefa. Uma instituição deverá ser gestora e 
promotora de saberes fundamentais e necessários para as práticas segu-
ras. Gerir conhecimentos em prevenção de acidentes é relevante para 
que uma instituição garanta a integridade do seu quadro funcional, 
bem como de suas instalações. 

Para refletir

No seu entendimento, quais setores da sua instituição merecem ser 
analisados no que tange à prevenção de acidentes? Existem pontos 
evidentes, capazes de gerar situações de alta complexidade, mas 
que não são observados pela maioria dos profissionais? Qual o seu 
comportamento frente às situações complexas e quais suas atitudes  
em relação a isso?  

O ensino da biossegurança no ambiente de trabalho, por exemplo, 
abre possibilidades para reflexões, tendo em vista ser um campo de 
estudo que vai ao encontro das necessidades do trabalhador em geral, 
principalmente daquele que desempenha atividades profissionais em 
condições potencialmente adversas. Nesse contexto se enquadra a 
rede de frio de imunobiológicos, que engloba atividades relacionadas a 
armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte 
de imunobiológicos do PNI. 

No que se refere à capacitação do 
quadro funcional, e aqui inclui-
se a biossegurança, essa deverá 
ser abrangente sob todos os 
aspectos e adaptada ao nível de 
conhecimento do pessoal.



330

REDE DE FRIO: GESTÃO, ESPECIFICIDADE E ATIVIDADES

Exemplo de situação envolvendo biossegurança na rede de frio

Na área de armazenamento e transporte de imunobiológicos, o gelo 
seco é frequentemente utilizado. Ele é composto de dióxido de carbono 
(CO2), um gás de alta densidade e inodoro, que se mantém sólido a baixas 
temperaturas mas, em temperatura ambiente, volta ao estado gasoso. 

À medida que o gelo seco sublima (passa do estado sólido para o 
gasoso), o CO2 é liberado e fica disponível no ar, de forma que podemos 
respirá-lo. Quando as concentrações de dióxido de carbono são 
extremas (superior a 20%) em espaços confinados ou inadequadamente 
ventilados, pode ocorrer a anóxia (ausência de oxigênio no ar), que se 
traduz na possibilidade de acidentes graves e prejuízo para a saúde dos 
trabalhadores. Em alguns casos, a vítima não percebe o processo da 
asfixia. Demais sintomas podem incluir perda de consciência e de funções 
motoras, aumento da taxa de respiração ou aceleramento dos batimentos 
cardíacos. Danos ao sistema nervoso não estão descartados.

Além disso, o gelo seco apresenta a propriedade de gerar queimaduras 
quando entra em contato com a pele. Esse contato direto, sem a devida 
proteção, pode ocasionar o congelamento dos lábios. Em elevadas 
concentrações é capaz de produzir dores de cabeça, sonolência, vertigem, 
excitação, extrema salivação, vômitos e inconsciência.  

Algumas medidas de segurança deverão ser adotadas, tendo em vista a 
periculosidade da exposição ao material: obrigatoriedade do uso de luvas 
isolantes, protetor para os olhos, pinças e vestimentas adequadas. No 
que concerne ao ambiente onde é manipulado o gelo seco, esse deverá 
ser dotado de sistema de ventilação eficaz, de modo a não permitir que o 
oxigênio do ar seja deslocado na zona de respiração dos trabalhadores.

Essa diversidade de atividades favo-
rece a possibilidade de serem gera-
dos acidentes e danos à saúde do 
trabalhador, em especial quando os 
profissionais estão submetidos a esfor- 
ços repetitivos, movimentação de 
cargas, exposição a baixas tempera-
turas, ruídos e aos demais agentes 
ocupacionais, somados a uma poten- 
cial ausência de treinamento e 
capacitação. 

Salas de vacinas são locais em que os cuidados referentes à biossegu-
rança também devem ser observados. A não observância das normas 
de biossegurança, assim como imperícia, ausência de instruções sobre 

Atenção!

O contato do gelo seco com 
a água poderá aumentar 
a sublimação do dióxido 
de carbono, acarretando o 
aumento de asfixia.  
No que tange à proteção dos 
equipamentos, o CO2 em 
contato com a umidade produz 
o ácido carbônico, capaz de 
corroer alguns metais.

Gelo seco.
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No tocante à biossegurança, 
os agentes ocupacionais são 
classificados em cinco grupos, 
conforme tratamos no Capítulo 
12,“Saúde e segurança do 
trabalhador na rede de frio de 
imunobiológicos”:  
Grupo 1- Agentes químicos; 
Grupo 2- Agentes físicos; 
Grupo 3- Agentes biológicos; 
Grupo 4- Agentes 
ergonômicos; e Grupo 
5-Agentes mecânicos.
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o emprego de práticas seguras, ausência ou uso inadequado do EPI são 
alguns dos fatores capazes de contribuir para a geração de acidentes. 
Acidentes com material perfurocortante, em especial envolvendo as 
seringas contendo vacinas, os cortes nas mãos derivados de ampolas 
de vidro e a potencial projeção de material nos olhos desprotegidos 
são agravados, principalmente, quando os acidentados menosprezam 
a situação e não percebem o risco, demorando a relatar os acidentes 
e procurar o serviço de saúde (MACÊDO; FREIRE; ANDRADE, 2013; 
SILVA et al., 2010).

Com o objetivo de minimizar as situações de risco potencial para os 
trabalhadores durante as suas atividades na rede de frio, há regras de 
segurança e de prevenção. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
a partir da Norma Regulamentadora n. 06, estabelece o uso obrigatório 
de equipamentos de proteção individual (EPIs). Segundo essa norma, 
EPI é “todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo 
trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 
segurança e a saúde no trabalho” (Norma Regulamentadora n. 06) 
(BRASIL, 2015).

Segundo a NR 32, a todo trabalhador de saúde deve ser fornecida, 
gratuitamente, pelo PNI, imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite 
B e ao que foi estabelecido no PCMSO. Sempre que houver vacinas 
eficazes contra outros fatores biológicos aos quais os trabalhadores estão 
ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente 
(BRASIL, 2015).

De acordo com as instruções preconizadas pela NR 32, os trabalhado-
res que exercem atividades em serviços de saúde, bem como aqueles 
que exercem atividades de promoção e assistência à saúde, igualmente 
os trabalhadores que exercem funções em salas de vacinação, estarão 
potencialmente protegidos se utilizarem adequadamente os EPIs e EPCs 
(SILVA et al., 2010).

Os EPIs mais utilizados na rede de frio de imunobiológicos são 
apresentados na Figura 2. Eles se destinam à proteção contra o frio 
intenso das câmaras frias, onde são armazenados os imunobiológicos 
nas centrais de distribuição.

Quando não são adotadas medidas de controle, a exposição aos agentes 
ocupacionais presentes nos locais de trabalho pode produzir danos aos 
trabalhadores e, também, comprometer a produtividade da instituição. 
São capazes de afetar a saúde do trabalhador a curto, médio e longo 
prazos, gerando lesões e doenças variadas. Complexidades variadas estão 

Você não poderá, em nenhum 
momento, reencapar agulhas, 
nem tentar retirá-las da seringa 
com as mãos. Todo o conjunto 
formado pela seringa e pela 
agulha deverá ser descartado 
em caixas adequadas.

A NR 32 foi abordada no Capítulo 
12, “Saúde e segurança do 
trabalhador na rede de frio de 
imunobiológicos”, deste livro.

Relembrando o que foi 
mencionado no capítulo anterior, 
os incidentes, em geral, não 
causam danos, e a integridade 
do profissional é mantida. Já os 
acidentes, dependendo do tipo 
e da magnitude, são capazes de 
gerar vítimas, em muitas situações, 
afastando o acidentado temporária 
ou permanentemente de suas 
funções. 
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presentes, em grande parte, nos locais de trabalho e, se soma-
das à ausência de informações e de conhecimentos acerca das 
medidas preventivas por parte dos profissionais, potenciali-
zam a geração de incidentes e de acidentes, muitas vezes de 
grande porte.

Para refletir 

Faça uma análise minuciosa do seu ambiente de trabalho. 
Você identifica eventos capazes de gerar potenciais situações 
adversas? Esses eventos estão associados a um único tipo 
de agente ocupacional ou a um somatório de agentes? Que 
medidas você percebe como capazes de mitigar ou eliminar a 
situação?

A biossegurança é algo dinâmico, vai além do entendimento 
dos conceitos inerentes ao tema e da aplicação e do atendi-

mento às normas de prevenção e controle nos ambientes de trabalho. 
Além da capacidade de compreensão e execução, os indivíduos care-
cem de uma adequada e consistente formação educacional que os faça 
hábeis para identificar, minimizar, controlar e eliminar situações capa-
zes de abalar a integridade física e/ou afetá-los por alguma doença que 
os afastem temporária ou definitivamente de suas atividades (BONIS; 
COSTA, 2009). Além disso, a instituição deverá dispor de toda a estru-
tura necessária para detectar, analisar e corrigir falhas, bem como 
propor planos de treinamento e capacitação diferenciados. Planos de 
intervenção imediata para mitigar, eliminar ou administrar incidentes 
ou acidentes deverão estar disponíveis.

Aspectos comportamentais e éticos
A formação do trabalhador da rede de frio de imunobiológicos requer 
não só a inclusão de conhecimentos inerentes às atividades rotineiras, 
mas de outros que estimulem a capacidade cognitiva, a aquisição de 
saberes e novas competências e ampliem a autonomia do profissional. 
Nessa proposta de formação, aspectos comportamentais e éticos se 
somam e há troca de informações, resultando dessa permuta ações de 
promoção da qualidade de vida no trabalho.

Num ambiente de trabalho, o êxito na obtenção de resultados confiá-
veis e o sucesso profissional estão diretamente relacionados ao grau de 
conhecimento do trabalhador e às relações interpessoais. Desse modo, 
no mundo atual, ações que estimulem esse trabalhador a aprender a 

A palavra ética é derivada 
do grego ethos, que significa 
aquilo que pertence ao caráter, ou 
seja, ao modo de ser de 
uma pessoa.

Uma definição de ética foi 
apresentada no Capítulo 10, 
“Organização do trabalho”,
deste livro.
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Figura 2 – EPI da rede de frio de 
imunobiológicos de uso obrigatório
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conhecer (ou seja, tomar posse dos instrumentos da compreensão); a 
aprender a fazer, para ser capaz de tomar decisões; a aprender a viver, 
para participar e cooperar; e a aprender a ser são inquestionavelmente 
relevantes (OS QUATRO..., 1996). 

A questão ética exercida no ambiente de trabalho está intrinsecamente 
relacionada à formação moral do indivíduo. O conjunto de valores 
morais e princípios que norteia a conduta do ser humano na sociedade 
faz parte da ética. Num sentido mais amplo, a ética está intrinseca-
mente relacionada ao exame dos hábitos do homem e do seu caráter, 
em geral. Vários elementos compõem os princípios éticos, conforme 
apresentados na Figura 3.

ÉTICA

Regras e 
regulamentos

Regras de 
conduta

Práticas
éticas

Princípios
morais

Valores

Pesquisa

Fonte: Adaptado de http://carleton.ca/psychology.

Figura 3 – Ética

A conduta ética aplicada ao trabalho merece reflexão, tendo em vista 
que, raramente, o homem trabalha sozinho, pois faz parte de uma cole-
tividade de trabalhadores que são obrigados a conviver por várias horas, 
dias, meses e anos. O viver bem em comunidade no trabalho remete 
ao respeito ao próximo, ao cumprimento das diretrizes da instituição, 
ao trabalho de acordo com as normas e os protocolos estabelecidos, a 
saber receber instruções, incumbências e cumprir prazos, bem como à 
observância dos preceitos de programas de prevenção em vigor.

Os princípios éticos e os princípios de biossegurança estão amplamente 
alinhados. O limite entre eles pode ser muito tênue e, às vezes, classi-
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ficado de acordo com as concepções das partes envolvidas. As áreas de 
competências para a prática da ética em biossegurança no ambiente de 
trabalho incluem: o cumprimento da legislação, assim como a utiliza-
ção de equipamentos de proteção individual e coletiva.

Os princípios éticos associados à biossegurança facultam aos trabalha-
dores a responsabilidade de exercer suas atribuições observando uma 
série de atitudes, que nem sempre estão descritas nos códigos de todas 
as profissões. No entanto, apesar da ausência de informações descritas, 
isso não livra os profissionais do cumprimento do bom senso e dos 
deveres. Qualquer que seja a categoria profissional, o conjunto de prin-
cípios e regras de conduta é fundamental para regular o exercício da 
profissão. A opção por uma profissão é livre, mas, após a sua escolha, 
o indivíduo assume a responsabilidade de buscar, atualizar e comple-
mentar saberes, para que, no desenvolvimento das atividades, essas 
não resultem em constrangimentos, malefícios, danos à comunidade de 
trabalhadores e à instituição.  

A biossegurança está intrinseca-
mente relacionada à vida das pes-
soas – social, profissional e etica-
mente. Os indivíduos inseridos em 
qualquer ambiente de trabalho não 
podem perder a dimensão de que a 
prática da biossegurança se sustenta 
por um conjunto de conceitos, pre-
ceitos e atitudes ético-profissionais. 
Somado a isso, aquele que está à 
frente de uma atividade profissional 
é responsável pela sua integridade 
física, bem como a dos seus pares e 
do patrimônio da instituição, de uma 
forma geral. Assim, a revisão da 
conduta pessoal, por parte do traba-
lhador, e a atualização dos conheci-
mentos técnicos relacionados aos 
aspectos éticos, legais e normativos 
são imprescindíveis.

Atos e atitudes que infringem os preceitos éticos, tais como assédio moral, 
sexual, bullying, cyberbullying, não poderão ser tolerados no ambiente 
de trabalho, bem como as ofensas e violências físicas.

Educação, respeito, honestidade, sigilo das 
informações, interlocução e cooperação entre 
os trabalhadores, independentemente do 
grau hierárquico, propiciam um ambiente 
saudável. A interlocução entre os atores são 
elos de uma corrente de atitudes éticas.
Fonte: FreeImages.com.
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Bullying é um termo da língua 
inglesa (bully significa valentão) 
que se refere a todas as formas 
de atitudes agressivas, verbais ou 
físicas, intencionais e repetitivas, 
que ocorrem sem motivação 
evidente e são exercidas por um ou 
mais indivíduos com o objetivo de 
intimidar ou agredir outra pessoa 
que não tem possibilidade ou 
capacidade de se defender, sendo 
realizadas dentro de uma relação 
desigual de forças ou poder e 
causando dor e angústia.

Para saber mais sobre práticas 
éticas, leia Boas práticas 
químicas em biossegurança, 
de Paulo Roberto Carvalho. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Interciência, 
2013.
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No que tange às tarefas programadas e relacionadas ao trabalho, essas 
deverão ser executadas atendendo a normas e protocolos estabelecidos. 
O reconhecimento, por parte do profissional, do seu limite de conheci-
mento deverá ser informado de modo que as atividades sejam realizadas 
por pessoal qualificado. Um profissional desqualificado à frente de uma 
tarefa poderá gerar uma situação extremamente grave, com exposição 
dele próprio, da coletividade de profissionais e das instalações prediais.

Biossegurança no âmbito das boas práticas 
Como os profissionais passam cerca de 1/3 de sua vida à frente de ati-
vidades, desempenhando papéis importantes, na maioria dos locais de 
trabalho, é necessário que esse profissional goze de bem-estar físico, 
mental e social. Além disso, é importante reconhecer que os ambien-
tes de trabalho inseridos em edifícios saudáveis são capazes de ofertar 
conforto ao profissional e, ainda, de contribuir para um ambiente eco-
logicamente equilibrado. 

Um edifício saudável é uma construção cujo desenho arquitetônico 
ofereça as condições técnicas ideais para a segurança de seus ocupantes, 
além de promover a qualidade ambiental. A qualidade do ar interior 
(QAI) está entre as muitas questões a serem observadas a fim de se 
evitar os impactos adversos sobre o bem-estar e a saúde dos ocupantes.

Uma variedade de compostos potencialmente perigosos presentes nos 
ambientes e derivados das emissões dos materiais de construção, de 
equipamentos e demais produtos específicos às atividades desenvolvi-
das é capaz de prejudicar a saúde das pessoas que ali estão inseridas. 
A poluição atribuída a microrganismos, proveniente de espécies de 
bactérias e de fungos, merece atenção, não devendo ser negligenciada 
(AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, 2009).

O objetivo principal da adoção das boas práticas no ambiente de trabalho 
é a garantia de que, no desenvolvimento das atividades, não ocorrerão 
eventos estranhos às práticas corretas. A observância dos requisitos 
operacionais, de segurança e de qualidade é fundamental para garantir o 
bom andamento das atividades e o cumprimento das metas. 

Uma boa prática importante é, como já dissemos, a formação dos pro-
fissionais. Os trabalhadores novatos e os estagiários deverão receber 
atenção diferenciada para não se expor, desnecessariamente, aos agen-
tes ocupacionais. A eles serão garantidas as orientações e informações 
pertinentes para a execução das tarefas. 

No mundo do trabalho, 
profissionais motivados, 
qualificados e, acima de tudo, 
saudáveis são essenciais para o 
sucesso de uma instituição.

Edifícios saudáveis podem ser 
dotados de comodidades como 
academias, creches, local para 
descanso e demais instalações que 
contribuam para o bem-estar. 

A umidade e a ventilação 
deficientes são capazes 
de contribuir para o 
desenvolvimento de agentes 
biológicos, potenciais 
causadores de doenças.
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Metodologias do trabalho, demais informações específicas e princípios 
de segurança deverão estar descritos em protocolos, preferencialmente 
nos Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) ou manuais, 
que devem ficar à disposição de todos, sem distinção. 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP)

POP se caracteriza por instruções escritas que visam à uniformidade de 
uma função específica. Um POP adequadamente elaborado pode ser 
usado para satisfazer os requisitos especificados de conformidade relativos 
a um produto, processo, sistema, uma pessoa ou um organismo.  
A conformidade está relacionada a processos que deverão gerar resultado 
satisfatório, ou seja, que atendam a determinado requisito estabelecido 
por normas, regulamentos e preceitos.

O POP é um tipo de documento recomendado para os procedimentos que 
representam potenciais riscos para a saúde e a segurança do trabalhador.

O trabalhador deverá ser orientado a seguir o POP referente à sua 
atividade, o qual deve ser atualizado, caso haja alterações nos proce-
dimentos. Além disso, atividades voltadas à prevenção de acidentes e 
às práticas seguras serão desenvolvidas sempre que forem necessárias, 
como parte da formação do profissional. 

O planejamento de atividades, elucidando todas as dúvidas dos traba-
lhadores, também faz parte das recomendações de boas práticas. Tam-
bém é indicada a realização de auditorias que visem à observância:

 Gdo cumprimento das normas (como as coisas estão sendo feitas); 

 Gda valorização do trabalho (se o que é importante está sendo 
realizado); 

 Gda compatibilidade social (profissionais se ajudando mutuamente 
para cumprir metas e evitar acidentes); 

 Gdo suporte organizacional (políticas de segurança, procedimentos 
corretos, comunicação efetiva, incentivos etc.);

 Gda análise do ambiente de trabalho (senso de comunidade, visão 
compartilhada, cooperação entre os pares etc.), a fim de corrigir as 
não conformidades.

No que tange à elaboração de programas de saúde abrangentes com 
foco na biossegurança, as instituições poderão buscar parcerias com 
outras instituições, fornecedores de produtos, de equipamentos, de 
materiais e demais organizações de comprovada experiência no tema.

As atividades e os treinamentos 
referentes à prevenção 
de acidentes deverão ser 
igualitários, para todo o 
conjunto de trabalhadores, 
sem distinção. Em termos de 
segurança, a parceria entre 
empregados e empregadores 
é mutuamente benéfica, 
pois incentiva ambas as 
partes a assumirem suas 
responsabilidades quanto à 
implantação de programas  
de saúde.

Auditoria é o exame analítico 
de uma empresa ou instituição. 
O papel da auditoria interna 
é fornecer uma garantia 
independente de que a gestão 
de riscos de uma organização, 
a governança e os processos 
de controles internos estão 
funcionando de forma eficaz.
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Alguns fatores deverão ser considerados nos ambientes de trabalho para 
garantir que as ações de biossegurança sejam efetivamente garantidas, 
dentre os quais se destacam:

 G avaliação dos perigos no ambiente de trabalho, da saúde dos 
profissionais, bem como dos gestores e demais membros da 
administração superior da instituição; 

 Gpromoção de ações de treinamento em saúde; de exames 
admissionais e periódicos e de vacinação para todos os membros da 
coletividade de profissionais;

 G realização de seminários com sessões educacionais que estimulem 
melhorias de comportamento do quadro funcional em relação à 
saúde; 

 Gprogramas de orientação e apoio aos profissionais das áreas de 
manutenção, projetos e engenharia para atender aos requisitos 
inerentes às normas de biossegurança, no que diz respeito a 
instalações, leiaute etc.

Qualidade no trabalho no contexto da 
biossegurança
Qualidade nos resultados é o que se espera na maioria das ativida-
des profissionais. O desempenho e a obtenção de resultados confiáveis 
estão atrelados a vários fatores, em especial, à cultura organizacional, 
aos programas de gestão, às condições ambientais, à valorização dos 

recursos humanos, às seguranças patri-
monial e pessoal, além de investimento 
para a melhoria contínua dos processos.  

Em um processo, a qualidade refere-se a 
uma medida de excelência ou uma condi-
ção da construção de algo livre de defei-
tos, deficiências e variações significativas. 
É provocada pelo compromisso rigoroso e 
consistente com o cumprimento de nor-
mas que permitam atingir a uniformidade 
de um produto, de modo a satisfazer as 
necessidades explícitas ou implícitas.

As necessidades explícitas referem-se àquelas que são percebidas pelo cliente, 
isto é, aquilo que o cliente procura encontrar em um produto, por exemplo, 
que as fotos do seu novo celular apresentem níveis de qualidade excelentes.

Para que seja atingido um grau de 
excelência, é fundamental atender 
a vários requisitos específicos, a 
fim de analisar o desempenho, 
eliminar os conflitos, implantar 
melhorias e alcançar resultados 
eficazes.

O compromisso com normas e 
padrões para os procedimentos 
e processos permite alcançar a 
qualidade nos resultados.
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As necessidades explícitas referem-se àquelas que são percebidas pelo 
cliente, isto é, aquilo que o cliente procura encontrar em um produto, por 
exemplo, que as fotos do seu novo celular apresentem níveis de qualidade 
excelentes.

As necessidades implícitas são aquelas que não estão claras para o cliente. 
Quando um produto é pensado para ser produzido, todas as necessidades 
deverão ser contempladas, pois o cliente, em um dado momento, as 
perceberá. Grosso modo é o que acontece, por exemplo, com o uso 
dos softwares processadores de textos, em que, aos poucos, o usuário 
descobre funções como o Ctrl + C; Ctrl + V; Ctrl + T etc., que ele não 
sabia que existiam, mas que atendem às suas necessidades de agilidade.

As inter-relações entre a qualidade esperada nos experimentos cien-
tíficos, nas análises laboratoriais, na produção de fármacos e imuno-
biológicos e a biossegurança e as boas práticas laboratoriais são muito 
intensas. A implantação das técnicas de qualidade nos procedimentos 
de biossegurança é vital para garantir controles eficazes, padronização 
dos sistemas de prevenção e manutenção da reputação da instituição. 
Somando-se a isso, alguns benefícios poderão ser usufruídos a partir da 
implantação da prática de qualidade em biossegurança. 

Programas de qualidade em biossegurança, baseados em estratégias e 
planos bem definidos, são capazes de melhorar as condições de trabalho 
e atender às legislações no que tange à segurança dos trabalhadores e 
aos potenciais impactos ao meio ambiente. Permitem, ainda, reduzir 
custos por meio da revisão dos protocolos de trabalho e de processos de 
compras de produtos, equipamentos e materiais em geral. 

Para refletir

No seu local de trabalho existem normas e protocolos que visem manter 
a qualidade nos processos realizados? Eles são de conhecimento do 
conjunto de trabalhadores? São seguidos? Têm funcionado? O que você 
sugeriria de melhorias?

A implantação de sistemas de certificação e de gestão da qualidade per-
mite a realização de auditorias, que são necessárias para averiguar o 
cumprimento das disposições planejadas e/ou estabelecidas previamente 
e se essas estão em conformidade ou não com os objetivos esperados.  

A família ISO 9000, de normas internacionais, é considerada uma ferra-
menta capaz de auxiliar no desenvolvimento de planos para a implan-
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tação da biossegurança, com foco na qualidade. As normas ISO se apli-
cam a campos distintos, como materiais, produtos, processos e serviços. 
A utilização adaptada dessas normas serve de base para a elaboração de 
planos de prevenção, pois contribui na organização das áreas de traba-
lho, em geral, aponta para a necessidade de planejamento, identifica a 
necessidade de investimento na capacitação do quadro funcional, além 
de estabelecer padrões de qualidade (COSTA, 2000; INTERNATIONAL 
ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2013).

ISO

A International Organization for Standardization (Organização Internacional 
para Normalização) é a maior desenvolvedora mundial de normas 
internacionais. A sigla ISO é uma referência à palavra grega iso, que 
significa igualdade. A organização foi fundada em 1947 e está localizada 
em Genebra, Suíça. Já publicou mais de 19.500 normas internacionais, 
abrangendo quase todos os aspectos da tecnologia e de negócios. 
As normas internacionais são o estado da arte das especificações para 
produtos, serviços e boas práticas, ajudando a tornar as indústrias e 
instituições em geral mais eficientes e eficazes. Desenvolvidas por meio de 
consenso global, elas ajudam a quebrar as barreiras ao comércio internacional.

A atenção aos padrões de qualidade nos processos também é uma preo-
cupação da rede de frio de imunobiológicos. De acordo com o Manual 
do PNI, a aferição da qualidade está relacionada ao aumento da garan-
tia da qualidade e segurança na conservação, no armazenamento e na 
distribuição dos imunobiológicos (BRASIL, 2013). 

Noções gerais sobre a questão 
do incêndio
A questão da segurança contra incêndios é de grande relevância, uma 
vez que o fogo é uma séria ameaça para qualquer unidade de trabalho, 
principalmente aquelas que empregam materiais de fácil combustão, 
inflamáveis, e apresentam um quadro funcional desprovido das infor-
mações necessárias para a prevenção e as respostas às emergências.

As causas mais comuns de incêndios em instalações comerciais, indus-
triais, instituições científicas e hospitalares são o não cumprimento 
das regras de prevenção e a não implementação dos cuidados básicos 
de manutenção de equipamentos e das instalações prediais. Casos de 
incêndios originados de atos criminosos, pela ação de vandalismo ou 
pela proximidade às comunidades carentes, onde não existe a conscien-
tização da população para a prevenção, não estão de todo descartados. 

Para saber mais sobre a ISO, 
apenas dispomos de uma boa 
literatura na língua inglesa. 
Se você conhece esse idioma, 
recomendamos que leia: 
International Organization for 
Standardization. Disponível em: 
http://www.iso.org/iso/home.
html.

Algumas instalações 
merecem atenção redobrada, 
principalmente quando, 
nesses locais, estão inseridas 
pessoas incapazes de ajudar a 
si próprias. Hospitais, clínicas, 
asilos, escolas e demais locais 
frequentados principalmente 
por crianças, idosos e aqueles 
com mobilidade dificultada são 
alguns exemplos de ambientes 
críticos para se administrar 
incêndios.
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Incêndios podem destruir completamente o espaço de uma 
instituição. A melhor solução é preveni-los.
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Equipamentos defeituosos ou utilizados indevidamente são potenciais 
fontes geradoras de incêndios, bem como sistemas de iluminação e 
ventilação, instalações elétricas sobrecarregadas, improvisadas e fora do 
padrão. Tubulações de gases industriais, gás liquefeito de petróleo (GLP) 
e gás natural, se não mantidas adequa-
damente, também são fontes geradoras e 
alimentadoras de incêndios. As causas, as 
circunstâncias e a extensão da propagação 
do fogo variam de acordo com o tipo de 
atividade executada (CARVALHO, 2013).

A prevenção contra incêndios em locais 
de armazenamento de materiais combus-
tíveis, tais como isopor, papelão, madeira, 
papel etc., necessita de atenção refor-
çada, em virtude do rápido consumo 
desses materiais pelo fogo.

As instalações onde se promovem o armazenamento e a distribuição de 
imunobiológicos necessitam da implementação de planos de prevenção 
contra incêndios, de modo que a integridade física de seus ocupantes 
esteja garantida. 

Saídas de emergência e adoção de rotas de fuga são importantes, além do 
treinamento para o uso correto desses elementos de segurança. As rotas 
de fuga são meios estruturais, tais como: escadas de segurança, iluminação 
de emergência, área de refúgio devidamente sinalizada. As rotas de fuga, 
desobstruídas e seguras, devem ser capazes de assegurar a saída em 
qualquer ponto da edificação até o ponto de encontro estabelecido, sem 
que seja necessária a ajuda de terceiros (RODRIGUES et al., 2014).

Gás é um dos quatro estados 
fundamentais da matéria (sendo 
os outros: sólidos, líquidos e o 
plasma). O que distingue um gás 
de líquidos e de sólidos é a grande 
separação das partículas.

O uso inadequado das tomadas 
elétricas pode provocar sobrecarga, 
gerando potencial risco de incêndios.
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O primeiro passo para iniciar uma reflexão 
sobre controle e prevenção de incêndios é 
entender como, de fato, eles acontecem. 
Nos incêndios, três elementos importan-
tes são necessários para o fogo prosperar 
e se espalhar nos ambientes. O combus-
tível que queima, o ar que alimenta o 
fogo pela ação do oxigênio, e o calor que 
permite que o fogo continue queimando. 
Esses três elementos formam o Triângulo 
do fogo (Figura 4).

Definições importantes para a configuração do 
triângulo do fogo
Para controlar o fogo, pelo menos um dos lados do triângulo deverá ser 
removido. Para melhor entendimento sobre a questão da configuração 
do triângulo do fogo, algumas definições são importantes. 

Combustível 

Refere-se a qualquer material que possa ser queimado. Líquidos como 
solvente de tintas, gasolina, tintas em geral à base de óleo estão incluí-
dos nessa categoria, uma vez que lançam gases que podem facilmente 
inflamar e começar um fogo, sob as condições certas. Tanques que arma-
zenam gases (propano) são outra forma de material combustível. Vaza-
mento de combustível das empilhadeiras movidas a gás liquefeito de 
petróleo (GLP), quando esses veículos não recebem os cuidados neces-
sários no que tange à movimentação e à manutenção, pode ser conside-
rado um fator relevante para a geração de princípios de incêndios.

Os materiais combustíveis mais comuns são madeira, borracha, tecido e 
alguns plásticos. Quando aquecidos a determinada temperatura, podem 
alcançar seu ponto de ignição.

Os combustíveis são classificados quanto:

 G ao estado físico, em sólidos, líquidos e gasosos. São materiais que 
queimam em profundidade e extensão e deixam resíduos. 

 G à volatilidade, em:

• voláteis: aqueles que não necessitam de aquecimento para 
desprender vapores inflamáveis, ou seja, emanam esses vapores 
à temperatura ambiente. São denominados produtos leves. 
Exemplos: gasolina, éter, tolueno etc.;

Fonte: Ícone do fogo: sundeiparora (s/d).

Figura 4 – Triângulo do fogo

Inflamar é o que ocorre com 
materiais inflamáveis, ou seja, que 
podem facilmente pegar fogo. 
Um bom exemplo são os líquidos 
altamente inflamáveis, como 
álcool, éteres, cetonas e ésteres.  
É aconselhável mantê-los longe do 
fogo e de eletricidade.

Ponto de ignição é a 
temperatura mínima na qual 
os gases desprendidos dos 
elementos combustíveis entram 
em combustão apenas pelo 
contato com o oxigênio do ar, 
independentemente de qualquer 
fonte de calor.

A classificação quanto à 
volatilidade se aplica a 
combustíveis líquidos.
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• não voláteis: aqueles que necessitam de aquecimento para 
desprender vapores inflamáveis. São denominados produtos 
pesados. Exemplo: óleo combustível (diesel). 

Quando o combustível é removido, o fogo se extingue. Esse processo 
de remoção pode ser realizado por meio da queima controlada ou da 
eliminação física do combustível, com estrita observância às normas 
de segurança. Caso o fogo esteja fora de controle, a retirada do mate-
rial combustível deverá ser realizada por pessoal treinado (brigada de 
incêndio), ou pelos bombeiros e equipes bem supervisionadas.

Ar (comburente)

O ar atmosférico é composto por um conjunto de gases em proporções dife-
rentes. Dentre eles, está o oxigênio (O

2
) que respiramos e que atua como 

comburente em processos de queima, em volume de cerca de 20,93%. 

Quando o ar é removido, o fogo se extingue pela falta de oxigênio. 
Normalmente, a remoção do ar se faz por abafamento das chamas; 
para tal, se lança mão dos extintores de espuma, de dióxido de carbono 
(CO

2
) ou de pó químico seco (PQS). Esses compostos funcionam como 

um cobertor de abafamento, isolando os combustíveis do oxigênio do 
ar, diminuindo a concentração do comburente e, consequentemente, 
inibindo o processo de combustão. No Quadro 1, é apresentada a con-
centração de oxigênio no ar para que ocorra a combustão.

Quadro 1 – Condições favoráveis para que ocorra a combustão

Concentração de oxigênio (%) Combustão

De 0 a 8 Não ocorre

De 8 a 13 Lenta 

De 13 a 21 Viva

Fonte: Boas práticas químicas em biossegurança (CARVALHO, 2013).

Calor

A remoção do calor, ou o resfriamento de um incêndio, é a forma mais 
comum para a extinção do fogo. Um combustível entrará em combus-
tão, espontaneamente, quando os seus vapores atingirem a tempera-
tura de ignição. Essa temperatura é um fator determinante na fixação 
das normas de segurança para produtos voláteis, como petróleo, óleo 
diesel e óleo combustível lubrificante.

Na maioria das extinções de incêndios, a água é o elemento primordial 
utilizado para resfriamento do calor gerado pelo fogo. Esse calor trans-
forma a água em vapor, permitindo, com isso, que o calor seja retirado. 
A água é capaz de agir para abafar as chamas e sufocar o fogo. Produtos 

Vapor, muitos líquidos, sólidos   
e combustíveis inflamáveis são 
de natureza volátil, ou seja, 
evaporam rapidamente e estão 
continuamente emitindo vapores. 
A taxa de evaporação varia 
muito de um líquido para outro e 
aumenta com a temperatura.
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químicos podem ser adicionados à água para melhorar a capacidade de 
remoção de calor ou melhorar a manutenção da integridade do com-
bustível não consumido.

No caso de incêndios nas unidades de trabalho, tais como estabele-
cimentos de saúde, instituições de ensino e de pesquisa, indústrias, 
residências, meios de transporte e demais instalações em que se con-
centram pessoas e matérias combustíveis, os métodos de transmissão 
ocorrem por três meios – irradiação, condução e convecção. 

É a forma de transmissão de calor por meio 
de ondas caloríficas que atravessam o ar, 
irradiadas do corpo em chamas.

Figura 5 – Formas de transmissão de calor

É a forma de transmissão de calor que 
se processa de um elemento a outro, de 
molécula a molécula.

É a forma de transmissão de calor através da 
circulação de um meio transmissor gasoso 
ou líquido.

Classes de incêndios e agentes extintores 
Existem quatro classes principais de incêndios no Brasil, conforme ilus-
tra o Quadro 2.

Quadro 2 – Classes de incêndios

A
São aqueles que envolvem materiais combustíveis comuns, como 
madeira, papel, papelão, plástico, tecido e a maioria dos tipos de lixo. 
Extintor de água é muito eficaz para a extinção desse tipo de incêndio, 
no entanto, dependendo da área de trabalho (por exemplo, hospitais), 
esses tipos de extintores não são facilmente encontrados, o que remete 
ao uso de extintor de PQS.

B
São aqueles que envolvem líquidos inflamáveis, gases, óleos, tintas e 
graxas. Para esse tipo de fogo, o recomendado é o extintor de CO2 ou PQS. 
A água não deve ser utilizada para incêndios dessa classe, tendo em vista 
que líquidos inflamáveis e água são incompatíveis em caso de incêndios. 

C
São aqueles que envolvem equipamentos elétricos de um modo geral, 
quadros elétricos, motores elétricos etc. Para esse tipo de fogo, o 
recomendado é o extintor de CO2 ou extintores com carga de produtos 
químicos secos e específicos. A água não deve ser utilizada para 
incêndios dessa classe. O inconveniente de se utilizar PQS e demais 
produtos químicos secos é que deixam nos equipamentos resíduos 
difíceis de serem removidos.

D
São aqueles que envolvem metais combustíveis (pirofóricos), tais como 
magnésio ou sódio. A água pode reagir com o sódio e outros metais 
alcalinos explosivamente, portanto não use água! Os extintores de 
CO2 não são capazes de conter um incêndio da Classe D, portanto 
devem ser utilizados somente extintores do tipo PQS.

Fonte: Norma 9.443:2002 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002).

Irradiação, condução e convecção 
são conceitos trabalhados neste 
livro, no Capítulo 7, “Refrigeração 
e equipamentos da rede de frio”.

Em alguns países, 
diferentemente do Brasil, 
duas classes importantes de 
incêndios são consideradas: 
a Classe E, que trata dos 
incêndios em instalações 
que manipulam material 
radioativo e químico, capazes 
de comprometer a integridade 
física do homem; e a Classe 
K, que envolve atividades que 
utilizam gordura animal e 
vegetal, no estado líquido ou 
sólido (CARVALHO, 2013). 
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Indicações para o uso dos vários tipos de extintor, mencionados 
no Quadro 3, são apresentadas a seguir.

Quadro 3 – Agentes extintores

Tipo de extintor Finalidades

PÓ QUÍMICO 
SECO

São ideais para uso em ambientes em que existe a possibilidade da geração 
de múltiplos tipos de incêndios e oferecem uma excelente proteção geral.  
Os extintores PQS são a única solução eficaz para incêndios envolvendo  
gases inflamáveis.

ESPUMA

São ideais para uso em incêndios que envolvem materiais combustíveis sólidos 
e são altamente eficazes em incêndios de líquidos inflamáveis. A camada 
de espuma aplicada por esses extintores ajuda a evitar a reignição após a 
extinção do fogo. 

DIÓXIDO DE 
CARBONO

Extintores de CO2 são adequados para uso em incêndios de líquidos 
inflamáveis   e são extremamente eficazes na extinção de incêndios envolvendo 
equipamentos elétricos. O CO2 é também um dos agentes de extintor mais 
limpo e não deixa nenhum resíduo quando utilizado na extinção do fogo.

ÁGUA
São adequados para utilização em ambientes que contêm materiais combustíveis 
sólidos, tais como madeira, papel e têxteis. É importante lembrar que a água 
conduz eletricidade e não deve ser utilizada em equipamentos elétricos.

Recomendações para o uso de extintores
Algumas regras devem ser observadas e cumpridas, obrigatoriamente, 
no que tange ao uso dos extintores de incêndio: 

1. Para que um extintor de incêndio seja utilizado, é necessária a
obediência estrita a normas brasileiras ou regulamentos técnicos do
Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial (Inmetro).

2. Os extintores devem ser submetidos, mensalmente, a rigorosa
vistoria, quando são examinados aspecto externo, lacres,
manômetros (se pressurizados) e se os bicos de aspersão e as
válvulas de alívio não apresentam obstrução.

3. As informações inerentes ao extintor devem estar disponíveis na
etiqueta de identificação, presa, obrigatoriamente, ao corpo do
extintor, onde constam a data em que foi submetido à recarga,
a próxima data para recarga e o número de identificação. Essa
etiqueta deve ser protegida ao máximo, para não ser danificada, e
as informações, perdidas.

4. Os extintores de pressão injetada devem ser submetidos à pesagem,
de preferência semestralmente, para que seja garantida a totalidade
da recarga, que não deverá ter perda acima de 10% do peso
original. No caso de perda de peso, o cilindro deve ser submetido à
recarga.

5. Os extintores de espuma devem ser inspecionados e recarregados
anualmente.
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6. Quanto à localização dos extintores, eles devem ser colocados em 
locais de fácil visualização, de fácil acesso e, preferencialmente, em 
um ponto cujo acesso não seja dificultado pelo fogo, em caso de 
incêndio.

7. Os locais destinados aos extintores devem ser identificados 
de acordo com as normas vigentes. No piso, o local deve ser 
identificado por pintura de um quadrado de, no mínimo, 1m2, na 
cor vermelha. Essa área deve estar livre de qualquer obstrução.

Como utilizar um extintor de forma segura

Para manejar um extintor de forma eficiente e segura, há alguns passos 
a serem seguidos:

1. Segurar o extintor firmemente, puxar e rodar, concomitantemente, o 
pino de segurança. 
Atenção: esse pino garante a segurança para que o extintor não seja 
acionado acidentalmente.

2. Aponte o bico do extintor em direção à base do fogo.
Atenção: mantenha uma distância de, pelo menos, 8 metros do fogo. 
Observe a direção do vento. Se o vento estiver soprando em sua direção, 
mude a posição em relação ao fogo.

3. Pressione a alça para descarregar o extintor.
Atenção: peça ajuda e tenha outros extintores nas proximidades, pois, 
dependendo do tipo de extintor, a carga do componente poderá não ser 
suficiente. Caso não consiga debelar as chamas, saia do local e chame o 
Corpo de Bombeiros.

4. Varrer o bocal de trás para frente e de lado a lado até que as chamas 
sejam extintas. 
Atenção: fique atento, pois as chamas podem voltar a acender!

Considerações finais
Falar em biossegurança significa procurar cuidar da vida de forma ética. 
Para tanto, os ambientes de trabalho da rede de frio de imunobiológicos 
devem estar em condições adequadas, assim como os trabalhadores, 
gestores e usuários devem conhecer   as chamadas “boas práticas da 
biossegurança”. Por isso, há extrema necessidade de educação perma-
nente dos trabalhadores para que eles possam acompanhar o avanço 
tecnológico e realizar o trabalho de forma preventiva e resolutiva.
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O mesmo entendimento pode ser aplicado, também, à questão do 
incêndio, pois tem íntima relação com a biossegurança. É muito impor-
tante ter conhecimentos gerais que possam auxiliar na redução das 
possibilidades de geração de incêndio.

Portanto, é fundamental estar atento às normas e às boas práticas que 
garantem não só a sua segurança, mas a de todos que dependem do seu 
trabalho. Lembre que o aprendizado deve ser contínuo, com a finali-
dade de garantir a qualidade necessária para a prestação de serviços, no 
tocante à rede de frio de imunobiológicos.
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