
o Brasil, os trabalhadores do 
setor metalúrgico pertencen-
tes ao mercado de trabalho 
formal celetista se afastaram 
mais do trabalho para trata-

mento de saúde por doenças psíquicas que 
os profissionais da educação, ainda que estes 
também apresentem níveis elevados de ado-
ecimentos. A constatação, que surpreendeu 
até mesmo a autora principal da pesquisa, a 
economista, socióloga e sanitarista Eunice 
Stenger, faz parte da tese de doutorado que 
ela defendeu junto ao Departamento de Saú-
de Coletiva da Faculdade de Ciências Médi-
cas (FCM) da Unicamp, sob orientação do 
professor Heleno R. Corrêa Filho.

O estudo, que teve como recorte tempo-
ral o período de 2000 a 2011, deu origem a 
três artigos científicos. “O achado principal 
surpreendeu porque sempre esperamos mais 
adoecimentos psíquicos para trabalhadores 
de setores mais intelectuais. Entretanto, a 
pesquisa mostra maior prevalência de pro-
blemas psíquicos entre os trabalhadores da 
metalurgia, que tradicionalmente apresenta-
vam mais problemas músculo- esqueléticos. 
A explicação para isso parece estar nas mu-
danças organizacionais que intensificaram 
o processo de trabalho e aumentaram o es-
tresse no setor da metalurgia neste início de 
século”, analisa Eunice. A autora da tese des-
taca ainda que os professores, nos relatos da 
bibliografia médica internacional, compõem 
uma das categorias de trabalhadores que 
mais têm adoecimentos psíquicos.

Para desenvolver a tese, Eunice combinou 
dois métodos de trabalho. Inicialmente, ela 
fez um estudo de caso, que deu origem a um 
primeiro artigo qualitativo. Este abordou ex-
clusivamente uma das fábricas de uma em-
presa multinacional de autopeças. Depois, 
a pesquisadora partiu para um estudo epi-
demiológico ecológico, comparando os dois 
grupos de trabalhadores, com foco nos afas-
tamentos do trabalho por razões de saúde. 
Ambos os grupos foram estudados a partir 
das respectivas CNAEs [Classificação Nacio-
nal de Atividades Econômicas].

O primeiro método foi um estudo de caso 
qualitativo. Nele, a autora recorreu ao exame 
da documentação que compõe um processo 
judicial do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) contra a empresa. Conforme Eunice, 
as condições de trabalho acusam riscos psi-
cossociais aos trabalhadores, decorrentes da 
introdução de um novo modelo de gestão, co-
nhecido como “Lean Production” e também 
como “Lean-Manufacturing” ou “Produção 
Enxuta”. No formato brasileiro, tal modelo 
organizacional expõe os trabalhadores a lon-
gas jornadas e a uma maior instabilidade no 
emprego. “Isso sem falar em outros fatores 
de pressão psicossocial, como a elevada rota-
tividade no emprego e a exposição a ruídos”, 
acrescenta a autora da tese.

Eunice observa que antes de realizar este 
estudo, ela havia feito outro, no final dos 
anos 90. Naquela oportunidade, ela entrevis-
tou operários, gerentes e dirigentes sindicais. 
As informações obtidas foram posteriormen-
te confrontadas com os adoecimentos relata-
dos pelos peritos do MPT. “Essa metodologia 
criou oportunidade inédita de confrontar ob-
servação direta das causas dos adoecimentos 
com a visão de resultados posteriores sobre 
o trabalho e a saúde dos trabalhadores”, afir-
ma a pesquisadora. O questionamento fun-
damental presente na investigação, diz, girou 
em torno do modelo organizacional que re-
presenta riscos psicossociais, gerador de ado-
ecimentos, inclusive psíquicos.

Nos processos judiciais, relata Eunice, a 
empresa foi questionada pelo uso abusivo 
de longas jornadas e trabalho sem descanso 
semanal. Questões como o ritmo das ativi-
dades e o nível de ruído no local de trabalho 
também foram consideradas pelos peritos 
do MPT. A segunda abordagem metodoló-
gica empregada pela pesquisadora, que deu 
origem a outros dois artigos científicos, con-
sistiu numa análise quantitativa, em âmbi-
to nacional, das CNAES da metalurgia e do 
ensino. Para isso, ela recorreu aos dados da 
Guia de Recolhimento do FGTS e Informa-
ções à Previdência Social (GFIP), pertencente 
à Previdência Social, que pela primeira vez foi 
cedida para a academia.
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Os dados nacionais de pagamentos de 
benefícios para Licenças para Tratamento 
de Saúde (LTS), de acordo com Eunice, 
foram utilizados para calcular a incidência 
anual de licença médica por grupos de do-
enças - definidos pela Classificação Inter-
nacional de Doenças (CID 10). Na pesquisa 
foram calculadas prevalências, o numera-
dor corresponde aos trabalhadores doentes 
e o denominador a todos os trabalhadores 
formais registrados em cada categoria de 
atividade econômica, segundo a GFIP. As-
sim, os numeradores foram extraídos dos 
diagnósticos que motivaram as licenças, 
classificadas pela CID 10 no Sistema Único 
de Benefícios (SUB) do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). Já os denomina-
dores foram retirados do GFIP, cobrindo o 
período de 2000 a 2011.

Eunice enfatiza que nos artigos quanti-
tativos foi apresentado um estudo ecológico 
descritivo que permitiu traçar as tendências 
das doenças mais prevalentes. “Precisa ficar 

claro que, conforme os dados apurados ao 
longo das investigações, as lesões externas 
é que foram a principal causa de afastamen-
tos entre trabalhadores da metalurgia – va-
riando de 125,4 a 221,6 afastamentos para 
cada 10.000 trabalhadores afastados com 
vínculo celetista”, informa a autora da tese. 
A segunda causa de afastamentos foram os 
distúrbios musculoesqueléticos, com 85,5 a 
207,1 benefícios por 10.000 trabalhadores. 
Os transtornos mentais aparecem em ter-
ceiro lugar como causa de afastamentos por 
doenças entre metalúrgicos - foram de 19,8 
a 58,8 casos para cada grupo de 10.000 tra-
balhadores. Entre os professores, a taxa foi 
de 11,5 a 38,9 afastamentos para cada grupo 
de 10.000 trabalhadores. 

O câncer apareceu como a única doença 
com incidência mais alta de LTS entre os tra-
balhadores da educação, o que é explicado 
pelo fato de a categoria contar com um ele-
vado número de mulheres, nas quais o cân-
cer de mama tem importante prevalência. A 

autora da tese conclui que a possibilidade 
de trabalhar com a GFIP trouxe mais luz 
para a linha de pesquisa em Saúde do Tra-
balhador. Ela lamenta, porém, não ter tido 
autorização para publicar os dados relativos 
aos adoecimentos psíquicos encontrados no 
estudo de caso. “É necessário quebrar o se-
gredo estabelecido por empresas e órgãos de 
governo sobre as doenças e acidentes do tra-
balho sob a alegação de direitos comerciais e 
ameaças à individualidade. São argumentos 
que simplesmente não estão respaldados 
pela Constituição Brasileira”.

Na opinião da pesquisadora, é papel do 
governo e dos sindicatos permanecerem 
alertas, no sentido de exigir uma prevenção 
adequada para adoecimentos que exercem 
pressão sobre o sistema de Previdência So-
cial. Eunice sublinha que sua pesquisa re-
vitaliza o uso dos estudos ecológicos, que 
se mostram apropriados para a análise de 
agrupamentos de trabalhadores. “Além da 
experimentação biológica e a experimen-
tação animal, a epidemiologia é a terceira 
e indispensável técnica de estudo sobre os 
grandes problemas de saúde pública, gra-
ças aos dados sobre as condições sanitárias 
(morbimortalidade) e à análise de riscos. 
Ela é o fundamento de evidência para a me-
dicina”, sustenta. 

No caso dos estudos em Saúde do Tra-
balhador, acrescenta, a epidemiologia ga-
nha à medida que os estudos ecológicos 
são diversificados. “É necessário quebrar o 
paradigma do nexo causal individual, que 
expressa a recusa de profissionais e pes-
quisadores em reconhecer que somente 
grupos coletivos de trabalhadores podem 
revelar frequências modificadas de adoe-
cimentos e acidentes na forma de cálculos 
de risco epidemiológico sobre grupos hu-
manos. Não faz sentido obrigar os traba-
lhadores solitários a ‘provar’ que estejam 
expostos ou doentes”, finaliza.
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Para Eunice Stenger, 
autora do estudo, é papel 
do governo e dos sindicatos 
permanecerem alertas, 
no sentido de exigir uma 
prevenção adequada para 
adoecimentos que exercem 
pressão sobre o sistema de 
Previdência Social

Campinas, 8 a 14 de setembro de 2014Campinas, 8 a 14 de setembro de 20144


