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Por que o trabalho reflete na
saúde e na qualidade de vida

O grupo de pesquisa Saúde 
e Trabalho, do Departamento 
de Enfermagem da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM), 
reúne atualmente 21 projetos 
de pós-graduação, além 
de outros 30 de iniciação 
científica, acerca da saúde do 
trabalhador. As investigações, 
cujo ponto de partida são as 
condições de trabalho, vêm 
norteando políticas públicas 
e abastecendo um banco 
de dados que conta com 
cerca de seis mil registros 
de pessoas oriundas de 
empresas de diferentes 
portes. Já foi investigada a 
situação de profissionais 
que atuam nos mercados de 
hortifrutigranjeiros e de flores, 
no magistério, em feiras livres 
e no processamento de 
aves, entre outros 
setores. 
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Carregador na 
Ceasa-Campinas: 

pesquisa revela que 
profissionais, cuja 
média de idade é 

elevada, carregam 
carrinhos manuais 
com cerca de meia 
tonelada de peso
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