
 abril de 200420

Trabalho compatível
com o indivíduo

Já é reconhecido, por exemplo,
que ocupações ligadas à capacidade
decisória, exaustão física ou ruído exces-
sivo podem estar relacionadas a altas ta-
xas de colesterol. A obesidade, por sua
vez, é mais comum entre profissões de
baixo status social e geralmente está li-
gada ao estresse. Em outros casos, pode
ser resultado de uma alimentação sabo-
rosa, que representa uma tentativa de
atenuar conflitos no ambiente de traba-
lho. A jornada noturna está ligada a dis-
túrbios alimentares e do sono. Em pro-
fissões que exigem a posição sentada
por tempo prolongado ocorre redução
da densidade óssea, enquanto o traba-
lhador sujeito a calor excessivo, exposto
a agrotóxicos, metais ou outros agentes
químicos pode sofrer redução na produ-
ção de espermatozóides.

Para minimizar o efeito nocivo do
trabalho sobre a saúde humana, Waiss-
man aconselha a revisão das relações
profissionais. “Os trabalhadores não de-
vem ser adaptados às necessidades da
empresa, mas o sistema de trabalho
deve ser compatível com as possibili-
dades do indivíduo”, critica. “No caso
do trabalho noturno, por exemplo, é
comum impor ao trabalhador o mesmo
ritmo exigido no turno do dia. Mas, como
somos uma espécie diurna, trabalhar à
noite é, por si, uma sobrecarga.”

O especialista considera o acom-
panhamento médico fundamental para
qualquer trabalhador, mas chama aten-
ção para o perigo de exclusão se, por
exemplo, descobre-se que um empre-
gado tem maior suscetibilidade às con-
dições exigidas pela função que de-
sempenha. Ao contrário, também é
possível encontrar grupos de funcio-
nários bem adaptados ao sistema de
trabalho, dando a idéia enganosa de
que a função não oferece risco quan-
do, na verdade, aqueles que apresen-
taram problemas de saúde já foram dis-
pensados do serviço.

Enquanto as influências do siste-
ma de trabalho sobre a saúde humana
ainda estão sendo definidas, os prejuí-
zos que as substâncias químicas podem
causar são velhos conhecidos. Confira
algumas das substâncias químicas mais

ósforo, chum-
bo e benzeno
são substâncias
químicas co-
muns em am-

bientes industriais que já
no início do século 20
eram reconhecidas como
nocivas à saúde do traba-

lhador. As suspeitas de que
o sistema e a organização do

trabalho também podem inter-
ferir no desenvolvimento de doenças,
no entanto, ainda são pouco estuda-
das. “Os médicos, de forma geral, não
reconhecem que certas patologias es-
tão ligadas à ocupação profissional”,
alerta o endocrinologista William Waiss-
man, pesquisador da Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp)
da Fiocruz. “Por isso a preocupação em
criar protocolos que demonstrem que
doenças comuns podem estar associa-
das ao sistema de trabalho. Assim os
médicos podem ter orientação não só
para o diagnóstico, como também para
identificar condições de trabalho pas-
síveis de causar doenças”.

Segundo o especialista, é impos-
sível isolar uma causa única na geração
de doenças relacionadas ao trabalho, o
que dificulta o reconhecimento destes
fatores nocivos. “O efeito do sistema de
trabalho sobre o organismo costuma ser
cumulativo, resultando em doenças
crônicas”, esclarece. Como o sistema
endócrino formado por glândulas pro-
dutoras de substâncias que controlam o
metabolismo é um importante elo de
ligação entre o meio ambiente e a car-
ga genética de cada pessoa, torna-se um
aspecto da saúde humana mais suscetí-
vel às influências da organização e das
demandas do trabalho.
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Saúde no lixocomuns nos ambientes de trabalho e
os riscos que comportam para o siste-
ma endócrino.
Chumbo - Associado à esterilidade
de mulheres desde o século 19.
Fósforo - Associado a doenças da glân-
dula tireóide já no início do século 20.
DDT (dicloro-difenil-tricloro-etano) - Os
efeitos desmasculinizantes do pesticida
foram verificados na década de 1940.
HCB (hexaclorobenzeno) - Em doses
letais, o agrotóxico usado no combate a
fungos acumula grande quantidade de
gordura no fígado e pode causar altera-
ções no metabolismo da vitamina A.
PCBs (bifenilas policloradas) - Pre-
sente no fluido de transformadores, al-
tera o metabolismo de lipídios causan-
do elevação das taxas de colesterol e
de triglicerídeos.
PVC (cloreto de polivinila) - Material
básico para a produção de tubos plás-
ticos e cartões de crédito, está associa-
do ao câncer de testículo.
Cloreto de vinila - Usado na fabri-
cação de plásticos, inibe a glândula
tireóide e pode causar insuficiência
reversível da glândula adrenal.
Dioxinas e furanos - Usados como
conservante de madeira, bloqueiam a
ação dos hormônios tireoidianos e po-
dem causar alterações no fígado e
hipotálamo.
Dissulfeto de carbono - Usado na
fabricação de filmes, no refino da pa-
rafina, na produção de viscose e rayon,
pode causar alterações na taxa de
colesterol, além de provocar aumento
da incorporação de colesterol na pare-
de arterial. Existem relatos de impo-
tência desde a década de 1930.
Ftalatos - Empregados na produção
de peças de automóveis, suprimen-
tos médicos, invólucros de plástico
para alimentos e frascos de bebidas,
pode causar atrofia testicular e redu-
ção da fertilidade.
Percloroetileno - Solvente usado
para gorduras, ceras e borrachas, prin-
cipalmente na indústria de lavagem a
seco, aumenta o risco de infertilidade
em mulheres.

* As informações acima foram gentil-
mente cedidas por William Waissman, autor
do capítulo “Endocrinopatologia associada ao
trabalho” publicado no livro “Patologias do
trabalho” (Editora Atheneu).

desemprego e o em-
pobrecimento nunca
levaram tantos brasi-
leiros a tirar o susten-
to do lixo. A partir de
entrevistas realizadas

em um lixão, um aterro sanitário e
uma cooperativa de catadores lo-
calizados no Rio de Janeiro, além
de associações de reciclagem em
Minas Gerais e no Rio Grande do
Sul, a assistente social Denise
Chrysóstomo de Moura Juncá tra-
çou um perfil dos trabalhadores do
lixo, analisando em seu projeto de
pós-graduação na Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca
(Ensp) da Fiocruz como percebem
saúde e doença em
uma atividade em que
não faltam riscos e
preconceitos.

“‘Cair no lixo’,
como os catadores
costumam dizer, não é
uma escolha, mas uma
necessidade”, a pes-
quisadora explica. “Mas
não deixa de haver en-
tre eles a certeza de
que desempenham
um trabalho digno,
que exige habilidade,
rotina e normas de con-
duta”. Entre os traba-
lhadores que atuam
em aterros sanitários e
lixões e aqueles que fazem parte de
cooperativas e associações existe
uma diferença fundamental: a per-
cepção do lixo como matéria-prima,
e não como resto. “Em cooperati-
vas e associações, os catadores se
percebem como agentes ambientais,
vencendo o estigma que cerca o tra-
balho com o lixo”, observa.

Seja em aterros, cooperativas
ou associações, a noção de saúde
entre os catadores é a mesma. “Eles
reconhecem doenças de pele e é
comum ouvir reclamações sobre do-
res articulares ou problemas alérgi-
cos, mas sempre de forma vaga e

sem relação direta com o lixo”, a pes-
quisadora avalia. “O catador só se
considera doente quando fica impos-
sibilitado de trabalhar”. Os acidentes
provocados por materiais cortantes
e pelo intenso trânsito de caminhões
são percebidos como os maiores ris-
cos da atividade. “Muitas vezes os
catadores improvisam proteção para
os braços e pernas, mas o acidente
é atribuído, na maioria das vezes, ao
descuido do trabalhador”, explica.

É comum encontrar famílias in-
teiras trabalhando no lixo. “Já conhe-
ci mulheres que amamentavam re-
cém-nascidos no lixão”, recorda a
pesquisadora. “É muito complicado
atribuir a doença exclusivamente ao

contato com o lixo no ambiente de
trabalho, porque quem trabalha nes-
ta atividade geralmente vive em con-
dições precárias também no que diz
respeito à habitação e à alimentação.
Existem catadores que ganham até
dez salários mínimos mensais, mas a
média de ganhos é de um a três salá-
rios para o sustento de toda a famí-
lia”. Entre trabalhadores de coopera-
tivas e associações o atendimento
médico é mais comum, enquanto nos
lixões não é raro encontrar o uso de
medicamentos achados entre os de-
tritos ou de ervas indicadas pela sa-
bedoria popular.

Estudo avaliou riscos envolvendo trabalho com lixo
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