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Os Acidentes de Trabalho têm como causa principal o Ato 

Inseguro 

 

Ou: 

 

A Culpa Exclusiva da Vítima 



operacionais 
 
 ambientais 
 
 organizacionais 
 
 pessoais 



As Doenças Ocupacionais ou Relacionadas ao 

Trabalho são quase inexistentes 





As Doenças Ocupacionais ou Relacionadas ao 

Trabalho são quase inexistentes 



Eu não acredito em bruxas, mas que 

elas existem, existem! 

Miguel de Unamuno 
 



  

 

 

 

 

A primeira inspeção a um dos estabelecimentos, 

ninguém esquece.  Entrei em uma edificação moderna, 

ampla, climatizada, com boa iluminação, com local para 

lanches, repleta de jovens em seus postos de trabalho. 

Estes estão localizados em salas imensas, com 

trabalhadores ocupando pequenas baias individuais e 

diante de um terminal de vídeo. 

  
  

  



 

 

 

 

 

 

A supervisora sorriu para mim e a operadora de 

telemarketing, com quem conversei rapidamente, me 

informou que era seu primeiro emprego, que estava a 

pouco tempo na atividade e que iria usar o salário para 

ajudar os pais e, quem sabe, pagar as mensalidades de 

uma futura faculdade. Muito bacana, respondi, na 

linguagem dos meus cinqüenta e oito anos.  

        



 

 

 

 

 

 

 

Então, como conciliar essa primeira imagem com as 

queixas que motivaram essa auditoria? Como pode um 

lugar tão clean, descolado, gerar tantas demandas? A 

resposta veio no seu devido tempo e após me debruçar 

sobre a documentação e as planilhas obtidas através do 

seu departamento médico.   



Vocês podem não acreditar em doenças 

relacionadas ao trabalho, mas que elas 

existem, existem! 





• ESTABILIDADE 
 

• F.G.T.S. 
 

• AÇÃO REGRESSIVA 
 

• FAP 
 

• AÇÃO CIVIL 
 

 



• DADOS DE INFORTUNÍSTICA INCONSISTENTES 

 

• QUE NÃO ESPELHAM A REALIDADE 

 

• CONSTRUÍDOS COM O INTUÍTO DE OBSTAR  

DIREITOS DOS TRABALHADORES E FRAUDAR A 

PREVIDÊNCIA SOCIAL  



PRESUNÇÃO TÉCNICA 

 

 

PRESUNÇÃO LEGAL 



 

 

Se é verificado estatísticamente que uma 

determinada patologia é mais frequente em uma 

categoria profissional, determina-se que ela é 

peculiar àquele grupo de trabalhadores e 

estabelece-se a presunção de que a mesma é de 

causa ocupacional. 









        § 3o  Considera-se estabelecido o nexo entre o 

trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico 

epidemiológico entre a atividade da empresa e a 

entidade mórbida motivadora da incapacidade, 

elencada na Classificação Internacional de Doenças -

 CID em conformidade com o disposto na Lista C do 

Anexo II deste Regulamento.  

DECRETO 3048/99 



TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO RELACIONADOS COM O TRABALHO 

(Grupo V da CID-10) 

TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO RELACIONADOS COM O TRABALHO (Grupo 

V da CID-10) 











ORGANIZAÇÃO 

DO TRABALHO 









 

 

 

 

 

 

 

Os que necessitam de crédito, encontram serviços 

como empréstimos, financiamentos, cheque 

especial e cartão de crédito.  

 



 

 

 

 

 

 

Já quem deseja investir seu dinheiro, pode contar 

com a caderneta de poupança, fundos de 

investimento e planos de previdência privada.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Além desses produtos, os bancos também 

costumam disponibilizar outros, como seguros, 

títulos de capitalização e consórcios. 



metas 





É comum, na rotina do trabalhador, a baixa tolerância ao 

erro, o acúmulo de tarefas, a rotina repetitiva e mecanizada, 

as cobranças públicas, a ausência de cursos de treinamento, 

o trabalho além do horário e aos fins de semana, a pressão 

diária pelo cumprimento de metas superestimadas, a 

incompreensão dos processos produtivos, bem como a 

impossibilidade de sugerir mudanças ou melhorias nesses 

processos.  

Walcir Previtale Bruno – “Saúde dos Bancários” 
 



 

 

 

 

Tudo isso contribui para multiplicar o nível de estresse 

presente no cotidiano dos bancários. Estresse diretamente 

ligado aos sentimentos de medo, humilhação, impotência e 

frustração.  

 



 

 

As LER/Dort são a primeira causa de adoecimento 

entre a categoria. 

 

Em seguida, estão os transtornos mentais, como a 

segunda maior causa de afastamento da categoria.  









 

 

 

enfatiza que: “o bancário afastado sofre com inúmeras 

perdas, como a perda do status, do poder de compra, 

da rotina de trabalho, das relações sociais, da 

autoestima, da estabilidade do círculo familiar, e das 

limitações físicas impostas por determinadas 

doenças. 



 

 

 

 

O afastado ainda sofre constrangimentos durante as 

consultas/perícias médicas, tendo que “provar” que a 

doença foi causada pelo trabalho, e tem o retorno ao 

trabalho geralmente em condições humilhantes.  



 

 

 

 

O bancário é visto como incapacitado e muitas vezes 

são alocados em funções menores, que resultam em 

maior agravamento nas condições de saúde.  



A SALA DO CASTIGO 



ALGORITMO DO SOFRIMENTO RELACIONADO AO TRABALHO 



Organização 

do Trabalho 
stress 

Resiliência 

elástico/plástico 

Doença do 

Trabalho 

manifestações iniciais 

nega/resiste 

Pequenos 

afastamentos 
agravamento 

licenças 

médicas 

B31 

Retorna/agrava/volta 
Assédio/discrimina

ção 

pede pra 

sair/demitido 



CONSIDERAÇÕES  

 

FINAIS/INICIAIS 




