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PADRÃO DE GESTÃO DO TRABALHO PREDATÓRIO 
(Filgueiras, 2017): extração do máximo de 
produtividade sem respeito aos limites humanos e aos 
riscos à vida e à saúde dos trabalhadores – formas de 
contratação, intensificação do trabalho, organização do 
trabalho, gerenciamento de jornadas, desrespeito a 
medidas básicas para garantir a segurança, etc.

Filgueiras, V.A. (org) SST no 

Brasil, 2017.





Individualização 
e culpabilização
do trabalhador 
pelos acidentes 

e doenças



PREDOMÍNIO DO CONCEITO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS 
OCORRÊNCIAS E CULPABILIZAÇÃO DO TRABALHO



CONTRA A OBESIDADE

CULPADO: O GORDO

CONTRA ACIDENTES E 
DOENÇAS DO TRABALHO

CULPADO: O ACIDENTADO



Eixos de ação 
do Plano 
contra a 

OBESIDADE

1. Disponibilidade e 
acesso a alimentos 

adequados e 
saudáveis

2. Educação, 
comunicação e 

informação

3. Promoção de modos de vidas 
saudáveis nas escolas, saúde, 

assistência social e cidades

4. Vigilância Alimentar e 
Nutricional

5. Atenção integral à 
saúde do indivíduo 

com excesso de 
peso/ obesidade

6. Regulação e 
controle da qualidade 

e inocuidade dos 
alimentos

Monitoramento e avaliação do Plano – Comitê gestor

Setores envolvidos: MDS, MS e ANVISA, MEC e FNDE, MDA, MAPA e CONAB, M. 
FAZENDA, MTE, M. Cidades, M. Esporte, M. Pesca e MCTI)



Eixos de ação 
do Plano 

contra os AT 
e Doenças

Mudanças de 
condições de 

trabalho?

LEGISLAÇÃO
NR/ SUS/ PREV 

SOCIAL

LEGISLAÇÃO

DIREITOS 
TRABALHISTAS

- Fragmentação
- NR – auto-declaração
- Trabalhadores: não 
acesso à informação e à 

organização livre

Estado não põe seu 

aparato para 

proteger o 

trabalhador. Ex.: 

cana-de-açucar

Não culpabilizar a 

vítima na teoria e na 

prática.



- Unir o cotidiano com as mudanças gerais (EC 95,
reforma trabalhista, reforma previdenciária)?

- Evidenciar os AT e DO nos registros dos diversos
subsistemas de informação do SUS: violência,
acidentes de trânsito, doenças crônicas. Site?

- Desconstruir o hábito do consenso: confronto? A
formação técnica e ideológica. Indústria farmacêutica,
empresas no município, OS, etc – conflitos.



- Para se ter um sistema de vigilância tem que se ter um
sistema de diagnóstico e um sistema de informação
robustos.

- Valorização dos profissionais do SUS. Como? A
capacitação inclui a contextualização?

- O que atrapalha o fazer dos profissionais do SUS?
Enfrentamento.

- Em tempos anormais, o que temos feito de anormal?



http://www.mundosindical.com.br/Noticias/31756,Pastor
al-Operaria-afirma-e-desafia-acidentes-no-trabalho-nao-
sao-culpa-da-vitima

Notícia - Pastoral Operária afirma e desafia: acidentes no
trabalho não são culpa da vítima

http://www.mundosindical.com.br/Noticias/31756,Pastoral-Operaria-afirma-e-desafia-acidentes-no-trabalho-nao-sao-culpa-da-vitima



