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Obrigação: Informar a presença dos agentes existentes 

como de natureza:  

 F – Físico; 

 Q – Químico; 

 B – Biológico; 

 E – Ergonômico/Psicossocial, 

 M – Mecânico/de Acidente, 

Conforme classificação adotada pelo Ministério da Saúde, 
em “Doenças Relacionadas ao Trabalho: Manual de 

Procedimentos para os Serviços de Saúde”, de 2001. 

A indicação do Tipo “E” e “M” é facultativa. 

O que determina a associação de agentes é a 
superposição de períodos com fatores de risco diferentes.  
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Estudo sobre Aposentadoria Especial 

Ações iniciais, postura setorial 

•O estudo enviado 

 

•As respostas 

 

•“evasivas” 

Posição oficial 
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PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

DIRETORIA DE BENEFÍCIOS  

COORDENAÇÃO GERAL DE BENEFÍCIOS 

DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DO 

RECONHECIMENTO INICIAL E MANUTENÇÃO DE DIREITOS 

 

Ofício/INSS/ DSS/ DOUPRIMD/ n.º 92/2000 

 

Brasília/DF, 24 de Fevereiro de 2000. 
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Prezado Senhor, 

 

           Em atendimento vosso requerimento datado de 11.11.99. onde 

encaminha proposta de alteração do Anexo IV do Decreto n.º 3.048, e 

utiliza como argumento a assertiva do Eng. José Américo Fischmann, 

com confirmação através de pareceres da infectologista Elisa Maria 

Jukemura e do Médico do Trabalho Edson Luiz Yamaçake, de que 

apenas as funções de buerista, servente de esteiras em usinas, 

operador de máquina em aterro e servente de aterro são passíveis de 

aposentadoria especial. 

 

            A Lei 9.032/95 liquidou de vez com o critério de aposentadoria 

especial por categoria profissional, submetendo-a, a partir de sua 

promulgação, exclusivamente ao requisito da efetiva exposição do 

trabalhador à atividade que lhe seja realmente prejudicial à saúde, salvo 

direito adquirido até 28.04.95. 
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           O código 3.0.0. cita os agentes nocivos e as atividades em que se 
relacionam, desmembrando-se no código 3.1.0, no qual se alinhou a 
coleta e industrialização de lixo. 

          Ressaltamos que a nomenclatura “coleta e industrialização de lixo”, 
expressa no citado Anexo IV é tratada como atividade e não como 
função ou categoria profissional. 

          Vale lembrar que o enquadramento, ensejador de aposentadoria 
especial ou conversão de tempo, terá por base as informações contidas 
no DSS–8030 (SB40) e laudo técnico pericial, que são de inteira 
responsabilidade da empresa. 

           Desta forma não vemos como prosperar o intento de alteração do 
Anexo IV do Decreto n.º 3.048/99, pois a proposta  oferecida não 
apresenta justificativa nem argumento plausível que a viabilize. 

 

 Atenciosamente, 

 Ilda Teresinha Cordeiro Parpinelli 

 Chefe de Divisão 
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Carta Original 
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 Carta Original 
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Ações iniciais, postura setorial 

 

•ODS 600/98 (EPIs aceitos como 
proteção) 

 

•Os Laudos Técnicos definem exposição 

Flexibilização 
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Ações iniciais, postura setorial 

 
•O PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário 
 

•Cuidado com análise e apresentação de 
dados 

 

•Alinhar apresentações 
 

•Referências do setor 

Desenvolvimento  

em curso 



Saúde Ocupacional na Limpeza Pública 

Postura Setorial 

PDCA – Controle de Riscos 

Reunião de 
ANÁLISE 

PLANEJAMENTO 

Verificação e 
CORREÇÃO 

DESENVOLVIMENTO 

MELHORIA  

CONTÍNUA 

POLÍTICA A P 

D 
C 
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Postura Setorial 

PDCA – Controle de Riscos 

P 
PLANEJAMENTO 

 Identifica os Riscos Ocupacionais 

 Atende aos Requisitos legais 

 Objetivos e Metas da Empresa 

 Programas de gestão de SSO 
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Postura Setorial 

PDCA – Controle de Riscos 

D 
DESENVOLVIMENTO 

+ Treinamento 

+ Avaliação dos Riscos Ocupacionais 

+ Controle dos Riscos Ocupacionais 

+ Controle de Documentação e registros 
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Postura Setorial 

PDCA – Controle de Riscos 

C 
VERIFICAÇÃO e CONTROLE 
 Monitoramento e Medição 

 Não Conformidades 

 Ações Corretivas e Preventivas 

 

 

 

# Registros  

# Auditorias 
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Postura Setorial 

PDCA – Controle de Riscos 

A 

REUNIÃO DE ANÁLISE  

CRÍTICA DA 

 ALTA ADMINISTRAÇÃO 
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Postura Setorial 

PDCA – Controle de Riscos 

Reunião de 
ANÁLISE 

PLANEJAMENTO 

Verificação e 
CORREÇÃO 

DESENVOLVIMENTO 

MELHORIA  

CONTÍNUA 

POLÍTICA A P 

D 
C 
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Novos Conceitos da Previdência 

Por que focar as estatísticas operacionais? 

 
Visão Atualizada 

FAP 

Nexo Causal 

Doenças convertidas 

em Acidentes 

•  Como foram concebidos esses princípios 

•  Como foi concebido a fórmula FAP 

•  Como melhorar o FAP e resguardar a empresa em 

relação ao Nexo Causal (Indenização) 
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Atualização dos Documentos 

Atualização correta dos documentos 

de levantamentos anuais 

- Por que? 

                       - Como? 
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PPP informação ou declaração? 

 
Importantíssimo 
 
É o principal documento que gera passivos. 
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Passivos Trabalhistas 

 

Passivos  Trabalhista 

                Previdenciário  

                Civil (indenizações) 

 
 

 

 

(Explicativo de como minimizá-los) 
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Ata de Audiência 
2ª Vara do Trabalho de Osasco – SP  

Quesitos do Juízo – Insalubridade 
 

1) A prova documental apresentada pelo reclamado tornou desnecessária a 

vistoria técnica in loco? 

 

2)  Quais os nomes dos setores periciados? 

 

3)  Os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) apresentados 

retratam noticiam a existência de agentes insalubres no setor de trabalho do 

reclamante na época de vigência do pacto? 

 

4)  Houve alguma alteração física recente nos locais periciados? Descrever. 

 
5)  O reclamado comprovou o fornecimento de EPI´S? 

 
6)  Caso positivo, qual a validade / durabilidade de tais EPI´S? 

 
7)  Os EPI´S fornecidos têm o poder de neutralizar os agentes nocivos? 

 
8)  Foi exibido certificado de aprovação dos EPI´S fornecidos? 
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Acidentes do Trabalho  

                 Ações Regressivas 

 Ato comemorativo ao Dia Mundial em Memória das 
Vítimas de Acidentes do Trabalho. 

 Realização e promoção: 

 Ministério do Trabalho e Emprego e Secretaria de   

Inspeção do Trabalho. 

 Local: 

 Auditório AGU/SP 

 Objetiva: 

Fortalecer a parceria com a AGU, potencializando ingresso 

das ações regressivas, em favor no INSS, decorrentes de 
Acidentes do Trabalho. 
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Mudança de foco na análise de acidentes e 

doenças com ênfase na visão do Século XXI.: 

 

 

Doenças Ergonômicas e 

Doenças Mentais com origem Psicossocial 

 

 

Doenças com origem em Agentes Físicos 

Químicos e Biológicos são POUQUÍSSIMAS. 
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              NOVO MODELO 

                           ORGANIZACIONAL 
 

-Aspectos da organização do trabalho 

 

                      •Meios materiais disponíveis; 

     •Política de gerenciamento de pessoal; 

      •Cultura da empresa 

 

 

- O fundamental na nova organização para prevenção 

 

 •Não analisar apenas ações, mas comportamentos 

 •Verificar origem que facilite determinados  

   comportamentos. 
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 Mudança de Paradigma 
 

Mudanças nos conceitos trabalhistas industriais com a evolução do Fordismo 
ao Toyotismo, fortíssima participação de terceiros na produção ou na 
prestação de serviços em geral. 
 

O aumento do trabalho feminino em postos e atividades previstos para 
homens. 
 

A mudança comportamental da sociedade, novos valores morais. 
 

Relação Saúde / Trabalho / Previdência 
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 Mudança de Paradigma 
O MTE assim como o INSS estão convencidos de que as Doenças Mentais com 

Origem Psicossocial representam uma PANDEMIA e alertam para uma 
priorização na PREVENÇÃO. 

 

 

Focar em treinamentos e reformatação de atividades e funções  
de modo que o TRABALHO traga aos Colaboradores:  Satisfação 

 Alegria 

 Prazer 

 Realização 

 

Continua a subnotificação principalmente nas NOVAS doenças com princípio 
no stress já está em uso pelos órgãos. 

 

PIP – Procedimento de Investigação Prévia e outros procedimentos 
(ferramentas) para Fundamentar as Ações Regressivas de forma que sejam  

bem entendidas e aceitas pela Justiça. 

 

A fiscalização referente a Segurança e Medicina do Trabalho está se 

instrumentalizando  para fundamentar Ações Regressivas. 
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 Estudos realizados pelo SELUR 

Estudo sobre a Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos em 

funcionários de limpeza pública em São Paulo 

 

Primeira Fase 
 

Esse estudo teve início no ano de 2005 devido ao interesse das empresas 

de limpeza urbana em elucidar levantamentos epidemiológicos referentes 

a exposições ocupacionais a agentes biológicos de profissionais da 

limpeza urbana (PLU). Para tal foi realizado, inicialmente, um estudo para 

avaliar a exposição a agentes biológicos específicos dispersos no ar, 

durante labores de varrição, coleta, em transbordos e aterros sanitários na 

cidade de São Paulo. Em um total de 683 coletas de Fungos, Bactérias 

além de medições de material particulado do ar em todas as estações do 

ano.  

Nessa oportunidade as conclusões tiradas foram: 
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 Estudos realizados pelo SELUR 

Estudo sobre a Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos em 

funcionários de limpeza pública em São Paulo 
 
 

a) Foi encontrada exposição a fungos e relacionada ao branco de 

campo. As concentrações médias de bactérias estavam dentro dos 

valores recomendados como seguros pela agência americana de 

higienistas. O material particulado total em suspensão ficou acima dos 

indicadores recomendados pelos padrões brasileiros exclusivamente 

durante o inverno nos aterros sanitários. 

 

b) O mérito desse trabalho foi determinar uma verificação de exposição 

acima da recomendada pelos órgãos reguladores somente nos 

aterros sanitários exclusivamente durante o inverno. (figura 1). Os 

parâmetros desse estudo consideraram: um número limitado de 

poluentes incluídos: fungos, bactérias e material particulado.  
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 Estudos realizados pelo SELUR 
Estudo sobre a Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos em 

funcionários de limpeza pública em São Paulo 
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Figura 1- Exposição a material particulado e atividades da limpeza urbana 
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 Estudos realizados pelo SELUR 
Estudo sobre a Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos em 

funcionários de limpeza pública em São Paulo 
 

 

 

 
 

   Cientes que é impossível quantificar todos os poluentes e organismos 

dispersos na atmosfera laboral (acima de 50.000, sem subdividir em 

gêneros e espécies), optou-se por verificar os efeitos na saúde 

decorrentes da exposição de todo o conjunto a que são expostos os 

trabalhadores nas diferentes atividades.  

 

 Dessa forma, paralelamente aos levantamentos realizados durante 3 

anos nas quatro estações foi organizada uma análise epidemiológica 

como maneira eficiente de verificação real de causa e efeito. 

 

 O que foi constatado, com enriquecimento de dados comparativos, é 

similar ao historicamente levantado pela Fundacentro e pelo SELUR 

(Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana), qual seja: Não há 

notícia no setor de atividades, de doença ocupacional com origem a 

agentes biológicos. 
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 Estudos realizados pelo SELUR 

Estudo sobre a Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos em 

funcionários de limpeza pública em São Paulo 
 

Segunda Fase 
 
A segunda etapa do trabalho foi a procura de evidências de impacto negativo à saúde 

decorrente da exposição a agentes biológicos por meio de entrevistas e exames de sangue, fezes 

e testes de função pulmonar em grupos de voluntários das principais funções da limpeza urbana. 

Os voluntários foram divididos de acordo com sua ocupação; funcionários da coleta (Coletores), 

funcionários de Aterros Sanitários (Serventes de Aterro), do Transbordo (Serventes de Transbordo), 

Motoristas de caminhão de transporte de resíduos (Motoristas) e funcionários da varrição 

(Varredores).  

 

Para efetuar as comparações, foi selecionado um grupo foi de funcionários da Companhia Paulista 

de Trens e Metrôs com algumas características de trabalho semelhantes aos do grupos de estudo, 

como trabalho a céu aberto, entretanto sem contato com resíduos sólidos. Esse grupo foi 

denominado Grupo Controle que representa a população em geral. Para homogeneizar os grupos, 

todos os participantes foram escolhidos em idades semelhantes, não fumantes regulares e do sexo 

masculino. No total foram realizadas avaliações de 217 voluntários, incluindo entrevistas e exames 

clínicos durante o período de Setembro de 2007 até Fevereiro de 2008, assim distribuídos: 
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 Estudos realizados pelo SELUR 
Estudo sobre a Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos em 

funcionários de limpeza pública em São Paulo 
 

 
 
  34 funcionários de Aterro,  

  30 funcionários de Transbordo,  

  41 Coletores,  

  35 Varredores,  

  45 Motoristas e  

  32 indivíduos do grupo Controle.  

 

Para a realização dos exames clínicos foi contratada uma equipe móvel da Diagnósticos 

da América responsável na execução dos testes, coleta, transporte e análise das amostras 

de sangue e fezes. 

Os resultados foram considerados de acordo com a função dos indivíduos. 

Os resultados foram divididos em 2 grandes grupos:  



Saúde Ocupacional na Limpeza Pública 

 Estudos realizados pelo SELUR 
Estudo sobre a Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos em 

funcionários de limpeza pública em São Paulo 
 

 
 
  1) Relativo aos efeitos respiratórios decorrentes da inalação de possíveis agentes 

biológicos. Esses efeitos seriam do tipo presença de doenças respiratórias como bronquite 

alérgica, pulmão do fumante (doença pulmonar obstrutiva crônica), inflamação do nariz 

(rinite) ou mesmo desenvolvimento de alergias no sangue aos fungos a que foram expostos, 

como demonstrado na fase anterior. Para tal, foram realizados em cada indivíduo 

entrevistas para contabilizar as doenças anteriores e diagnósticos de doenças. Essas 

entrevistas foram realizadas por profissionais médicos. Foi realizada a espirometria (mede o 

funcionamento do pulmão), sua reserva de ar e sua capacidade de soprar, e sua resposta 

a remédios para bronquite (broncodilatadores). Adicionalmente, foi feita a coleta de 

amostra de sangue para verificar a ocorrência de alergia no sangue e coleta das células 

do nariz para verificar inflamação do nariz.  

 

Os resultados foram os seguintes: 
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 Estudos realizados pelo SELUR 
 

Estudo sobre a Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos em 

funcionários de limpeza pública em São Paulo 
 

 
 
  A- Não foram encontradas diferenças no histórico de sintomas de rinite, asma brônquica 

(bronquite) ou pulmão do fumante (DPOC) entre os grupos estudados. (Grupos de trabalhadores 

na limpeza urbana iguais a quem não trabalha com os resíduos sólidos Grupo Controle) 

 

B- A prova de função pulmonar (espirometria) também não mostrou evidências de 

prejuízos no funcionamento do pulmão nos indivíduos da limpeza urbana. 

 

C- Não houve uma tendência de resposta alérgica maior nos funcionários da limpeza 

urbana quando comparados com os controles. Não foi demonstrada tendência para desenvolver 

alergia aos fungos nos funcionários da limpeza urbana 

 

D- As células do nariz dos motoristas mostraram um grau de sensibilidade maior que os 

outros grupos. Os grupos da Coleta, Transbordo, Aterro e Varrição não mostraram qualquer 

diferença com grupo de controle. 

Esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Medicina do 

Trabalho volumes 4,5 e 6 2009 páginas 20-27  
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 Estudos realizados pelo SELUR 
 

Estudo sobre a Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos em 

funcionários de limpeza pública em São Paulo 
 

 
 
  2)  A outra parte do trabalho foi direcionada para verificar a evidência de possíveis episódios de 

infecção atuais ou passadas nos mesmos grupos. Para tal foram realizados:  

 

A- Entrevistas com profissional biomédico para obter dados sobre  antecedentes pessoais 

de internações, diagnóstico de infecções antigas e mesmo sintomas sugestivos de infecções 

passadas como presença de febre medida com calafrios e dores articulares, sintomas de sinusite 

(dor de cabeça, secreção escura do nariz) ou uso de antibiótico nos últimos 12 meses. Foram 

incluídas perguntas também sobre tabagismo atual e passado, vacinação para hepatite B e 

tétano.  

 

B- Exames de sangue:  hemograma para contagem de células, exames para verificar o 

grau de inflamação por exposição biológica (proteína  C reativa e velocidade de 

hemossedimentação) exames para evidência de infecções  antigas por uma bactéria comumente 

envolvida em infecções respiratórias (streptococcus)  
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 Estudos realizados pelo SELUR 
 

Estudo sobre a Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos em 

funcionários de limpeza pública em São Paulo 
 

 
C- Exame de sorologia de hepatite B e de leptospirose para identificar infecções passadas dessas 

doenças.  
 

D- Exame de fezes para verificar a presença de vermes ou parasitas presentes nos grupos. 

 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

1. Por postura prevencionista setorial os grupos dos PLU tem cobertura vacinal para o tétano melhor que 

os Controles. A positividade de vacinação para hepatite B ultrapassou 70% nos grupos do Aterro, 

Transbordo, Coletores e Motoristas ficou abaixo de 30% no grupo dos Varredores e Controles que não 

possuem a supracitada cobertura. 

 

2. Os PLU não tiveram mais episódios de febre com dores articulares, sinusite, ou episódios de pneumonias 

quando comparados aos que não trabalham com os resíduos sólidos.  

 

3. Os motoristas tiveram um maior número de células de defesa no sangue quando comparados aos 

Controles e Varredores, mas sem evidências de diferenças no número ou intensidade das infecções 

nesse grupo 
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 Estudos realizados pelo SELUR 

 

Estudo sobre a Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos em 

funcionários de limpeza pública em São Paulo 
 

 

4. Não houve diferença entre  os marcadores de inflamação ou contato com a bactéria 

estreptococcus entre os que trabalham com os resíduos sólidos ou não. 

 

 

5. Os Varredores e Coletores mostraram uma quantidade de parasitas superiores aos Controles. O 

que nos leva a propor uma ação de conscientização referente à higiene pessoal. 
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 Estudos realizados pelo SELUR 
 

Estudo sobre a Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos em 

funcionários de limpeza pública em São Paulo 
 

 

Considerações e Constatações 
 É importante citar que para que a isenção jamais fosse contestada os trabalhos acima 

descritos foram realizados por empresas independentes. 

 

 Esses levantamentos foram realizados de forma exaustiva (anos seguidos nas quatro estações) 

em uma cidade considerada das mais difíceis quanto a saúde, tendo em vista o grau de 

poluição e a elevada concentração da população. 

 

 A conclusão agora com comprovação de levantamentos biológicos a confirmar os 

epidemiológicos é similar ao do trabalho encaminhado há 11 anos à Previdência Social 

mostrando a inexistência de doenças ocupacionais com origem em agentes biológicos no 

setor de Limpeza Urbana. Este mereceu carta resposta daquele órgão governamental 

explicitando que a função do trabalhador não lhe concede direitos adicionais mas, 

exclusivamente, a forma como labora e as proteções de que dispõe. 

 

 Necessário ainda que pleonástico é afirmar que não há o que possa negar levantamentos 

epidemiológicos. 

 

 

 

  

Fundamentado nas seguintes Publicações: 

 

Revista Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO) vol 34, n 120 páginas 106-114 

Revista Brasileira de Medicina do Trabalho volumes 4,5 e 6 2009 páginas 20-27 
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● Consolidação das Mudanças em 

Estruturação 

 

 

 
● Norma da Limpeza Urbana  

Trabalho Conjunto dos Sindicatos das Empresas 

 e dos Trabalhadores 

 
 

  



Muito Obrigado 

 

Eng. José Américo Fischmann 

Consultor Técnico do SELUR 

     jafischmann@uol.com.br 


