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1- RAZÕES PARA A

GESTÃO INTEGRADA DE SMS



IMPACTOS DO PROCESSO PRODUTIVO NAS ÁREAS DE SMS

MATÉRIAS

PRIMAS

PROCESSO PRODUTIVO PRODUTOS

MATERIAIS E ENERGIAS

INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS
PESSOAS: 

EMPREGADOS

VIZINHOS

CONSUMIDORES

MEIO AMBIENTE



A CRESCENTE IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA E SAÚDE 
NO TRABALHO PANORAMA INTERNACIONAL



2- SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E 

COMPETITIVIDADE NACIONAL 

EU OSHA FACTS SHEET 76- National economics and occupational safety and health - 2007 

- O Brasil encontra-se entre as maiores economias mundiais.

- Estudo do Fórum Econômico Mundial: os países mais
competitivos exibem as menores taxas de acidentes do
trabalho mortais, estabelecendo uma relação entre
competitividade e Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

Brasil: 28ª posição entre 31 países.



2- SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E 

COMPETITIVIDADE NACIONAL 

Competitividade e Segurança no Trabalho (Fórum Econômico Mundial, OIT/Safework).

EU OSHA FACTS SHEET 76- National economics and occupational safety and health - 2007 



2- SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
E COMPETITIVIDADE NACIONAL 

EU OSHA FACTS SHEET 76- National economics and occupational safety and health - 2007 

Os países com sistemas de SST precários gastam uma

percentagem mais elevada do PIB com acidentes e

doenças do trabalho.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima

que os acidentes e as doenças do trabalho custam até

10% do PIB nos países da América Latina e apenas

2,6% a 3,8% nos países da União Europeia.



Em 2021, o PIB brasileiro foi de R$ 8,7 T

Perdas com acidentes e doenças do trabalho: R$ 870 B 

Na busca de maior competitividade,

a formação de dirigentes e gerentes

deve enfatizar a importância da SST.

EU OSHA FACTS SHEET 76- National economics and occupational safety and health - 2007 



Competitividade

Necessidades e exigências dos clientes 
internos atendidas

Otimização de projetos e aumento da 
produtividade

Produtos e serviços em conformidade com as 
necessidades e exigências dos clientes externos

Garantia da fatia do mercado

(market share)



3- PRIORIDADE PARA A PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DO TRABALHO

Em 28 de abril de 2013, Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, a Organização 

Internacional do Trabalho estabeleceu prioridade para a prevenção das doenças do trabalho.

OIT - 2013
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2- A Prioridade Para a Prevenção das Doenças do Trabalho

1 ATM : 53,3 DTM1 ATM : 6,3 DTM





Estatísticas Brasileiras 2017



Prevenção das Doenças do Trabalho

Hierarquia de Controles estabelecida pelo National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), dos Estados Unidos – 2016



O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e outros

organismos internacionais lançaram, em março de 2015, o

alerta de que, atualmente, a principal causa de morte no

mundo é a poluição química e que 94% dessas mortes ocorrem

nos países de rendas baixa e média, como o Brasil, onde as

medidas de prevenção e controle são, geralmente, precárias.

4- A AMEAÇA DA POLUIÇÃO QUÍMICA À SAÚDE HUMANA E AO AMBIENTE



Mortalidade no mundo pela poluição química

Março

2015



Poluição 
Química 

Doenças 
Crônicas  Não 
Transmissíveis

Estudos e 
Pesquisas sobre 

Poluição Química

OMS – CID 10

Doenças Crônicas  
Não Transmissíveis

The Lancet Commission on Pollution and Health
Lancet 2018; 391: 462–512 Published Online



Este cenário estabelece prioridade para a Segurança Química, um

conceito global referente à proteção das pessoas e do meio

ambiente, em todo o ciclo de vida dos produtos químicos que

abrange: concepção molecular, projeto, desenvolvimento, produção,

transporte, armazenamento, utilização e descarte de resíduos.



Valorização semelhante ocorre com a Toxicologia: a ciência que

estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações das

substâncias químicas com os organismos vivos, abrangendo a

natureza, os mecanismos das lesões tóxicas e a avaliação

quantitativa do espectro das alterações biológicas produzidas.

Constitui o principal instrumento para subsidiar estudos de avaliação

de risco químico à saúde e contribuir no estabelecimento de medidas

preventivas e corretivas na utilização das substâncias químicas.



Os produtos 

químicos 

podem produzir 

praticamente 

todas as 

doenças 

crônicas não 

transmissíveis 

conhecidas.

2019

2019



As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) se
caracterizam por um conjunto de patologias de múltiplas
causas e fatores de risco, longos períodos de latência e
curso prolongado.

Além do mais, têm origem não infecciosa e podem resultar
em incapacidades funcionais.

Ministério da Saúde



Exemplos 

Hipertensão arterial, infarto do miocárdio,
arteriosclerose, derrame cerebral, doença
pulmonar obstrutiva crônica, doenças renais
crônicas, diabetes mellitus, cirrose hepática e
numerosas outras doenças capazes de
comprometer todos os aparelhos e sistemas do
organismo.
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5- ALINHAMENTO À AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que

busca fortalecer a paz universal.

A iniciativa estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169

metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do

planeta.

Diversos pesquisadores consideram SST um requisito essencial para o Desenvolvimento

Sustentável.



17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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Sociedade Economia Ambiente Tecnologia Cultura Política

Os seis pilares da Sustentabilidade



6- ESTIMATIVAS ATUAIS DAS PERDAS RESULTANTES 
DOS ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO

Pesquisas recentes realizadas na União Europeia mostraram que os
custos diretos, indiretos e intangíveis decorrentes de acidentes e
doenças do trabalho são muito superiores aos custos estimados
anteriormente.

Em consequência, a SST ganhou maior prestígio na região, fato
assinalado pela Dra. Christa Sedlatschek, atual Diretora da Agência
Europeia de SST (EU-OSHA), na abertura do XXI Congress of Safety
and Health at Work, realizado em Singapura, em 2017.



Abertura do XXI Congress of Safety and Health at Work:

“O trabalho seguro e saudável é um direito humano

fundamental... as novas estimativas dos custos de

medidas de SST ruins ou inexistentes mostram que o

argumento econômico nunca foi tão forte.”Dra. Christa Sedlatschek

Diretora da EU-OSHA 

6- ESTIMATIVAS ATUAIS DAS PERDAS RESULTANTES 
DOS ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO



Como o investimento em melhorias de SST pode
fortalecer o desempenho financeiro das organizações.

A experiência de empresas americanas

How can investing in workplace safety and health improve your organization's financial performance?

https://www.osha.gov/businesscase#collapseOne


SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO É UM INVESTIMENTO

Um sistema efetivo de gestão de SST é um investimento que pode melhorar a

produtividade, aumentar o moral dos trabalhadores, atrair melhores empregados, melhorar

a imagem da empresa na comunidade e economizar dinheiro.



28/04/20197- CENTENÁRIO DA OIT EM 28/04/2019



O título da publicação da OIT explicita a importância
internacional da Segurança e Saúde no futuro do trabalho.

No documento, a SST é considerada requisito essencial para
o Desenvolvimento Sustentável.

No item DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE SST, a
OIT alerta que “Existe uma necessidade crescente de
integrar a SST no ensino geral para que todos tenham
acesso a esta disciplina antes de integrarem o mundo do
trabalho e, posteriormente, ao longo da sua carreira
profissional.



7- Saúde Total do Trabalhador - EUA



8-EMOÇÕES E SAÚDE





Estudo do Desenvolvimento do Adulto

Pesquisadores da Universidade de Harvard (EUA), acompanham

por mais de 75 anos, 724 jovens da cidade de Boston, divididos em

2 grupos, para identificar os fatores que influenciavam sua saúde.

O estudo mais longo já feito sobre a vida adulta, abrangendo

os descendentes, mostrou que, ao longo da vida, o fator mais

influente sobre a saúde e a prosperidade são as boas relações

sociais, as amizades verdadeiras.



Estudos recentes de Neurociências
Efeitos das emoções na saúde

Emoções Saudáveis Emoções Nocivas

Coragem, amor, alegria, 

gratidão, felicidade, empatia, 

satisfação

Medo, ódio, tristeza, raiva, 

infelicidade, egoísmo, 

culpa/remorso, insatisfação



Hormônios liberados pelas emoções positivas: amor, 
alegria, gratidão, felicidade, empatia, satisfação, etc.

As emoção positivas tem sido repetidamente associadas à melhor saúde.



As emoções negativas podem causar doenças cardiovasculares, doenças
autoimunes, câncer, doenças infecciosas por deficiência imunológica, etc.

A tensão e preocupação aumentam a liberação do HCl na mucosa gástrica.

O cortisol (hormônio do estresse) afeta a nossa cognição. É o responsável
pelos famosos “brancos” em provas e testes decisivos e, segundo pesquisas
da Universidade de Michigan, pelo declínio da memória entre jovens de 30 a
40 anos.

A ocitocina é um hormônio relacionado ao amor e à afeição, com poderosos
efeitos antiestresse: reduz o nível de cortisol e a pressão arterial.

Adrenalina e noradrenalina são liberadas em situações de medo,
susto ou estresse.

Hormônios liberados pelas emoções negativas: 
adrenalina, noradrenalina, cortisol.



Dalai Lama

“Compaixão e amor não são supérfluos.
São fundamentais para a sobrevivência da
nossa espécie”.

“A dor vem sozinha, a alegria deve ser
buscada”.



maladireta@fundacentro.gov.br

9- FONTES DE INFORMAÇÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO



Agência Europeia SST
https://osha.europa.eu/pt/

https://osha.europa.eu/pt/


A melhor estratégia é a prevenção e o melhor caminho é a
educação.

É preciso disseminar o conhecimento em Segurança e Saúde
no Trabalho e a cultura de prevenção como um valor inalienável.

Cirlene Zimmermann - Procuradora do Ministério Público do Trabalho 

10- CONCLUSÃO


