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ANÁLISE DA SEGURANÇA DO TRABALHO DO MONTADOR DE FORMAS: 

ESTUDO DE CASO EM UMA OBRA NA CIDADE PAINÇANDU 

 

DIEGO FRANCISCO DA SILVA 
  

RESUMO: O trabalho trás algumas reflexões sobre a importância da prevenção de acidentes para a 
Saúde e Segurança do trabalho dos profissionais da Construção Civil, tendo como objetivo geral 
analisar o posto de trabalho do Montador de Formas e concluir sobre os aspectos de saúde e 
Segurança do Trabalho nestas atividades, utilizando-se das Normas Regulamentadoras como ponto 
de referência. Aplicando-se como metodologia primeiramente a pesquisa bibliográfica, onde são 
descritos tópicos como: a história da Segurança do Trabalho em níveis globais e nacionais, 
conceituar sobre os tipos de acidentes de trabalho, descrever sobre a criação de Normas 
Regulamentadoras e descrever sobre as diversas doenças que podem ser desenvolvidas pelas 
atividades do Montador de Formas. Após os levantamentos bibliográficos foi realizado um estudo de 
caso em uma obra na cidade de Paiçandu no Estado do Paraná, onde pôde ser analisado e 
comparado o ambiente do trabalhador e o posto de trabalho. Conclui-se que tanto o empregador 
como o empregado possui conhecimento sobre os riscos dos possíveis acidentes de trabalho, a 
empresa escolhida para o estudo cumpre com suas obrigações, nas legislações, oferta treinamentos 
aos funcionários e compra de EPIs e EPCs, ainda vê-se a necessidade de desenvolver outras 

propostas para minimizar esses riscos bem como não desenvolverem doenças do trabalho.  
 
Palavras-chave: Ergonomia. Saúde. Prevenção de acidentes. 

 
 
SAFETY ASSESSMENT ANALYSIS OF FORM ASSEMBLY: CASE STUDY 

ON A WORK IN PAINÇANDU CITY 
 

ABSTRACT: The paper makes some reflections on the importance of accident prevention for the 
Health and Safety of Work of Construction professionals, having as its general objective to analyze the 
form assembler's work and conclude on the aspects of Health and Safety at Work in these areas. 
Activities, using the Regulatory Standards as a reference point. Applying as a methodology the 
bibliographic research, which describes topics such as: the history of Occupational Safety at global 
and national levels, conceptualizing the types of occupational accidents, describing the creation of 
Regulatory Standards and describing the various diseases. That can be developed by the Shape 
Builder activities. After the bibliographic surveys a case study was carried out in a work in the city of 
Paiçandu in the state of Paraná, where it could be analyzed and compared the work environment and 
the work place. It is concluded that the knowledge about the risk of possible accidents at work, the 
company chosen for the study fulfills its obligations, in the legislations, offering training to employees 
and purchase of PPE and EPCs, there is still the need to develop proposal for minimize these risks as 

well as develop occupational diseases. 
 

Keywords: Ergonomics. Health. Accident prevention 
 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

 Olhando para a sociedade, é perceptível o quanto são grandiosos os feitos 

conquistados através das engenharias, como por exemplo, a Civil, Elétrica, 

Mecânica, Química, Produção e etc. Estas foram as responsáveis por criarem as 

nossas cidades belíssimas, energia renováveis, obras formidáveis que alcançam os 
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céus, chegada do homem à lua e tantas outras coisas incríveis e essenciais do 

nosso dia a dia. 

Tudo que se construiu e desenvolveu-se até hoje nas engenharias foram fruto 

de muita pesquisa e trabalho, e que estes demandaram mão de obra de pessoas 

que não conseguiram ver o resultado final. Este fato pode ter ocorrido muitas vezes 

devido aos acidentes nos postos de trabalho. 

Ainda é muito preocupante a ocorrência de acidentes do trabalho nos dias de 

hoje, onde os trabalhadores saem de seus lares para ir ao emprego e muitas vezes 

não retornam para suas casas devido à ocorrência de acidentes, sendo de trajeto 

(quando o empregado se acidenta na ida de casa até o trabalho ou no retorno do 

trabalho) ou típico (aquele que ocorre nas dependências da empresa), doença do 

Trabalho (a doença ocupacional, incluindo-se nesse conceito a doença profissional 

e a do trabalho). 

Através de dados estatísticos oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego e 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que emitem os Anuários Estatísticos 

da Previdência Social que possamos ter uma visão da precariedade quanto as 

nossas prevenções de acidentes. 

É importante ressaltar alguns dados do Anuário de 2017: 

 

Acidentes típicos: 340.229; Doenças do trabalho: 9.700; Acidentes sem CAT 
Registrada: 98.791; Assistência Médica: 101.515; Afastamento com menos 
de 15 dias: 313.125; Afastamento com mais de 15 dias: 142.782; 
Incapacidade Permanente do acidentado: 12.651; Óbito devido a acidentes: 
2.096. (BRASIL, 2017).  
 
 

Analisando esses dados estatísticos, fica nítido que esses acidentes causam 

grandes prejuízos financeiros aos cofres públicos e as políticas públicas bem como 

para as famílias dessas vítimas. 

Já se sabe que houve muita evolução nas normas referentes à Segurança de 

trabalho comparada com o século anterior, sendo realizadas muitas pesquisas e 

artigos referentes a este tema. 

Neste contexto uma reflexão e ao mesmo tempo uma indagação faz-se 

necessário: Mas porque esses índices são ainda tão altos? 

 

1.1 Justificativa 
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Analisando o anuário, fica evidente que grande parte desses dados vem da 

Construção Civil, pois é uma área de trabalho que necessita de uma grande 

demanda de atividades executadas por vários profissionais com diversas áreas 

formações.  

As principais causas desses acidentes na Construção Civil, segundo 

Rodrigues são:  

 

[...] despreparo da mão de obra; inexistência de uma cultura prevencionista; 
inexistência de fiscalização; inexistência de profissionais direcionados a 
prevenção de acidentes; as tecnologias ainda são muito ultrapassadas em 
relação aos países desenvolvidos e principalmente a expectativa de lucro 
imediato do patrão (RODRIGUES, 2019). 
 

Os métodos e processos são muito variados na construção civil, com a 

execução de diversas tarefas por diferentes tipos de trabalhadores ou, outros tipos 

de profissionais. Analisando estes dados estatísticos e levando em conta a 

importância deste tema e que o que eles refletem na sociedade, em altos índices de 

acidentes e doenças do trabalho nas atividades de construção civil. 

A partir do conhecimento desses fatos, optou-se por realizar este trabalho, 

sobre uma das metodologias construtivas que pouco se tem conhecimento no Brasil, 

a construção com formas metálicas, com o enfoque do trabalho na análise dos 

postos de trabalho dos profissionais desta área, os chamados Montadores de 

Formas. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o posto de trabalho do Montador de Formas e concluir sobre os 

aspectos de saúde e Segurança do Trabalho nestas atividades, utilizando-se das 

Normas regulamentadoras como ponto de referência. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

• Fazer levantamentos bibliográficos acerca do tema proposto; 

• Realizar observações diretas das atividades do Montador de Formas, a fim 

de explanar para aqueles que não conhecem esta metodologia construtiva; 

• Analisar o local de trabalho destes trabalhadores; 
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• Analisar aspectos ergonômicos relativos às diversas tarefas executadas pelo 

Montador de formas. 

• A partir dos dados levantados com a observação de campo realizada, 

concluir sobre os aspectos de saúde e Segurança do Trabalho. 

• Apontar quais medidas viáveis para minimização dos acidentes de trabalho 

nesta atividade. 

 

1.3 ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho apresenta 5 (cinco) Capítulos, sendo eles:  

Capítulo 1 - Introdução do trabalho;  

Capítulo 2 - Referencial Teórico que primeiramente foi levantado um estudo 

bibliográfico, para apresentar um pouco da história da Segurança do trabalho em 

níveis globais e depois em níveis nacionais, mostrando que nem sempre teve leis 

que protegessem a integridades dos trabalhadores e que demorou muitos anos para 

serem consolidadas, após isso, são apresentados os conceitos dos diversos tipos de 

acidentes de trabalho, uma explanação das Normas Regulamentadoras e ainda as 

possíveis doenças que podem ser desenvolvidas devido ao posto de trabalho do 

Montador de Formas;  

Capítulo 3 - Metodologia proposta no trabalho;  

 Capítulo 4 - Resultados obtidos no estudo de caso;  

 Capítulo 5 - Conclusão. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

Desde os primórdios da humanidade, para a sociedade se desenvolver foi 

preciso utilizar do trabalho das pessoas. No entanto, nem sempre o trabalhador teve 

leis que visassem sua segurança e bem-estar no posto de trabalho. 

 

2.1.1 Análise histórica de segurança do trabalho 
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Entre os diversos documentos históricos, que fazem citação sobre os 

inúmeros acidentes de trabalho. Há inclusive menção a um deles no Novo 

Testamento de Lucas (o desabamento da torre de Siloé), no qual há relatos de 18 

mortes de prováveis trabalhadores. (A BÍBLIA, 2014, p.1045).  

Conforme afirmam Chagas, Salim e Servo (2011, p.23), o trabalho é fonte de 

lesões, adoecimento e morte, e esse fato é conhecido desde a antiguidade. 

Ainda os mesmos autores observam que apenas em 1700, o médico 

Bernardino Ramazzini publicou seu famoso livro de Morbis Artificum Diatriba 

(Doenças do Trabalho), no qual ele descreveu cinquenta profissões distintas da 

época, relacionando as doenças que cada profissão poderia vir a desencadear nos 

trabalhadores, por ser o primeiro a realizar pesquisas do assunto, ele ficou 

conhecido como o “Pai da Medicina do Trabalho”. 

 

Apesar das evidências, não há informação de qualquer proposta ou 
implementação de política pública, para reduzir os riscos a que esses 
trabalhadores eram submetida. Nesses períodos, as vítimas dos 
acidentes/doenças relacionados ao trabalho eram quase exclusivamente 
escravos e pessoas oriundas dos níveis considerados como os mais 
inferiores da escala social (CHAGAS, SALIN & SERVO, 2011, p. 23). 
 

 Segundo Gonçalves, (2009), afirma que atualmente se tem uma preocupação 

e prevenção com relação à saúde e a segurança dos trabalhadores, porém nem 

sempre foi assim. 

A Revolução Industrial deu início na Inglaterra em meados do século XVIII, 

desencadeando diversas transformações econômicas-socias nas vidas das pessoas, 

que deu o início da substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e 

das ferramentas manuais pelas máquinas, assim, formou-se as primeiras fábricas, 

que eram grandes oficinas onde diversos artesões realizavam as tarefas, sendo 

subordinados ao proprietário da manufatura, utilizando maquinas para aperfeiçoar o 

tempo de produção, produzindo em larga escala. 

Como toda transformação social, houve consequências ainda maiores para os 

trabalhadores dessas fábricas, tendo um aumento significativo do número de 

agravantes relacionados ao trabalho. Isto decorreu devido ao crescente uso de 

máquinas por trabalhadores não qualificados, concentração dos operários em locais 

confinados e de péssimas condições de insalubridade, da utilização de crianças nas 

atividades industriais, longas jornadas laborais que chegava a dezesseis horas 
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diárias sem direito a descansos e férias, entre outros (CHAGAS, SALIN & SERVO, 

2011, p. 22). 

Em decorrência dessa realidade, conforme explicam Chagas, Salim e Servo 

(2011, p.23): 

 

[...] a conjunção de um grande número de assalariados com a percepção 
coletiva de que o trabalho desenvolvido era fonte de exploração econômica 
e social, levando a danos á saúde e provocando adoecimento e morte, 
acarretou uma inevitável e crescente mobilização social para que o Estado 
interviesse nas relações entre patrões e empregados, visando à redução 
dos riscos ocupacionais. 

 

Nesse cenário de trabalho de semiescravidão e crescente mobilização social, 

no ano de 1802, o Parlamento inglês aprova a primeira lei que protegia os 

trabalhadores, que ficou conhecida como “Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes”, 

esta lei previa multa as fábricas que não atendessem as recomendações do 

Conselho de saúde de Manchester reunido em 1796. Posteriormente, as outras 

nações em processo de industrialização, passando pelo mesmo cenário, seguiram o 

mesmo processo, implementando normas trabalhistas que visavam a redução dos 

riscos ocupacionais (CHAGAS, SALIN & SERVO, 2011, p. 22). 

 

2.1.2 Conceito de segurança do trabalho 

 

 Segundo Albuquerque 2012, “Segurança do Trabalho pode ser definida como 

o conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de 

trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade 

de trabalho do trabalhador”. 

Analisando este conceito, é possível entender que, “Segurança do Trabalho 

tem por finalidade implementar um conjunto de ações preventivas, afim de eliminar 

as condições inseguras e os atos inseguros, visando eliminar ou reduzir os 

acidentes e doenças ocupacionais decorrentes do trabalho” (Rodrigues, 2019). 

 

2.2 SAÚDE E TRABALHO NO BRASIL 

 

No Brasil, a preocupação com a segurança do trabalho iniciou mais tarde em 

relação à Europa, visto que a Revolução Industrial chegou ao Brasil por volta de 
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1930, no governo de Getúlio Vargas. Anterior a esse período, o governo brasileiro 

não se preocupava com segurança dos trabalhadores, devido a estes serem na 

maioria escravos negros ou índios, e trabalhadores das lavouras. (TAVARES, 2012, 

p. 15). 

Alguns fatos cronológicos que marcaram a evolução da Segurança do 

trabalho no Brasil, segundo Tavares: 

 

• 1919 – Aprovada a Lei Nº3724, sobre acidentes do trabalho, que torna 
compulsório o seguro contra o risco profissional; 

• 1920 – Surge o primeiro médico da empresa na Fiação Maria Zélia na 
cidade de Taubaté; 

• 1923 – Pelo Decreto Nº 16027, criou o Conselho Nacional do Trabalho. 
 No mesmo ano é aprovada a Lei Nº 4682, que estabelece uma Caixa de 
Aposentadoria e pensões aos empregados das empresas ferroviárias, que 
foi o marco da Previdência Social brasileira; 

• 1930 - Pelo decreto nº 19.433, o presidente Getúlio Vargas cria 
o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, atual TEM;  

• 1933 – Surgiram os primeiros institutos de aposentadorias e pensões, 
entidades de grande porte, abrangendo os trabalhadores agrupados por 
ramo de atividades; 

• 1934 – Criado dentro do Ministério do Trabalho, a Inspetoria de Higiene e 
Segurança do Trabalho, que vinha a ser, o órgão fiscalizador e controlador 
do cumprimento das leis referentes à segurança e medicina do trabalho; 

• 1943 - Pelo Decreto-Lei nº 5.452, o presidente Getúlio Vargas sanciona a 
criação da CLT (Consolidação das leis do Trabalho), unificando toda a 
legislação brasileira até então existente e como principal objetivo, 
regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho; 

• 1966 - Unificação do sistema previdenciário, com a criação Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS), atual Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS); agregando todos os IAPs (Instituições de Aposentadoria e 
Pensões) e deixando definitivamente de existir diferenças entre os 
segurados do setor privado da economia quanto à instituição previdenciária 
que os assistia;  

• 1966 - Criação da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 
Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO, que atua em pesquisa científica e 
tecnológica relacionada à “Produção e difusão de conhecimentos que 
contribuam para a promoção da segurança e saúde dos trabalhadores, 
visando ao desenvolvimento sustentável, com crescimento econômico, 
equidade social e proteção do meio ambiente laboral”;  

• 1972 a 1974 – Programa Nacional de Valorização do Trabalhador; 

• 1978 – Criações das Normas Regulamentadoras Urbanas – NR’s 
(regulamentação da CLT, art.154 a 201); 

• 1988 – Promulgações da Constituição Federal (art. 7°, inciso XXII) e 
criação das Normas Regulamentadoras Rurais – NRR; (TAVARES, 2012, 
p.15-16). 

 
 

Ainda nesse sentido, Marina Cichowicz, 2016, ressalta que.  

 
Segurança do Trabalho é definida por normas e leis, tais como a Legislação 
de Segurança do Trabalho que se compõe de Normas Regulamentadoras, 
leis complementares, como portarias e decretos e também as convenções 



10 

 

Internacionais da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo 
Brasil (CICHOWICZ, 2016). 
 

 

 Ficando assim, o Ministério do Trabalho e Emprego – (TEM), “responsável 

entre outras atribuições, pela fiscalização e aplicação das sanções previstas destas 

normas legais ou coletivas”. (CICHOWICZ, 2016). 

 

2.3 ACIDENTE DO TRABALHO NO BRASIL 

 

2.3.1 Conceituação de Acidente de Trabalho 

 

 A Lei n° 8.213/91 aprovado pelo Presidente da República Fernando Collor de 

Mello, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 

providências, em seu art. 19 define o acidente de trabalho, como todo aquele que 

decorrer do trabalho e que enquadre nesta lei. 

 

Art. 19.  Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a 
serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do 
trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a 
perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho (BRASIL, 1991). 

 
 

O art. 21 da mesma lei completa os artigos citados acima, citando situações 

que se equiparam a acidente de trabalho e responsabilizando o empregador pelos 

os mesmos. 

 
I - O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, 
haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou 
perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija 
atenção médica para a sua recuperação; 
II - O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em 
consequência de: 
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 
companheiro de trabalho; 
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa 
relacionada ao trabalho; 
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de 
companheiro de trabalho; 
d) ato de pessoa privada do uso da razão; 
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou 
decorrentes de força maior; 
III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no 
exercício de sua atividade; 
IV - O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de 
trabalho: 

https://marinaac12.jusbrasil.com.br/
https://marinaac12.jusbrasil.com.br/
https://www.google.com/search?q=&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yIgvrnjE6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DweALpDMcZQAAAA
https://www.google.com/search?q=&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yIgvrnjE6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DweALpDMcZQAAAA
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a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da 
empresa; 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar 
prejuízo ou proporcionar proveito; 
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando 
financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-
de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive 
veículo de propriedade do segurado; 
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do 
segurado. 
§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da 
satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou 
durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. 
§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho 
a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se 
superponha às consequências do anterior (BRASIL, 1991). 

 
 

Fica responsável a perícia médica do INSS, por caracterizar legalmente o 

acidente de trabalho, considerando a natureza acidentária e identificando o nexo 

entre o trabalho e o agravante (BRASIL, 1991). 

 Já para as empresas cabem à obrigação da Comunicação de Acidente de 

Trabalho (CAT) junto a Previdência Social, sempre que ocorrer algum acidente de 

trabalho ou de trajeto, bem como o desenvolvimento de doenças ocupacionais de 

seus empregados, tendo o prazo de até o primeiro dia útil após a ocorrência, 

ocorrendo o falecimento do trabalhador, obrigatoriamente a comunicação deverá ser 

imediata, realizando também a comunicação ao Ministério do Trabalho para 

posterior investigação detalhada dos fatos que levaram ao falecimento do 

empregado (BRASIL, 2018). 

Conforme disposto nos artigos 286 do Decreto nº 3.048/1999, “a empresa que 

não emitir o CAT nos prazos legais fica sujeita o responsável à multa variável entre 

os limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição, por acidente que tenha 

deixado de comunicar nesse prazo”. 

 

2.3.2 Doenças profissionais/ocupacionais e do trabalho 

 

As doenças profissionais e doenças do trabalho, ambas estão relacionadas 

diretamente ao ambiente laboral em que o colaborador está submetido. Devido a 

isso, a Lei n° 8.213/91 em seu Art. 20, considera ambos os acidentes de trabalho e 

complementa, descrevendo-as. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm
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I - Doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da 
respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social; 
II - Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em 
função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 
relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I 
(BRASIL, 1991). 

 

2.4 NORMAS REGULAMENTADORAS 

 

Devidos aos crescentes índices de acidentes e doenças ocupacionais no 

Brasil, em 08 de junho de 1978, o Ministério do Trabalho decide padronizar, 

fiscalizar e fornecer informações sobre os procedimentos básicos das empresas, 

assim pela Portaria nº 3.214 é aprovada e sancionada as NRs (Normas 

Regulamentadoras) do capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, 

relativas à Segurança e Medicina do Trabalho (BRASIL, 1978). 

As NRs podem ser entendidas como o conjunto de condições e 

procedimentos relativos à segurança e medicina do trabalho, tendo por objetivo 

garantir trabalho seguro e sadio a todos os empregados, prevenindo a ocorrência de 

doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Estas normas preveem obrigações, 

direitos e deveres a serem cumpridas tanto pelos empregadores bem como pelos 

empregados (BRASIL,  [201-?]). 

Inicialmente, foram aprovadas 28 normas pela Portaria n. 3.214/78, já as oito 

últimas, foram fundamentadas e aprovadas por portarias ministeriais posteriores e 

específicas (BRASIL, 1978). 

A elaboração ou revisão de uma NR, somente será realizada por meio de 

portarias expedidas pelo Ministério de Trabalho, adotando uma comissão tripartite, 

composta por representantes do governo, empregadores e dos empregados 

(BRASIL, 2018). 

 

2.5 DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO 

 

Devido ao posto de trabalho do Montador de fôrma para concreto, serão 

abordados os tipos de doenças as quais os trabalhadores podem desenvolver algum 

tipo de transtorno. 

 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-menu/sst-normatizacao?view=default
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2.5.1 Transtornos mentais e do comportamento  

 

As doenças desse tipo estão relacionadas principalmente ao ritmo de trabalho 

com cargas horarias excessivas, pela pressão para concluir as tarefas e alto nível de 

exigência dos patrões na obtenção de resultados (LAVEZO & SILVA, 2016, p. 182). 

Como medida preventiva, as empresas devem orientar seus colaboradores 

sobre como cuidar da saúde física e mental, adquirindo e preservando bons hábitos 

alimentares, incentivar pratica de esportes ou qualquer atividade física, dormir bem, 

não fazer uso de nenhum tipo de drogas e principalmente cultivar um ambiente de 

trabalho comunicativo e tranquilo, em que o colaborador se sinta bem em estar no 

ambiente de trabalho (LAVEZO & SILVA, 2016, p. 183). 

De acordo com a Portaria Nº 1.339/1999, segue a lista de transtornos mentais 

e do comportamento relacionados ao trabalho.  

 

• Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais 
(F02. 8); 

• Delirium, não sobreposto à demência, como descrita (F05. 0); 

• Transtorno cognitivo leve (F06. 7); 

• Transtorno orgânico de personalidade (F07. 0); 

• Transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado (F09); 

• Alcoolismo crônico (relacionado ao trabalho) (F10. 2); 

• Episódios depressivos (F32): 

• Estado de estresse pós-traumático (F43. 1); 

• Neurastenia (inclui síndrome de fadiga) (F48. 0); 

• Outros transtornos neuróticos especificados (inclui neurose profissional) 
(F48. 8); 

• Transtorno do ciclo vigília-sono devido a fatores não orgânicos (F51. 2); 

• Sensação de estar acabado (síndrome de burn-out, síndrome do 
esgotamento profissional) (Z73. 0); (BRASIL, 1999). 
 

Esta mesma Portaria lista as possíveis doenças do sistema nervoso 

relacionado ao trabalho.  

• Ataxia cerebelosa, (G11. 1); 

• Parkinsonismo secundário devido a outros agentes externos, (G21. 2); 

• Outras formas especificadas de tremor, (G25. 2); 

• Transtorno extrapiramidal do movimento não especificado, (G25. 9); 

• Distúrbios do ciclo vigília-sono, (G47. 2); 

• Transtornos do nervo trigêmeo, (G50); 

• Transtornos do nervo olfatório (inclui anosmia,) (G52. 0); 

• Transtornos do plexo braquial (síndrome da saída do tórax, síndrome do 
desfiladeiro torácico), (G54. 0); 

• Mononeuropatias dos membros superiores (G56): síndrome do túnel do 
carpo, (G56. 0); outras lesões do nervo mediano: síndrome do pronador 
redondo, (G56.1); síndrome do canal de Guyon, (G56.2); lesão do nervo 



14 

 

cubital (ulnar): síndrome do túnel cubita,l (G56.2); outras mononeuropatias 
dos membros superiores: compressão do nervo supra escapular, (G56.8); 

• Mononeuropatias do membro inferior, (G57. -): lesão do nervo poplíteo 
lateral, (G57. 3) 

• Outras polineuropatias (G62. -): polineuropatia devida a outros agentes 
tóxicos, (G62. 2) e polineuropatia induzida pela radiação, (G62.8);  

• Encefalopatia tóxica aguda, (G92. 1); (BRASIL, 1999). 

 

2.5.2 Doenças do ouvido 

 

As doenças do ouvido são causadas principalmente por exposições 

prolongadas ao ruído em ambientes de trabalho ruidosos. Essa exposição pode 

provocar surdez temporária, bem como surdez permanente (LAVEZO & SILVA, 

2016, p. 180). 

Esse tipo de doença é bem frequente na indústria da construção civil, onde 

possuem frequentemente ruídos derivados de: ferramentas de corte, furadeiras, 

rompedores, betoneiras, demolições de edifícios, entre outros.  

Como forma prevencionista das doenças auditivas, o Ministério do Trabalho 

aprovou as Normas Regulamentadora n°15, estabelecendo limites de tolerâncias 

para ruído continuam ou intermitente, e conjunto com a Norma Regulamentador n°6 

que obriga o empregador fornecer os EPIs adequados para cada ambiente de 

trabalho executado (LAVEZO & SILVA, 2016, p. 180). 

De acordo com a Portaria N.º 1.339/1999, segue a lista de doenças do ouvido 

relacionadas ao trabalho.  

 

• Otite média não supurativa (barotrauma do ouvido médio), (H65. 9); 

• Perfuração da membrana do tímpano, (H72 ou S09. 2); 

• Outras vertigens periféricas, (H81. 3); 

• Labirintite, (H83. 0); 

• Perda da audição provocada pelo ruído e trauma acústico, (H83. 3); 

• Hipoacusia ototóxica, (H91. 0); 

• Otalgia e secreção auditiva, (H92); 

• Outras percepções auditivas anormais: alteração temporária do limiar 
auditivo, comprometimento da discriminação auditiva e hiperacusia, (H93. 
2); 

• Otite barotraumática, (T70. 0); 

• Sinusite barotraumática, (T70. 1); 

• Síndrome devida ao deslocamento de ar de uma explosão, (T70. 8); 
(BRASIL, 1999). 

 

 

2.5.3 Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 
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Essas doenças são mais conhecidas como LER (lesão por esforço repetitivo) 

ou DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). Elas se 

caracterizam, principalmente pela ocorrência de vários sintomas concomitantes ou 

não, de aparecimento insidioso, geralmente nos membros superiores, tais como dor, 

parestesia, sensação de peso e fadiga (BRASIL, 2000). 

As causas dessas doenças estão bastante relacionadas à ergonomia, devido 

a: repetitividade de movimentos; manutenção de posturas inadequadas por tempo 

prolongado; esforço físico; invariabilidade de tarefas; pressão mecânica sobre 

determinados segmentos do corpo; em particular membros superiores; trabalho 

muscular estático; choques e impactos. Mas podem também ter relações com outras 

causas como: vibração, frio, fatores organizacionais e psicossociais (BRASIL, 2000). 

De acordo com a Portaria N.º 1.339/1999, segue a lista de doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivos relacionados ao trabalho.  

 

• Gota induzida pelo chumbo, (M10. 1); 

• Outras artroses, (M19); 

• Síndrome cervicobraquial, (M53. 1); 

• Dorsalgia, (M54): cervicalgia (M54. 2); ciática (M54.3) e lumbago com 
ciática (M54.4); 

• Sinovites e tenossinovites (M65.): dedo em gatilho (M65. 3); tenossivite do 
estilóide radial (de Quervain) (M65.4); outras sinovites e tenossinovites 
(M65.8); e sinovites e tenossinovites, não especificadas (M65.9); 

• Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e 
a pressão de origem ocupacional (M70): sinovite crepitante crônica da mão 
e do punho (M70. 0); bursite da mão (M70.1); bursite do olécrano (M70.2); 
outras bursites do cotovelo (M70.3); outras bursites pré-rotulianas (M70.4); 
outras bursites do joelho (M70.5); outros transtornos dos tecidos moles 
relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão (M70.8); e transtorno 
não especificado dos tecidos moles, relacionados com o uso, o uso 
excessivo e a pressão, (M70.9); 

• Fibromatose de fáscia palmar: contratura ou moléstia de Dupuytreng (M72. 
0); 

• Lesões do ombro (M75): capsulite adesiva do ombro (ombro congelado, 
periartrite do ombro) (M75. 0); síndrome do manguito rotatório ou síndrome 
do supra-espinhoso (M75.1); tendinite bicipital (M75.2); tendinite calcificante 
do ombro (M75.3); bursite do ombro (M75.5); outras lesões do ombro 
(M75.8) e lesões do ombro, não especificadas (M75.9); 

• Outras entesopatias (M77): epicondilite medial (M77. 0) e epicondilite 
lateral (cotovelo de tenista) (M77.1); 

• Outros transtornos especificados dos tecidos moles, não classificados em 
outra parte (inclui Mialgia) (M.79); 

• Osteomalacia do adulto induzida por drogas (M83. 5); 

• Fluorose do esqueleto (M85. 1); 

• Osteonecrose (M87): osteonecrose devida a drogas (M87. 1) e outras 
osteonecroses secundárias (M87.3); 

• Osteólise (M89. 5) (de falanges distais de quirodáctilos); 

• Osteonecrose no “Mal dos Caixões” (M90. 3); 
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•  Doença de Kienböckg do adulto (osteocondrose do adulto do semilunar 
do carpo) (M93. 1) e outras osteocondropatias especificadas (M93.8); 
(BRASIL, 1999). 
 

 
3. MÉTODO 

 

3.1 METODOLOGIA APLICADA 

 

Este trabalho terá como objetivo desenvolver uma pesquisa de caráter 

exploratória, onde será utilizado como objeto de pesquisa o estudo de caso único. 

Segundo Oliveira Netto: 

 

Através de um estudo de caso é possível explicar ou descrever um sistema 
de produção ou sistema técnico no âmbito particular ou coletivo, assim, 
esse procedimento é considerado uma importante ferramenta para os 
pesquisadores que tem por finalidade entender como e por que as coisas 
funcionam (NETTO, 2006, p.14). 
 
 

Quanto à técnica utilizada para coleta de dados será utilizada a pesquisa 

bibliográfica confrontando com a observação de campo. 

a) Levantamento bibliográfico: após a escolha e delimitação do tema, foram 

realizados pesquisas e levantamentos bibliográficos para a coleta de dados sobre 

saúde e segurança do trabalho. Tais pesquisas foram realizadas em artigos, livros 

especializados, Leis e Portarias nacionais, monografias de trabalhos de conclusão 

de curso e sites oficiais ou privados.  

b) Observação: foi realizado um trabalho de campo, para tanto foi escolhido 

uma obra em andamento na região de Maringá. Nesta etapa foi realizada uma 

observação formal das condições de trabalho do profissional deste estudo e o posto 

de trabalho, bem como do canteiro de obras e áreas de vivencia. Nesta vistoria da 

obra foram coletados informações e dados, que possibilitaram fazer uma 

comparação dos dados levantados pela pesquisa bibliográfica com o que foi 

observado em campo. 

 

3.2 NRS APLICÁVEIS AO PROJETO 

A seguir estão listadas as NRs de mais relevância para a construção civil, e 

foi referência para observação visual, principalmente dos aspectos ergonômicos e 

do meio ambiente do posto de trabalho em estudo. 
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a) A NR 1 - Disposições Gerais: Estabelece que todas as Normas referentes à 

Segurança e Medicina do Trabalho que fazem referência ao tipo de trabalho a ser 

executado pelos colaboradores da empresa, devem ser de observância obrigatória 

por todas as empresas que possuam empregados regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT (BRASIL, 1983). 

b) NR 6 - Equipamento de proteção individual (EPI): Esta norma trata dos 

Equipamentos de Proteção Pessoal que deverão ser utilizados pelos empregados 

para garantir a proteção deste, quando as estratégias ambientais e coletivas de 

redução ou eliminação de riscos ambientais forem ineficientes ou não possíveis de 

sua instalação. Esta norma se refere também, as responsabilidades e obrigações da 

parte do empregador bem como do empregado, acarretando penalidades para a 

parte que descumprir esta norma (BRASIL, 2001).  

c) NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO): 

Esta norma estabelece diretrizes e obrigatoriedade para elaboração e 

implementação, por parte de todas as empresas que possuam empregados regidos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho, o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional, promovendo a preservação da saúde dos seus colaboradores 

(BRASIL, 1994). 

d) NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA): Esta norma 

estabelece diretrizes e obrigatoriedade para elaboração e implementação, por parte 

de todas as empresas que possuam empregados regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, visando medidas 

para preservação da saúde e da integridade dos colaboradores (BRASIL, 1994). 

e) NR 17 – Ergonomia: Esta norma visa estabelecer condições ergonômicas 

ambientais de trabalho, implementado parâmetros que permitam a adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de 

proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente no 

desenvolvimento de seu trabalho (BRASIL, 1990). 

f) NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção: Esta norma estabelece um conjunto de diretrizes de ordem 

administrativa, de planejamento e de organização, de modo a programar medidas 

preventivas de segurança nos processos, condições e do ambiente de trabalho na 

construção civil. (BRASIL, 1978). 

 

http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/10/1943/5452.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/10/1943/5452.htm
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-06.pdf
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4. ESTUDO DE CASO 

 
4.1 ESTUDO DA OBRA 

 
4.1.1 Explanação da obra 

 
A obra está localizada na cidade de Paiçandu, no norte do Paraná. Nesta 

obra a empresa X está construindo um residencial horizontal de residências térreas. 

Estas residências são construídas, em um método construtivo que consiste 

em utilizar de paredes de concreto armado moldados no local. Esse método e 

construído, através do posicionamento de formas metálicas moldando-se a 

residência por completa e posterior concretagem.  

A utilização deste método teve um aumento notável, devido ao plano do 

Governo Federal de financiamento “Minha Casa Minha Vida”, e por suas vantagens 

que incluem: rapidez na construção, pois o tempo de concretagem e desforma e 

aproximadamente doze horas, dependendo do tempo/clima, e devido às placas 

metalizas serem montadas previamente antes de sua concretagem, isto facilita e 

agiliza a execução das instalações elétricas e hidráulicas; acabamentos simples, 

pois as placas serem construídas de material liso e alinhadas, isto faz com que as 

paredes e lajes não necessitem de chapisco e reboco, sendo aplicado o acabamento 

diretamente sobre as superfícies; isolante acústico e térmico, devido às paredes 

serem construídas totalmente de concreto, que por sua vez, possui características 

isolantes melhores que outros materiais convencionais; resistências agentes 

agressivos, pois o concreto e muito resistentes aos fatores patogênicos físicos e 

químicos; obra mais limpa, devido às características do método parecido com a de 

pré-moldado, reduz muito a geração de resíduos e organização do canteiro de 

obras; e como principal vantagem, a redução do custo total da obra. 

Para a construção destas residências, é preciso de uma equipe 

multidisciplinar que consiste em armadores para a amarração, montagem e 

posicionamento da armadura dentro das formas metálicas; eletricistas e 

encanadores para a execução das instalações elétricas e hidráulicas; e do 

profissional de estudo do nosso trabalho que é o Montador de formas para concreto.  

 

4.1.2 Análise do local de trabalho 
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Para analise do local de trabalho do montador de formas, foram analisados os 

locais dos postos de trabalho, bem como das áreas de vivencia como: instalações 

sanitárias, refeitório e vestiário, bem como das instalações do canteiro de obras no 

quesito segurança do trabalho, que foram listados a seguir: 

• Riscos ambientais em gerais;  

• Uso de EPC (Equipamento de Proteção Individual) em locais onde 

oferecem riscos; 

• Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma 

brasileira registrada no INMETRO; 

• Iluminação adequada seja natural ou artificial; 

• Sinalizações e alertas de segurança; 

• Ordem e limpeza do posto de trabalho; 

• Movimentação e transporte de materiais e pessoas; 

• Equipamentos dos postos de trabalho; 

• Áreas de vivencia. 

Para esta analise, primeiramente foi realizado em escritório, um estudo 

interpretativo das NRs 17 e 18, seguido da listagem dos pontos mais importantes 

relativos ao nosso estudo a serem observados. Após esta etapa, foi realizada uma 

vistoria em campo em todo o canteiro de obras, junto ao responsável técnico de 

segurança do trabalho da obra, que emprestou os equipamentos para a medição 

dos índices físicos, e me acompanhou durante toda a vistoria, esclarecendo duvidas 

e questionamentos acerca da segurança. 

Em conclusão a análise do local de trabalho, somente algumas situações 

foram observadas que poderiam levar riscos aos trabalhadores, citando: ruído muito 

alto em desacordo com o INMENTRO e que poderiam leva-los a terem problemas de 

audição, e também trabalhadores aplicando desmoldantes para fôrmas de concreto. 

Analisando estes fatos, ficam os seguintes diagnósticos: os trabalhadores dos 

postos de trabalho das formas, todos utilizavam EPIs necessários como luvas; 

óculos; vestimentas; protetores auriculares; mascaras; aventais e capacete, EPI 

obrigatórios para essas atividades e sendo entregue pela empresa, o que está de 

acordo com a NR 06. Porém, como esse sistema construtivo necessita de vários 

profissionais de várias categorias diferentes, essas duas situações oferecem riscos 
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aos trabalhadores dos outros postos de trabalho que não encontravam com os 

mesmos EPIs necessários. 

De forma geral, o que foi observado e comparado à aplicação das NRs 06, 17 

e 18, o local de trabalho e de áreas de vivencia obedecem às especificações 

mínimas de bem-estar e segurança do trabalho.  

 

4.2 ESTUDO DO PROFISSIONAL 

 

4.2.1 Explanação do profissional 

 

Existem vários profissionais envolvidos no processo construtivo citado acima. 

Neste estudo avaliaremos o Montador de forma para concreto. A CBO (Classificação 

Brasileira de Ocupações), que é o documento do Ministério do Trabalho e Emprego, 

que tem como finalidade reconhecer, nomear, codificar os títulos e descrever as 

características das ocupações do mercado de trabalho, codifica este profissional 

pelo código 7242-05. 

Este profissional é responsável por posicionar, montar e desformar as formas 

metálicas, bem como, realizar a concretagem das peças estruturais da edificação. 

 

4.2.2 Avaliação ergonômica da ocupação  

 

Para esta avaliação, não foram utilizadas ferramentas ergonômicas 

especificas, pois segundo a NR 17 de 1990, “Para avaliar a adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao 

empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, 

no mínimo, as condições de trabalho”. Neste caso, somente foi realizado uma 

análise e comparativo a NR 17, e como auxilio, foi utilizado o livro das autoras Ana 

Elisa Lavezo e Rosangela Barbosa da Silva, intitulado como Ergonomia e Doenças 

Ocupacionais, para tanto, foram analisados nos trabalhadores questões referentes à 

postura, levantamento de materiais, transporte de materiais e empurrar cargas. 

Em conclusão a este item, observou-se que todos trabalhadores possuíam os 

EPIs necessários para cada posto de trabalho. Porém, em observação a ergonomia, 

percebe-se que os trabalhadores não possuem nenhum conhecimento em postura 

adequada e movimentação de cargas. 
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Foram observadas as seguintes cenas dos trabalhadores: 

• Colaborador executando atividades em diferentes alturas, utilizando 

somente uma plataforma para elevação, que permitia somente uma altura de 

regulagem, isto fazia que o colaborador tivesse que esticar ou inclinar as costas para 

executar serviços em diversas alturas, o que era constante durante todo o tempo 

que foi deito a observação; 

• Ferramentas improvisadas, segundo os próprios colaboradores, as 

ferramentas padrões quebravam com muita frequência devido o serviço ser muito 

intenso, por isso eles improvisavam ferramentas que segundo eles, elas 

‘’aguentavam mais o trampo’’, porém, por serem improvisadas, essas ferramentas 

não traziam comodidades e muito menos postura correta a eles; 

• Colaborador executando atividades com os braços levantados por longo 

período, realizando movimentos repetitivos e de muita intensidade; 

• Colaborador ao pegar algum material que está no chão: inclinando e 

girando o corpo durante o levantamento; ficar com a coluna encurvada e a forçando 

ao invés das pernas que seria o correto; Formas sem mecanismos que facilitam seu 

levantamento; levantar uma carga que facilmente passava dos 50 quilos sem ajuda 

de outra pessoa; levantamento de carga com os braços esticados, que o correto 

seria os braços apoiados ao corpo; levantamento de cargas com uma frequência 

acima do recomendado pelo Método de NIOSH; 

• Colaborador ao carregar algum material: transportar uma carga que 

facilmente passava dos 50 quilos sem ajuda de outra pessoa ou equipamento; 

carregar fôrmas altas, o que obriga o colaborador a esticar o braço para apoiar a 

carga ao seu corpo; carregar com a coluna curvada e/ou corpo inclinado; apoiar a 

carga forçando a cabeça e/ou pescoço; 

• Colaborador empurrado uma carga com os braços esticados e acima da 

sua cabeça. 

Em conclusão a avaliação da ergonomia da ocupação do Montador de 

formas, todos os itens citados no capitulo 4.2.2, quando realizados com intensidade 

e com frequência, podem ocasionar diversos tipos de doenças citadas na seção 

2.5.3, mas principalmente as do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, que 

são as causadoras de grande parte dos afastamentos de trabalhadores e que muitas 

vezes são irreversíveis. 
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Foi observado também, que esses trabalhadores recebem por produção, ou 

seja, quanto mais produzem mais recebem. Isto faz com que esses trabalhadores 

em busca de ganhar um pouco a mais para ajudar suas famílias, se submetem a 

trabalhar longas jornadas, sem pausas para descansos e mantendo um ritmo 

intenso de trabalho, o que agrava mais ainda a saúde desses trabalhadores. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal, analisar o posto de trabalho 

do Montador de Fôrmas e concluir sobre os aspectos de saúde e Segurança do 

Trabalho nestas atividades. Graças ao estudo de caso realizado em uma obra na 

cidade de Paiçandu e a revisão bibliográfica realizada, pode ser feita um 

comparativo do observado em campo com o especificado por normas de Saúde e 

Segurança do Trabalho vigente no Brasil, chegando às seguintes conclusões a 

seguir.  

Sob os aspectos trabalhistas e empresariais, foi concluído, que a empresa 

escolhida para o estudo de caso, possui bastante cuidado ao cumprimento da 

legislação trabalhista, fazendo investimentos constantes na compra de EPIs e EPCs, 

ofertando treinamentos, construindo áreas de vivencia que atendam as normas, 

realizando a organização e limpeza do canteiro de obras. Porém, analisando os 

aspectos de ergonomia, os colaboradores ficam em estado de riscos a 

desenvolverem doenças do trabalho. Foram feitas algumas propostas ao 

empregador para minimizar esses riscos como: adaptar as diversas ferramentas aos 

trabalhadores; ofertar treinamentos de ergonomia abrangendo os três domínios a 

Cognitiva, Organizacional e Física, realizando fiscalizações e cobranças diárias; 

reduzir o peso das formas, dividindo-as em várias partes e fazer investimentos em 

ginástica laboral e alongamentos para os trabalhadores antes do início do 

expediente, isso tem mostrado resultados positivos em empresas de linhas de 

produção. O investimento em saúde e segurança é essencial para o aumento do 

desempenho dos trabalhadores, com isso mantem a satisfação nos empregados, 

para que os mesmos se sintam em um ambiente humano e acolhedor, e não 

simplesmente por precisarem de dinheiro para sua sobrevivência. 

Sob os aspectos sociais e de bem-estar humano, foi observado, que os 

trabalhadores não possuem nenhum tipo de lazer nas horas vagas, isto é também 
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demostrado no próprio ambiente de trabalho, onde os trabalhadores não possuem 

conectividades e socialização entre eles. Num ambiente onde são realizadas 

atividades de grandes intensidades como no caso dos montadores de formas, faz-se 

necessário que eles possuem uma atividade agradável e que vivam em 

coletividades com os outros trabalhadores do mesmo posto de trabalho. Essa 

atividade que atinge o relacionamento interpessoal e de bem-estar entre os 

funcionários é essencial e fácil de conseguir, com um simples futebol de final de 

semana, churrasco após alguma etapa da obra, confraternizações, baralho nos 

horários intermediários ao expediente, entre outros. Isto não pode ser visto pelo 

empregador como custo, mas sim como investimento, pois trabalhadores que 

estejam de bem com o ambiente de trabalho e um relacionamento interpessoal 

positivo contribui para um bom ambiente dentro da empresa, o que pode resultar em 

um aumento da produtividade. 

A partir dessas reflexões, podemos ressaltar como sugestões de trabalhos 

futuros na área de saúde e segurança do trabalho, a realização de pesquisas 

qualitativas e quantitativas da aplicabilidade nos ambientes de trabalho da 

construção civil, destas sugestões propostas citadas acima, bem como da análise 

das melhorias adquiridas nos processos produtivos e de bem-estar pessoal e 

profissional. 
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