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SINTESP celebra Dia do
	Técnico de Segurança do Trabalho

C

om um café da manhã especial,
o SINTESP realizou, no dia 25 de
novembro de 2016, no Hotel Excelsior, no centro de São Paulo,
SP, um evento para celebrar o
Dia do Técnico de Segurança do Trabalho – comemorado anualmente no dia 27 de novembro
-, com a participação de mais de 160 convidados, entre TSTs, engenheiros de segurança,
profissionais prevencionistas, representantes
sindicais, jornalistas e empresários. Mais uma
vez, marcando sua tradição em ...
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A PROFISSÃO QUE COLOCA A VIDA DO
TRABALHADOR EM PRIMEIRO LUGAR

C

Marcos Antonio de
Almeida Ribeiro
Presidente do SINTESP

SINTESP no Youtube

aros prevencionistas técnicos de segurança do trabalho, mais um ano se
passou e já estamos em novembro
novamente, mês este em que comemoramos
o dia do principal Profissional Prevencionista,
o Técnico de Segurança do Trabalho. Principal
prevencionista não porque seja mais importante que os demais, mas principal, por estar mais
presente nos locais de trabalho e o mais atuante dos profissionais da área.

Infelizmente, diante de uma recessão gravíssima que nos assolou nestes últimos anos,
tivemos que conviver com uma grande massa de profissionais técnicos de segurança
sendo demitidos de seus postos de trabalho,
causando não só desemprego em nossa categoria, como o desamparo da massa trabalhadora, que ficou à mercê das condições de
insegurança e a saúde precárias nos locais
de trabalho.

Temos que enaltecer este trabalhador prevencionista, pois antes de seu aparecimento, nosso
país se destacava como aquele que mais matava e mutilava trabalhadores, sendo o primeiro
país no ranking de acidentes de trabalho.

Em contrapartida, são nestes momentos de crise que temos que pensar em alternativas. Em
sendo assim, o SINTESP tem promovido, durante este ano, a abordagem do tema Empreendedorismo, para que os nossos representados
percebam que o emprego formal não é a única
forma de atuação profissional, e que o Técnico
de Segurança do Trabalho também pode exercer seu papel, preenchendo uma lacuna muito
importante nas micro e pequenas empresas,
que não são obrigadas a constituir SESMT, mas
estão obrigadas ao cumprimento das demais
normas prevencionistas.

Agora, podemos dizer que, através do nosso
trabalho de conscientização, que está sendo
realizado à duras penas, por estarmos num
país que, infelizmente, ainda vê as questões
de Segurança e Saúde como despesas e não
como investimento, nosso Brasil não está mais
na liderança dos países que mais acidentes do
trabalho provocam.

Agora, o SINTESP conta com
mais uma nova opção na
Comunicação: o Youtube.
O universo da SST
em entrevistas, eventos,
notícias e muito mais!
A TV do seu sindicato.
O seu canal no Youtube!
Visite! Inscreva-se.
Entre pelo Portal SINTESP

www.sintesp.org.br
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Como não podíamos deixar de mencionar,
nosso Sindicato, que representa esta tão nobre
categoria, desde a sua fundação, vem obtendo,
ano a ano, o reconhecimento e a valorização
de seu trabalho diante de seus representados e
também da sociedade.

Como o Técnico de Segurança tem em seu
perfil a resiliência e a persistência, esperamos
e desejamos que todos os nossos representados tenham um excelente ano de 2017, com
muitas conquistas e realizações. Esses são os
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SINTESP.
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Regional ABCDMRP promoveu debate sobre o eSocial

P

ara abordar o tema
“As exigências do e-Social na Segurança
e Saúde do Trabalho – penalidades,
prazos e providências”, a Regional
SINTESP ABCDMRP promoveu,
no dia 19 de novembro passado,
um Sábado de Capacitação com
palestras técnicas voltadas aos
técnicos de segurança do trabalho,
estudantes, e demais profissionais
do setor prevencionista. As palestras foram
proferidas pelos Instrutores José Augusto Serrano, diretor da ABPA - Associação Brasileira
de Prevenção de Acidentes, jornalista especializado em Segurança do Trabalho, especialista nas normas NR-06 e NR-12 nas questões
voltadas ao atendimento do e-Social; e Aline
Tognin, graduada em Gestão de Recursos Humanos, atual diretora da Gestog Certificadora
de Máquinas e Equipamentos.

Para Luiz Carlos Crispim, vice-presidente da
Regional ABCDMRP, o objetivo do SINTESP em
promover um evento com este tema é dar continuidade as atividades voltadas à prevenção
no ambiente de trabalho, bem como esclarecer
aos profissionais sobre a importância dos aspectos relacionados com o e-Social com foco,
especialmente, na NR-12, voltada para o setor
de Máquinas e Equipamentos. “É de suma importância apresentarmos esta abordagem aos
TSTs dada as circunstâncias que nossos profissionais irão enfrentar dentro das empresas num
futuro próximo, uma vez que o e-Social envolve
de forma consistente as atividades desenvolvidas pelos técnicos de segurança e demais profissionais, por exemplo: PPRA, PPP, CAT, afastamentos previdenciários, PCMSO, etc, assim
como também compreende as ações de outros
órgãos governamentais, como a Previdência
Social, o Ministério do Trabalho, a Receita Federal, a Caixa Econômica Federal”, explicou.
Em suma, o e-Social, envolve a SST e os profissionais que atuam nesta área precisam
conhecer suas nuances, por isso, conforme
Crispim, o principal enfoque dos palestrantes
foi sobre o papel do Técnico de Segurança do
Trabalho como o profissional indispensável
no acompanhamento deste processo. “Com
isso, acredita-se que serão gerados vários
4
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Num momento de muitas mudanças no país, a
abordagem sobre o eSocial e a NR-12 atingiu as
expectativas de todos e agregou conhecimento
técnico, pois são temas que envolvem a SST e os
profissionais da área precisam estar preparados

campos e postos de trabalhos para novos
profissionais, o que, certamente, contribuirá
para a amplitude da atuação do TST no mercado de trabalho”, comentou.
O vice-presidente salientou que as palestras
atingiram as expectativas de todos, uma vez
que durante o debate os participantes expressaram muitas dúvidas que foram suscitadas
pelos especialistas.
Crispim salienta que esta iniciativa agrega
muito valor ao trabalho que o SINTESP vem
desenvolvendo em prol da disseminação do
conhecimento técnico, bem como para todas
as entidades sindicais neste momento de
muitas mudanças no setor governamental e
que atingem fortemente o setor prevencionista no país. “Outra questão importante é que
ações como essas, voltadas para os nossos
associados, traz muita credibilidade para o
sindicato, uma vez que o SINTESP reúne especialistas gabaritados para debater assuntos
de relevância e que influenciam o dia a dia de
trabalho da categoria”, avalia Crispim.

Regional SINTESP
de Sorocaba está
de casa nova
No mês de novembro a Regional
SINTESP Sorocaba mudou para um
novo endereço:
Rua Santa Cruz, nº 135 - Centro
Sorocaba/SP - CEP 18035-630
Os associados e demais
interessados também podem ser
atendidos através do e-mail:
sintespsor@sintesp.org.br ou
telefone: ID 55*8*17995 Cel (015) 9 7404-0400

O evento, que contou com a presença de aproximadamente 60 pessoas, teve a o apoio das
empresas: CGA, Grupo Saúde e Vida, Conquista
Documentação Imobiliária e CRR EPIS e Ferramentas.

Os plantões são as 2ª feiras,
das 09:00 as 12:00 e 4ª feiras
das 15:00 as 17:00.
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Regional Vale do Paraíba ofereceu
					curso de Empilhadeira

O

s TSTs do Vale do Paraíba tiveram mais
uma oportunidade de aperfeiçoamento com a turma do curso de Operação
de Empilhadeira, promovido e organizado pela
Regional SINTESP do Vale do Paraíba. Nos dias
23 e 24 de setembro, o vice-presidente Jacy Pitta foi o instrutor para a formação teórica e ainda
para as aulas práticas do grupo.
O treinamento prático aconteceu na sede da
empresa Rogama, que disponibilizou o espaço e a estrutura apropriados para demonstrar
a movimentação de materiais. Pitta registra o
agradecimento formal à diretoria da empresa
pela colaboração no curso que recebeu inclusive alguns técnicos vindos da divisa dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
“Foi mais uma oportunidade para atendermos
a demanda dos profissionais prevencionistas
da região e consolidar o papel do SINTESP de
disseminar informação de qualidade para ajudar na capacitação técnica dos trabalhadores”,
declarou Pitta.

Workfire

Especial
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SINTESP celebra Dia do
	Técnico de Segurança do Trabalho
O evento, que já é uma tradição do SINTESP, recebeu mais de 160
convidados e ressaltou a importância dos profissionais prevencionistas para a
evolução da atuação profissional da Segurança e Saúde do Trabalho no Brasil

om um café da manhã especial,
o SINTESP realizou, no dia 25
de novembro de 2016, no Hotel
Excelsior, no centro de São Paulo,
SP, um evento para celebrar o Dia
do Técnico de Segurança do Trabalho – comemorado anualmente no dia 27 de novembro -,
com a participação de mais de 160 convidados,
entre TSTs, engenheiros de segurança, profissionais prevencionistas, representantes sindicais,
jornalistas e empresários. Mais uma vez, marcando sua tradição em ressaltar a relevância da
atuação dos TSTs nos ambientes de trabalho, a
iniciativa do SINTESP também mostrou a importância de todos os profissionais prevencionistas
para a evolução da atuação profissional da Segurança e Saúde do Trabalho no Brasil.

são vistas como um investimento, mas, sim, segurança e saúde do trabalho nas empresas
como despesa, por isso, nós, TSTs, temos pro- volte a funcionar, colocando os membros dos
priedade e a missão de mudar
nossos sindicatos fiscalizando
as empresas”, pontuou, entre
esse contexto”, declarou.
outras questões apresentadas
em seu pronunciamento.
Marquinhos ressaltou a importância da celebração anual
Convidando todos os presenque o SINTESP promove. “Este
tes à fazerem uma reflexão,
evento representa mais um
Valdizar Albuquerque, apontou
ano que a nossa categoria está
que não podemos esquecer
em pé, com a cabeça erguida,
que o TST é o principal pilar do
pois fizemos o nosso trabalho,
SESMT no Brasil, uma vez que
mesmo diante de tantos desafios, como o desemprego no
é o profissional que faz a maior
diferença na prevenção de aciEm seu discurso Marquinhos, presidente do setor”, observou. O presidente
Marquinhos: “Nós,
dentes do trabalho no país. Em
SINTESP, lembrou as dificuldades enfrentadas aproveitou para alertar sobre
TSTs, temos que fazer a
nossa parte, mostrando
relação aos casos de desrespeipelos Técnicos de Segurança nas empresas por uma reportagem que está senpara o trabalhador
to e desvalorização que ocorserem considerados, muitas vezes, profissionais do veiculada em rede nacional
a importância da
rem a todo instante em vários
que atrapalham o andamento dos processos apregoando que até 2020 teprevenção”
ambientes de trabalho, Valdizar
produtivos ou que representam mais despesas remos que ter mais de 76.000
para as organizações. “Mas temos que fazer a técnicos de segurança porque vai fazer falta observa que o primeiro passo para uma valonossa parte, mostrando para o trabalhador a para o mercado. Em sua opinião Marquinhos rização pessoal do TST tem que partir do próimportância da prevenção e, ao mesmo tem- avalia que vai fazer falta sim, caso não colo- prio profissional. “Somente vamos ser valoripo, fazer com que o empregador seja parceiro, quem mais fiscais para acompanhar as empre- zados na medida em que nos aperfeiçoarmos
mostrando a ele que estamos ali para ajudar. sas. Para ele, a saída é o movimento sindical. “É tecnicamente e, também, no relacionamento
No Brasil, a segurança e saúde do trabalho não o único que pode fazer com que a condição de com as pessoas. Temos que ser referência no
A solenidade de abertura contou com as presenças de Marcos A. Ribeiro, presidente do SINTESP; Armando Henrique, presidente da FENATEST; Paulo Arsego, presidente da Fundacentro;
João Scaboli, secretário nacional de Saúde da
Fequimfar; Ernane Silveira Rosas, presidente
do Sinesp-SP - Sindicato dos Nutricionistas do
Estado de São Paulo; Valdizar Albuquerque,
diretor do SINTESP e também da FENATEST;
e Benedito Carlos de Souza, representante do
Sintec-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais
do Estado de São Paulo.
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mercado de trabalho, que hoje precisa, mais Arsego informou, ainda, que a Fundacentro
do que nunca, de profissionais que façam a possui a maior biblioteca especializada em
diferença e promovam a qualidade de vida”, SST da América Latina e todos podem fazer
declarou.
Conhecimento e evolução

A presença ilustre do presidente da Fundacentro, Paulo Arsego, também abrilhantou o evento. Ele, em contrapartida,
demonstrou seu sentimento de honra
pelo convite do SINTESP, uma vez que
os TSTs, em sua opinião, são as pessoas
que dão a condição primeira para que
a “jovem senhora de 50 anos”, se referindo à Fundacentro, tenha o trabalho
dos seus técnicos no campo de forma
Armando: “Temos
Arsego, da Fundacentro:
mais eficiente. Outro ponto fundamental
que sair da posição
“Precisamos de
de revoltados, de
pessoas preparadas
para Arsego é que a Fundacentro e toda
expectadores, e partir
e
empenhadas
em
a sociedade precisam dos profissionais
para a posição de
melhorar os ambientes
prevencionistas. “Precisamos de vocês
revolucionários na SST”
de trabalho no Brasil”
em campo, levantando problemas e
apresentando soluções para que a nossa par- uso desse acervo para buscar e complementar
te técnica científica possa dar o andamento seu conhecimento. “Quando tivermos o conecessário e, através dessas ações, começar- nhecimento necessário, ninguém nos segura!
mos a mudar o sistema de saúde e segurança E é disso que precisamos no nosso Brasil, de
do trabalhador, inclusive, o meio ambiente do pessoas preparadas e empenhadas em melhorar os ambientes de trabalho. Precisamos, com
trabalho”, argumentou.
isso, fazer a diferença para evoluirmos, porque
Para Arsego, o sistema de SST precisa ser hon- de pessoas iguais o mundo já está cheio. Por
rado, tem que ser bom e, principalmente, tem isso, solicito que os TSTs continuem firmes e
que ser eficiente. “É a hora que começarmos fortes nas suas atividades. Tenho certeza que,
a fazer nossas ações e atividades, colocando se vocês ajudarem um colega a não se acinas cabeças de todos, não só do empregador, dentar, sua vida e seu trabalho já estarão se
mas também do trabalhador e do técnico de encaminhando de forma correta e vocês serão
segurança do trabalho, que se o trabalhador felizes nessa profissão”, apregoou.
tiver um lugar seguro e saudável para trabalhar e poder voltar para o seu lar à noite, de Força feminina
forma segura também, 99% dos nossos pro- Para finalizar a cerimônia de abertura, Armando
blemas estarão resolvidos e esse é o nosso Henrique ressaltou a importância das mulheres
trabalho e nosso desafio, por isso, conclamo na SST, relembrando o quando o setor era mavocês, TSTs, para nos ajudarem nesta mis- chista em seu início, quando a presença da musão!”, expressou.
lher era considerada totalmente estranha nesse

meio. “Hoje vejo, principalmente, nos cursos de
formação de técnicos e técnicas de segurança,
que predomina a mulher. Em nome de Selma
Rossana, vice-presidente do SINTESP e
diretora da FENATEST, aqui presente, nós
homenageamos todas as mulheres e reconhecemos sua importância em fazer o seu
trabalho, como profissionais especializadas
e também por contribuírem para essa quebra de paradigmas no nosso setor. É muito
importante valorizar nossas companheiras,
mulheres, no meio da SST”, realçou.
Armando aproveitou o momento para fazer uma provocação sobre o foco do evento. “Entendo que o dia do TST e também
do engenheiro de segurança, pois as duas
profissões foram regulamentadas pela
mesma lei; atualmente, em 2016, ainda estamos muito na posição de revoltados, de
expectadores. Temos que fazer uma parada
no tempo e refletir sobre o nosso papel porque
o momento requer isso. Temos que sair dessa
condição de expectador e de revoltado e partir
para a condição de revolucionário em prol da
SST”, pronunciou.
Para ele, as mudanças, em sua maioria, só
acontecem de fato quando vem de baixo para
cima e na área da SST também se aplica a mesma regra. “Quando assumirmos a posição de
sermos um pouco mais revolucionários, fazendo valer a importância da SST e conseguirmos
fazer com que a sociedade entenda que não há
riqueza que justifique se não for para a qualidade de vida das pessoas, ou seja, não há o
que justifique matar e mutilar em nome do progresso. Nossa função em eliminar esse cenário
é impar. Se entendermos bem essa questão,
nós conseguiremos reverberar e fazer com que
a sociedade incorpore mais as ações em prol
da SST. Acredito que estamos num momento

Os diretores presentes e equipe de funcionários do SINTESP
agradeceram a participação dos TSTs e parceiros em mais uma edição
comemorativa pelo Dia do Técnico de Segurança do Trabalho
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de transformação profunda, que também passa pela SST, por isso queremos energia nova,
pessoas que estejam comprometidas em fazer
esse setor evoluir”, acentuou.
Homenagens

Como faz tradicionalmente nesta data comemorativa, o SINTESP presta homenagem à profissionais TSTs que são destaques na categoria.
Este ano foram homenageados
Alexandre Gusmão, presidente
da Revista Proteção em razão
da sua grande parceria com o
SINTESP ao longo desses anos
em defesa da segurança e saúde do trabalhador. Na ocasião
ele foi representado por João
Baptista, diretor do veículo,
que recebeu a placa comemorativa das mãos de Marquinhos, presidente do SINTESP.

Para Roseli, ser TST não é uma profissão fácil, mas é muito gratificante. “Quando comecei, há 20 anos, as condições eram bem mais
restritas para as mulheres, mas hoje, muita
coisa mudou. E sempre digo que além de ser
técnico de segurança, temos que ser, em primeiro lugar, prevencionistas. Na minha concepção, ser prevencionista exige muito mais,
uma vez que em muitas situações temos que

rias no exercício da profissão e ressaltou que
a aquisição de conhecimento contínuo ajuda
o TST à agregar valor ao trabalho de outros
profissionais e a fazer diferente, sendo profissional e angariando a admiração de outros
trabalhadores na empresa, fortalecendo, assim, sua perpetuação na área prevencionista.
“Basta termos o olhar mais amplo e apurado,
valorizar nosso trabalho para continuarmos
a evoluir no setor”, evidenciou.

Em seu depoimento ao
PP, Antonio Adolpho declarou que nem esperava
este reconhecimento. “Fui
surpreendido com a homenagem, mas agradeço e é
uma satisfação muito grande. O que foi muito gratificante para mim foi dar
treinamento para agentes
João Baptista
Antonio Adolpho: “Fui
Roseli: “Como uma
Alexandre Gusmão, por telemultiplicadores,
transforrepresentou Alexandre
surpreendido com a
mulher TST, é muito
fone, ressaltou a importância
mar o técnico em instrutor.
Gusmão, presidente
homenagem. Fiquei
gratificante receber
da Revista Proteção,
muito feliz com este
esta homenagem do
desse reconhecimento e agraMinha meta era treinar mil
durante a homenagem
reconhecimento”
SINTESP”
deceu a homenagem. “Na
instrutores e, trabalhando
verdade não dedico à minha
no Senai e no SINTESP, com
pessoa, mas, sim, ao trabalho desenvolvido pela nos impor, porque se não fizermos isso, as certeza eu atingi. Ainda hoje recomendo e defendo a profissão que eu amo”, expressou.
revista Proteção e sua equipe ao longo de 29 coisas não acontecem”, comentou.
anos de atuação. Em dezembro vamos completar 300 anos de atuação voltada à SST e é muito Em depoimento ao PP, Roseli afirmou que fi- Empreendedorismo
importante percerbermos o que houve de cres- cou muito emocionada com a homenagem. A programação contou ainda com duas pacimento no setor, com a valorização das catego- “Estou na área há mais de 20 anos e é um lestras sobre o universo do empreendedorisrias profissionais voltadas à SST, com especial reconhecimento muito importante para mim, mo. A primeira foi ministrada pelo advogado
destaque aos técnicos de segurança, muito bem como uma mulher TST, principalmente, porque Ivandick Cruzelles Rodrigues, que falou sobre
representados pelo SINTESP”, ressaltou.
sempre foi uma área muito machista, e vejo “Empreendedorismo em SST”; e, na sequênque hoje estamos presenciando uma evolu- cia, os participantes assistiram a palestra “O
Em seguida, a TST Roseli Barquila Fordiani,foi ção muito boa com a participação, cada vez TST como Micro Empreendedor Individual”,
homenageada pela sua atuação na área maior, das mulheres, por este motivo, é muito proferida pelo advogado Fábio Paparotti. Os
desde 1996, em empresas como Ambev, gratificante receber esta homenagem do SIN- palestrantes contribuíram para mostrar a dinâmica da aplicação do empreendedorismo na
Aeroporto de Guarulhos e, atualmente, na TESP”, enfatizou.
prática, seus desafios e soluções, mostrando,
Fedex. O presidente da Fundacentro, Paulo
Arsego, entregou a placa comemorativa em Outro homenageado especial neste dia foi com suas experiências no setor, que empreenreconhecimento à sua atuação prevencio- Antonio Adolpho de Araújo, técnico de se- der está ao alcance de qualquer profissional
gurança desde 1973, que atuou durante 20 TST. Eles deram orientações e informações vanista ao longo desses anos.
anos como instrutor de segurança do traba- liosas para os profissionais presentes, fazendo
lho do Senai e em treinamentos de operação com que a ocasião fosse muito produtiva e
de máquinas e equipamentos. Ele foi um positiva para o SINTESP alcançar o objetivo do
dos idealizadores na implantação dos trei- evento. Vários participantes compartilharam
namentos em ponte rolante e guindastes suas impressões positivas sobre a iniciativa e
hidráulicos pelo SINTESP. Antonio Adolpho destacaram a importância de falar sobre emrecebeu a homenagens das mãos do pre- preendedorismo para os TSTs.
sidente da FENATEST, Armando Henrique.
Outro TST contemporâneo no setor, João CarAntonio Adolpho, verdadeiro pioneiro no los Gurtovoi, destacou que o SINTESP é uma
setor, descontraiu a todos com suas estó- chave que alavanca a profissão dos técnicos.
8
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ensinado sobre empreendedorismo e como lucrar
com isso, portanto, os conteúdos foram muito
proveitosos. Também gostei da festa, ganhei um
brinde e recomendo aos técnicos que participem
da comemoração do SINTESP”, destacou.
A consultora TST, Dorli Gimenes de Faria, informou que sempre atuou como empresa
MEI, fez cursos no Sebrae e na Fundacentro,
e com o evento do SINTESP aprendeu mais
um pouco. “Só voltaria a trabalhar no sistema
CLT se, realmente, a proposta valesse à pena.
Atualmente, prefiro continuar como consultora porque é mais dinâmico, atuo em várias
empresas, lido com várias situações e a cada
dia aprendo mais”, contou.
muito positivo para a melhoria contínua do
TST”, destacou.

“Graças a ele
que temos cursos de capacitação,
atualizações e ações que são necessárias para
engrandecer a categoria. E, com esta abordagem sobre empreendedorismo, a entidade
está valorizando ainda mais o papel do TST
no mercado de trabalho. Hoje em dia não tem
mais como só se contentar em exercer uma
função, temos que abrir o leque, ampliar a visão para ganhar mais espaço. O empreendedor é aquele que tem essa visão maior. Muitos
técnicos que começaram como funcionários e
hoje são grandes empreendedores, graças ao
seu empenho em adquirir novos conhecimentos, fazerem network, buscar melhorias para
a sua carreira e engrandeceram no mercado.
Essas iniciativas do SINTESP ajudam muito
nesse sentido e tem ganhado mais respaldo
com as alianças que tem feito com outras
entidades. Isso também é

Para Flávio Martins Gonçalves, 15 anos
como TST e que atua como consultor, o
mercado hoje favorece que o TST seja mais
empreendedor, apesar de correr alguns riscos. Mas, conforme ele, é preciso entender
que existem desafios a serem encarados e
é importante usar a experiência e o conhecimento adquirido para colocar em prática nas
empresas que busquem pelo serviço do TST. “O
e-Social, o FAT, e o SAT, entre outros, asseguram
que a prestação de serviço do técnico nesta
área cresça no Brasil. As palestras deste evento
foram iniciativas muito boas para nos informar
e nos aprimorar”, comentou.

Ao final das palestras houve a entrega de
brindes e servido o tradicional bolo em comemoração à data. O SINTESP agradeceu aos
parceiros desta edição: Revista Proteção, Revista Cipa, Work Fire, Mucambo Profissional,
Instrutherm, Meio Equipamentos, Animaseg,
Open Line, Grupo Euro, Clínica Dr. Flávio, Grupo Saúde e Vida, Task, Sintracon-SP, Fire Work,
Soft Work, Dantec e Panradial.

Campanha
Associativa 2016
INDIQUE CINCO TÉCNICOS DE
SEGURANÇA DO TRABALHO
PARA ASSOCIADOS E GANHE
UM CURSO NO SINTESP DE 15
HORAS À SUA ESCOLHA!

Já Angelita Maria da Silva, com mais de três
anos como TST e que atua como consultora e
instrutora, a formação é vaga, o conhecimento nas escolas é superficial e o técnico precisa
buscar aperfeiçoamento para ter o seu diferencial no mercado. “O empreendedorismo é uma
realidade e, principalmente pela entrada do e-Social, que deve passar a valer em setembro
de 2017. Acredito que vai ser uma alavanca
para as empresas, porque como foi dito aqui, o
Brasil sofre com falta de fiscalização e, por isso
os técnicos são marginalizados e faltam vagas
de empregos”, apontou.

Para que o profissional tenha direito
ao curso, os cinco indicados, além
de serem Técnicos de Segurança
do Trabalho formados, deverão, em
até três meses da indicação, ter sua
condição de associados efetivada
através de cadastro, envio de toda
documentação solicitada e efetuar o
pagamento da anuidade.

Participe!!!

André Sakita, que atua na área de construção civil há 12 anos, achou as palestras muito boas, pois ensinaram sobre
a melhor forma de ser empreendedores,
como abrir o próprio negócio e deram
várias orientações técnicas. “Foi muito
gratificante, muito válido. Na escola não é
S
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3362-1104

www.sintesp.org.br
sintesp@sintesp.org.br
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Nota Técnica Nº 283/2016/CGNOR/DSST/SIT
Ensino a distância para treinamentos
			 em Segurança e Saúde no Trabalho

I. INTRODUÇÃO
1.Trata-se de questionamento formulado pelo Sr. Edson Strithorst,
dirigido à Gerência Regional do
Trabalho em Blumenau - GRT/Blumenau e encaminhada
a este Departamento, em razâo da matéria, com intuito
de obter esclarecimentos acerca da modalidade de Ensino a Distância - EaD, para a realização das capacitações
obrigatórias estipuladas pela Norma Regulamentadora
nº 1O (NR-lO), pela Norma Regulamentadora nº 12 (NR12), pela Norma Regulamentadora nº 13 (NR-13), pela
Norma Regulamentadora nº 33 (NR-33) e pela Norma
Regulamentadora nº 35 (NR-35).
2. o interessado questiona acerca da aceitabilidade da
realização desses treinamentos em formato não presencial, em que algumas matérias são transmitidas na
modalidade a distância.
II. ANÁLISE
3. A esse respeito, cabem as seguintes considerações.
4. Inicialmente, cabe destacar o objetivo das capacitações
em Segurança e Saúde no Trabalho - SST. Há que se considerar que as capacitações previstas em Normas Regulamentadoras - NR’s não são cursos profissionalizantes.
5. Pelo contrário, elas têm caráter preventivo ao proporcionar treinamento específico acerca dos fatores de risco
para a saúde e a segurança do trabalhador decorrentes
da atividade exercida. São cruciais porque visam instruir
o trabalhador sobre as medidas de prevenção indicadas
para a redução dos riscos relacionados ao trabalho.
6. No que tange ao treinamento para atividades em
espaço confinado, a NR-33 estipula o conteúdo a ser
abordado, bem como a carga horária mínima necessária:
33.3.5.4 - A capacitação inicial dos trabalhadores autorizados e Vigias deve ter carga horária mínima de dezesseis horas, a ser realizada dentro do horário de trabalho,
com conteúdo programático de:
a) definições: b) reconhecimento, avaliação e controle de
riscos; c) funcionamento de equipamentos utilizados; d)
procedimentos e utilização da Permissão de Entrada e
Trabalho; e e) noções de resgate e primeiros socorros.
33.3.5.5 - A capacitação dos Supervisores de Entrada deve ser realizada dentro do horário de trabalho,
com conteúdo programático estabelecido no subitem
33.3.5.4, acrescido de: a) identificação dos espaços
confinados; b) critérios de indicação e uso de equipamentos para controle de riscos; c) conhecimentos sobre
práticas seguras em espaços confinados; d) legislação
de segurança e saúde no trabalho; e) programa de pro-
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teção respiratória; f) área classificada; e g) operações de
salvamento.
7. A NR-35, por sua vez, para as atividades de trabalho
em altura, determina que:
35.3.1 O empregador deve promover programa para capacitação dos trabalhadores à realização de trabalho em
altura. 35.3.2 Considera-se trabalhador capacitado para
trabalho em Altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária
mínima de oito horas, cujo conteúdo programático deve,
no mínimo, incluir: a) normas e regulamentos aplicáveis
ao trabalho em altura: b) análise de Risco e condições
impeditivas: c) riscos potenciais inerentes ao trabalho em
altura e medidas de prevenção e controle; d) sistemas,
equipamentos e procedimentos de proteção coletiva; e)
Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em
altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso:
f) acidentes típicos em trabalhos em altura; g) condutas
em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros.
8. A construção e a alteração das NR’s é realizada de
forma tripartite, com a participação de representantes
de governo, de trabalhadores e de empregadores, em
consonância com o preconizado pela Organização Internacional do Trabalho - OIT.
9. Há que se esclarecer que, apesar de as Normas Regulamentadoras não abordarem expressamente a questão
de ensino a distância, já existe inclinação da Comissão
Tripartite Paritária Permanente – CTPP, instância superior responsável pela construção e alteração das NR’s, no
sentido de construir uma matriz de treinamento em SST,
em que devem ser enfrentadas questões como conteúdo, modalidade e carga horária.
10. Destaque-se, inclusive, que a modalidade EaD é objeto de discussão na Comissão Nacional Tripartite Temática da Norma Regulamentadora n° 20 (CNTT NR- 20),
instância responsável por acompanhar e propor alterações na NR-20, onde, recentemente, foi constituída subcomissão para acompanhar projeto piloto de utilização
da modalidade de ensino a distância e semipresencial
para as capacitações previstas na NR-20, conforme Portaria SlT n° 531, de 19/04/2016.
11. Assim, tendo em vista não haver ainda posicionamento definitivo da instância responsável pela discussão
das NR’s acerca da implementação da modalidade de
ensino a distância, estando o referido tema ainda em
discussão, e dado o caráter prevencionista dos treinamentos em SST, o entendimento do Departamento de
Segurança e Saúde no Trabalho - DSST, por cautela, é
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no sentido de que esses treinamentos para determinadas atividades que envolvem grande risco e demandam
atuação essencialmente prática do profissional, notadamente, nas atividades de trabalho em altura, de espaço
confinado, de serviços com eletricidade, de construção
civil, de manuseio de máquinas e equipamentos, de
caldeiras e vasos de pressão, dentre outras, não podem
adotar a modalidade de ensino a distância.
12. Repita-se, deve o empregador observar que o objetivo dos cursos estipulados nas NR’s ultrapassa a mera
obtenção de certificado, mas, almeja primeiramente
garantir a plena absorção do conteúdo ministrado, uma
vez que o risco em potencial inerente a essas atividades
pode afetar a vida do trabalhador.
13. Dessa forma, e com a participação presencial nos cursos, pretende-se resguardar a efetiva presença e a participação e interação do trabalhador na capacitação a ser
fornecida, evitando-se a disseminação de cultura puramente documental na realização de treinamentos de SST.
14. É que todos esses treinamentos têm como característica primordial justamente o ensino de princípios de prevenção a serem efetivamente utilizados, sendo que a sua
realização no formato a distância, sem a definição e adoção de critérios claramente estabelecidos, pode desencadear um processo de cumprimento meramente pró-forma
da letra da lei, sem o consequente aprendizado pelo trabalhador, que é a intenção real desses treinamentos.
15. Assim, tal prática deve ser recusada pela auditoria-fiscal do trabalho, que, quando confrontada com a
apresentação de certificações de treinamento realizado
a distância para as capacitações aqui elencadas, deve
sempre transcender o aspecto documental, verificando a
efetiva realização dos treinamentos e a eficaz aprendizagem dos trabalhadores.
III. Conclusão
16. Portanto, até que a questão venha a ser amplamente discutida e definida pela instância responsável pela
construção das Normas Regulamentadoras, entende-se,
por cautela, não ser viável a adoção de treinamentos na
modalidade a distância para as capacitações previstas
na NR-10,na NR-12, na NR-13, na NR-33 e na NR-35.
17. Face ao exposto, propõe-se o encaminhamento desta Nota Técnica à Superintendência Regional do Trabalho
em Santa Catarina para comunicação ao interessado.
18. À consideração superior.
Christianne Andrade Rocha
Auditora Fiscal do Trabalho
P
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As perguntas mais frequentes feitas
				 pelos TSTs e pelas empresas
O Técnico pode assinar o
PPRA?

de sua atuação nos Serviços Especializados
em Engenharia de Segurança e em MediciR: De acordo com a NR9. 3.1.1: na do Trabalho”. Trata-se, aqui de desvio
A elaboração, implementação, de função, a empresa que a pratica, comete
acompanhamento e avaliação do PPRA uma infração administrativa, podendo ser
poderão ser feitas pelo SESMT - Serviço Es- autuada. O profissional que sofre o desvio
pecializado em Engenharia de Segurança e de função poderá denunciar ao órgão reem Medicina do Trabalho, ou por pessoa ou gional do Ministério do Trabalho (SRT ou
equipe de pessoas que, a critério do em- Gerências), ou ainda denunciar ao SINTESP.
pregador, sejam capazes de desenvolver o O TST deverá exercer as funções estabelecidisposto nesta NR. Logo, como se verifica das pela Portaria nº 3275/89.
do texto legal, qualquer pessoa ou equipe.
3) Qual a carga horária do
Concluindo: O Técnico de Segurança do
Técnico?
Trabalho também pode elaborar e assinar
R: A NR 4.8, estabelece que o Técnico deo PPRA.
verá dedicar no máximo 8 (oito) horas por
dia para as atividades dos Serviços Espe2) Sou registrado como Técnico
cializados em Engenharia de Segurança e
de Segurança, posso exercer
Medicina no Trabalho, e com o advento da
outras funções?
Constituição Federal de 88, artigo 7º, inciso
R: Consoante, a NR4. 10 “Ao profissional XIII, a duração do trabalho normal não poespecializado em Segurança e em Medicina derá ser superior a oito horas diárias (salvo
do Trabalho é vedado o exercício de outras acordo coletivo ou convenção, para a comatividades na empresa, durante o horário pensação de horas) e 44 horas semanais.

Conclui-se que a carga horária normal do
Técnico de Segurança, do Trabalho, não
poderá exceder a oito horas diárias (salvo
acordo) ou 44 horas semanais.

Desenvolvimento
profissional
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SINTESP faz balanço dos Sábados
		 de Capacitação realizados em 2016

A

o longo de 2016 o
SINTESP realizou 10
Sábados de Capacitação, e, desta forma, conseguiu cumprir o objetivo de levar conhecimento técnico de
forma gratuita sobre temas
relevantes para o dia a dia
dos Técnicos de Segurança
do Trabalho e demais profissionais prevencionistas não só na sede, mas também em algumas
das suas regionais no interior do Estado.

no Trabalho com
Inflamáveis e
Combustíveis”.
Além do diretor
Porfírio como palestrante, o evento contou com
Carlos Alberto
Franco, instrutor do SINTESP.
Ainda em junho,
Abílio de Oliveira Filho, gerente
Para Luiz Brito Porfírio, diretor do SINTESP e de Segurança
responsável pela pasta de Desenvolvimento do Trabalho da
Profissional, essas 10 edições foram muito Construcap, paprodutivas com o diferencial de ter envolvido lestrou sobre o
quatro regionais e atingido um público parti- tema PCMAT
cipante de mais de 1.200 pessoas. “Para nós, – Programa de Condições e Meio Ambiente
do SINTESP, é um resultado muito significati- de Trabalho na Indústria da Construção. E em
vo e nos leva a dar continuidade a esse traba- julho foi abordado o tema “Riscos Químicos –
como quantificar”, com a participação do eslho em 2017”, informa Porfírio.
pecialista Arthur Reis, engenheiro ambiental,
Este ano também foi marcado pelas parcerias consultor pelo UniAnalysis Laboratório.
com o Grupo Engecon, que tem contribuído
com o aspecto técnico dos encontros com a Em agosto, Piracicaba sediou um Sábado de
participação de seu corpo de especialistas Capacitação, focando orientações sobre Docuem várias palestras; e o Sintracon-SP através mentação do SESMT, ministrado por Alexandre
da cessão do auditório para a realização dos Lopes, representante da Sub Regional Piracicaeventos que contam com um número maior ba do SINTESP. A palestra “A Estupidez como
de profissionais inscritos. O diretor Porfírio in- causa forense de óbitos em acidentes do traforma que outro fator importante este ano é balho”, ministrada por Alex Ferro, TST no Gruque os profissionais passaram a contar com po Engecon, foi outro tema apresentado em
agosto, na sede do Sintracon-SP. A cidade de
certificado de participação.
Rio Claro - que pertence à Regional de CamRetrospectiva
pinas – também sediou um Sábado de CapaA programação de 2016 começou dia 30 de ja- citação em agosto, com a palestra “NR 12 e
neiro, com a apresentação do tema “Aplicação suas alterações”, ministrada por Leôncio L. de
do DEA no Suporte Básico de Vida”, com o di- Carvalho Jr., sócio-diretor da empresa Prévia
retor Porfírio. No dia 27 de fevereiro foi tratado Engenharia. O diretor Porfírio falou também
sobre a Ação Progressiva Acidentária, apresen- sobre as Ações do SINTESP em prol da SST.
tado por David Goldzvaig, professor, bacharel
em Direito, consultor em saúde ocupacional e Com a participação do Grupo Engecon, em
setembro, a programação do Sábado de Cagestor de perigos e riscos ambientais.
pacitação contemplou “A Gestão do Trabalho
Em junho o Vale do Paraíba recebeu a primei- em Altura na Segurança do Trabalho”, realizara edição do Sábado de Capacitação em uma do na sede do Sintracon-SP, cujo palestrante
regional. Foram abordados os temas “Profi- foi Jadison Martins, TST, bombeiro civil e insciência do Profissional de Segurança e Saúde trutor da ABPA em diversas NRs. Para encerrar
do Trabalho em relação a NR 35 – Trabalho a programação de 2016, em outubro o Sábaem Altura”; e a “NR 20 - Segurança e Saúde do de Capacitação promoveu um debate téc-
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nico sobre os “Apontamentos da NR 32”, dia
29 de outubro, no Sintracon-SP, com Carlos
Santos, TST, administrador de empresas com
habilitação em Administração Hospitalar e
membro do Grupo Tripartite da NR 32, representando a Força Sindical.
Tripé construtivo

Com esses eventos o Sábado de Capacitação
consolidou o objetivo de fomentar um tripé
construtivo em prol da SST. “Esse tripé é composto pela missão de despertar o interesse
do técnico para a importância dele ter um
conhecimento maior sobre as questões que
envolvem a SST e buscar seu aprimoramento
constante, além de fazer um network, com
troca de experiências contatos no mercado
de trabalho; atuar com um alcance maior dos
debates técnicos através das parcerias; e promover o caráter social das ações do SINTESP
ao fazer a arrecadação de alimentos não perecíveis que são doados para instituições beneficentes”, destacou Porfírio.
Para 2017, Porfírio comenta que já está sendo
elaborada uma agenda e a negociação para
a continuidade das parcerias. “A proposta é
ampliar a realização dos encontros nas regionais e levar esses debates técnicos para
o maior número possível de profissionais dos
mais diversos setores produtivos”, conclui.
P
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Justiça autoriza indenização de tratorista que
ficou cego de um olho após acidente de trabalho

U

necessários para prevenção de
acidentes (art. 184 da CLT) em
boas condições de uso e funcionamento.

O acidente ocorreu em um dia normal de trabalho, quando o trabalhador realizava a atividade
rotineira de roçada de carreador da lavoura de
café. Segundo apurou a perícia, a cerca de divisa
da propriedade havia sido reformada, com ajuste
do tamanho dos mourões. Os tocos de madeira
excedentes permaneceram no chão e um deles
que atingiu o olho do trabalhador enquanto conduzia o trator. O fato de estar usando óculos de
proteção não foi capaz de impedir o acidente.

A perícia concluiu que houve
perda de um olho, gerando incapacidade definitiva para atividade de tratorista e qualquer
atividade de risco, bem como
incapacidade parcial para demais atividades sem risco. Na
visão do julgador, isso é motivo suficiente para
causar dor física, caracterizando o dano moral.
Com base nos critérios explicitados na sentença,
a produtora rural foi condenada ao pagamento
de indenização no valor de R$30 mil.

ma produtora rural foi condenada a indenizar os prejuízos morais e materiais
causados a um tratorista que perdeu a
visão de um olho após um acidente de trabalho. A
decisão é do juiz Leonardo Tibo Barbosa Lima, em
sua atuação no Posto Avançado de Piumhi, MG.

O magistrado não teve dúvidas em responsabilizar a empregadora pelo dano causado, ainda que tenha fornecido algum treinamento e
Equipamento de Proteção Individual (EPI). “A
proteção à vida não pode ser limitada a medidas meramente formais (arts. 7º, XXII, 200, VIII e
225, §3º, da CF) “, destacou, acrescentando que
o fornecimento de treinamento e óculos amenizam a culpa, mas não a excluem.
Para o julgador, a ré se omitiu no dever de cuidado, ao deixar no chão restos de madeiras utilizados na construção da cerca. Não havia sinalização, de modo que o juiz considerou natural que
o tratorista passasse onde estava habituado. Na
sentença, foi reconhecida a prática de ato ilícito
e a manifesta culpa da empregadora. Além de
não avisar sobre os tocos de madeira deixados
no chão, foi pontuado que a ré, após o acidente,
instalou proteção no trator contra o lançamento
de objetos no chão.

próprio acidente e acreditam que ficaram impunes, como se o contrato de trabalho, incluísse a compra da saúde e integridade do empregado, podendo dispor a seu total critério. E o
TST deve mudar sua mentalidade e “educar”
os gestores para perceber que é muito mais
Houve ainda condenação por danos emergentes, vantagem investir em segurança, do que corno valor de R$2.310,65, e por lucros cessantes, rer o risco de todas as consequências de um
sendo determinado o pagamento de pensão acidente, como uma indenização desta.”, comensal vitalícia, em parcela única. No entanto, menta Rene Cavalcanti, responsável pela área
o TRT de Minas reformou a decisão no aspecto de Comunicação do SINTESP.
para determinar que o
pagamento se dê na forma de pensão, no valor
de R$465,00 mensais.
As demais indenizações
foram confirmadas pelo
TRT mineiro.

“Incluímos essa matéria, publicada pelo
Tribunal Regional do
Trabalho 3ª Região
Minas Gerais, em
31.08.2016, no PP,
como mais um exemplo da responsabilização do empregador e
Com amparo na legislação que rege a matéria, para o TST ter mais um
o julgador lembrou que o empregador tem por argumento, para conobrigação propiciar segurança aos trabalhado- vencer o empregador
res, por meio da adoção de medidas preventivas a investir adequadaa acidentes. Conforme destacado, o artigo 13 mente em prevenção
da Lei 5.889/73 estabelece que “os locais de em SST. Geralmente,
trabalho rural serão observadas as normas de o empregador e seus
segurança e higiene estabelecidas em portaria gestores – muitas vedo ministro do Trabalho e Previdência Social.” zes com anuência do
Ademais, em se tratando de máquina (no caso, TST – responsabilizam
trator), a lei impõe que ela contenha dispositivos o trabalhador pelo seu
S
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SINTESP participou de seminário na Fiesp

C

omo presidente do SINTESP, Marcos
Ribeiro de Almeida, o Marquinhos,
fez parte da programação do Seminário Capacitação e Formação na Proteção
contra Incêndios na Indústria, promovido
pela Fiesp, no dia 18 de outubro. O evento é uma iniciativa do Grupo de Trabalho
de Prevenção contra Incêndios do Departamento de Segurança (DESEG) e tem o objetivo de promover discussões de interesse
da Indústria para que sejam planejadas
ações de melhoria. O conteúdo do seminário
foi elaborado por meio de reuniões prévias
com entidades, empresas e profissionais que
apontaram as maiores necessidades e deficiências do setor, na área de Proteção contra
Incêndios.
Marquinhos foi convidado a palestrar no primeiro painel, que teve como tema “Radiografia da formação do Técnico e Engenheiro
de Segurança do Trabalho e sua influência
na proteção contra incêndio na indústria”, o
qual abordou questões como: “Apresentação
da carga horária de formação, conteúdo programático, atribuições técnicas, rotinas de trabalho, responsabilidades civis e criminais”. Dividindo a mesa com especialistas renomados,
Marquinhos considerou que foi uma oportunidade de falar no principal reduto do setor
industrial, sobre o quanto os empregadores
brasileiros ainda tem mentalidade imediatista
e não prevencionista e de como o trabalho do
TST é preciso ser constante.

A

Ele contou que a participação do SINTESP
também teve o objetivo de levar qual o ponto
de vista do TST diante da questão de incêndio,
sobre qualificação, grade curricular, empregabilidade e capacitação disponíveis nessa área.
“Atualmente, a proliferação de escolas resulta
na formação deficiente, comprometendo a
atividade, mas o Sindicato tem levado essa
preocupação aos órgãos de Educação e buscado formas de contribuir para resolvermos
questões importantes como esta e que atinge
toda a categoria prevencionista”, comentou.

O programa integral foi formado por cinco painéis, abordando outros aspectos relevantes do SST e teve outras autoridades
como Ricardo Lerner, vice-presidente da
Fiesp e diretor titular do DESEG; e do Coronel PM Rogério Bernardes Duarte, Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de São Paulo; José Roberto Sevieri,
diretor do DESEG e coordenador do GTPI
– Grupo de Trabalho de Proteção contra Incêndio, entre outros.

Paulo Arsego é novo presidente da Fundacentro

Casa Civil da Presidência da República empossou, por meio da Portaria nº 2.157, de 8 de novembro
de 2016., Paulo Ricardo Arsego (foto), nomeado para ocupar o cargo de presidente
da Fundacentro. Paulo Arsego, como gosta
de ser chamado, foi vereador entre 2001 e
2004 em Carazinho, município do estado do
Rio Grande do Sul. Recentemente ocupou,
por dois meses, o cargo de chefe de gabinete do ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira, momento em que foi convidado pelo
ministro a ocupar o cargo de Presidente da
Fundacentro e aceitou com grande honra.
Frente à presidência, o bacharel em Direito
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O presidente Marquinhos
foi convidado para falar
sobre o TST e o engenheiro
de segurança e a influência
desses profissionais na
proteção contra o incêndio
na indústria

S

e Especialista em Administração Pública e
Gerência de Cidades, destaca a importância do trabalho de prevenção da entidade e
reforça a necessidade de fortalecê-la junto
aos parlamentares. “O Ministério do Trabalho, as Superintendências e a Fundacentro
precisam trabalhar em conjunto e auxiliar o
Estado na retomada da empregabilidade”,
comentou Arsego.
No primeiro dia da posse, o presidente visitou todos os setores da Fundacentro, acompanhado da coordenadora de Recursos Humanos, Cristina do Amaral e da assessora de
Comunicação, Alexandra Rinaldi.
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V

Lidar com a Ansiedade

ocê consultou o seu médico por apresentar os seguintes sintomas: Sensação de
bola no estômago; palpitações; dor de
cabeça; dores dorsais; medo de ter câncer ou outra doença grave. Após ser cuidadosamente examinado pelo seu médico, ele diz-lhe o que o seu
exame físico é normal, mas que os sintomas que
apresenta são de certeza de origem nervosa. Isto
significa que você sofre de ansiedade e que ela se
manifesta sob a forma de vários sintomas físicos.
A ansiedade é um problema psicológico que se traduz por um sentimento de insegurança, ou, medo
sem fundamento real. Todos nós somos ansiosos
em determinado momento da vida sem que isso
seja patológico. Existem, contudo, diferentes graus
de ansiedade. Em algumas pessoas, a ansiedade
exprime-se por um sentimento de medo, inquietação, sensação de perigo iminente, (medo de insucesso, morte súbita, medo de perder o autocontrole, medo de ficar mentalmente destabilizado).
Em alguns casos, a ansiedade é acompanhada por
algumas manifestações físicas, tais como, secura
de boca, pulso acelerado, transpiração, opressão
torácica, e vertigens. Nestes casos, chamamos-lhe
angústia.
É necessário saber que a ansiedade é no início,
uma reação normal, um sinal de alarme do organismo perante certos acontecimentos da vida quotidiana. Se ela está controlada, a ansiedade atua,
sobretudo, como estimulante. As dificuldades da
vida são habitualmente o fator desencadeante da
ansiedade e, nos casos agudos, da angústia. Além
disso, as dificuldades pessoais de inserção na sociedade, os conflitos interiores no domínio afetivo,
emocional e sexual podem conduzir a uma sintomatologia ansiosa. A dor e o abuso de certas substâncias (café, chá, tabaco, álcool e drogas diversas)
podem também desencadear episódios ansiosos.

A ansiedade faz parte do quadro clínico da depressão e está associada de forma variável às alterações de humor e aos estados depressivos. Podemos, assim, dizer que todos os que têm depressão
sofrem de ansiedade, mais ou menos pronunciada.
Por outro lado, podemos afirmar que a maioria das
pessoas em que a ansiedade se manifesta num
grau elevado pode acabar num estado depressivo,
o que significa, que sempre que haja uma ansiedade importante, deve consultar o seu médico, visto
ser o único que o poderá ajudar.

De modo geral é possível combinar um tranquilizante com outros medicamentos, sem que surjam
problemas. De qualquer maneira somente o seu
médico pode decidir usar tranquilizantes combinados com outros medicamentos. O abuso de
tranquilizantes é o ato de os tomar em grande
quantidade e regularmente, por um ou por outro
motivo, mesmo que não seja necessário. Existe,
É necessário não esquecer que a ansiedade é um igualmente, abuso quando estas substâncias são
fenómeno universal, que faz parte da nossa exis- tomadas sem prescrição médica. O uso prolongatência. Frequentemente, simples medidas de higie- do de tranquilizantes pode provocar dependência.
ne de vida e a mudança de hábitos quotidianos, Em certos casos em que o controlo da ansiedade
podem diminuir ou mesmo eliminar as reações é mais difícil, o seu médico poderá receitar-lhe um
ansiosas. Um tranquilizante pode eventualmente tranquilizante por um período mais longo. É por
ser-lhe receitado se alguma situação penosa de- esta razão que a duração do tratamento que foi
sencadear um estado depressivo-ansioso acom- receitado deve ser respeitada. Um tranquilizante
panhado de insónias e pesadelos. Para permitir bem receitado deve ser somente uma ajuda passaultrapassar esse período difícil o seu médico deve geira, e não o deve levar a perder a sua autonomia
de reação, e a sua capacidade de enfrentar a reareceitar-lhe um tranquilizante.
lidade da vida. A dependência de tranquilizantes
Somente o seu médico está apto a saber se a sua limita a sua liberdade e facilidade de resolver os
ansiedade poderá ser ultrapassada, modificando seus problemas quotidianos e pessoais.
o seu modo de vida ou se deve ser tratada com
medicamentos, De toda a maneira, somente ele, Quando a dependência de tranquilizantes está inspelos seus conhecimentos profissionais e informa- talada, deixa de poder passar sem eles. A paragem
ção fornecida pela indústria farmacêutica, sabe súbita de consumo exagerado de tranquilizantes
exatamente quando e porquê deverá receitar um provoca inevitavelmente um estado de carência.
tranquilizante. Assim, a sua utilização deve ocor- Perante esta situação somente o seu médico lhe
rer sob indicação do médico, durante um período poderá dizer se se trata de um estado de reaparelimitado, e a dose e posologia recomendadas pelo cimento de ansiedade, visto os sintomas serem por
vezes idênticos. De qualquer modo o seu médico o
médico devem ser respeitadas.
informará como ultrapassar esta situação.
Porque é que os tranquilizantes são
objeto de numerosas críticas?

Provém do fato de os tranquilizantes serem, atualmente, os medicamentos mais receitados e utilizados em todo o mundo, em virtude de aumentar a
O stress é uma reação de resposta às agressões tendência a resolver os problemas de ansiedade
da vida quotidiana: emoções, choques, tensão, por meios químicos. Estas substâncias provocam
mudanças, etc. Se as agressões são fortes, o stress um sentimento de bem-estar, diminuindo as senpode manifestar-se por ansiedade ou sintomas sações desagradáveis causadas pela vida quotidiafísicos. As situações de stress permanente podem na. Assim os tranquilizantes adquirem um poder
conduzir a doenças psicossomáticas. A fobia é o mágico e são considerados panaceias capazes de
medo irracional de um objeto ou situação. Os ata- afastar o mal-estar sem que se tenha de fazer esques de pânico são uma manifestação aguda de forços para o ultrapassar. Em geral os tranquilizanangústia sem causa aparente declarada, que po- tes são bem tolerados e isentos de toxicidade, e o
dem paralisar um indivíduo através de sensação que o seu médico escolheu está certamente adapde asfixia e medo de morrer. Todo este conjunto tado ao seu problema. Mas mesmo assim, como
de sintomas não é mais que expressões diferentes todos os medicamentos, eles podem ser acompanhados de efeitos secundários. O seu médico com
de ansiedade
S

certeza teve em conta a sua sensibilidade, e se um
problema surgir deve informá-lo de forma que
possa rever ou adaptar a receita.
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Uma vez passado o período crítico, o medicamento não será mais necessário. Impõe-se então uma
paragem do tratamento, e se ela se tornar difícil, a
maneira mais adequada será a diminuição lenta
e gradual das doses de tranquilizantes. É possível
reduzir todos os 15 dias a medicação de1/4 ou 1/8
das doses consoante os casos. Evitar-se-á assim as
reações de privação. Além disso, é importante que
a redução e suspensão de um tranquilizante seja
inserida numa mudança de hábitos quotidianos
visto uma paragem brusca conduzir ao reaparecimento da ansiedade. O seu médico poderá indicar-lhe quais os meios a utilizar se a suspensão
se tornar difícil.
Nota: Texto adaptado por Cláudio Pina Fernandes,
GAPsi – Gabinete de Apoio Psicopedagógico
P
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