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CHRISPIM, Adalberto. Análise de pareto nos fenômenos de segurança do trabalho. Revista International 

Integralize Scientific. Ed. 08, n.1, p.08-34, fevereiro/2022, ISSN/2675-5203. 

 
RESUMO 

Este trabalho apresentará um estudo de análise de fenômenos com os conceitos do PDCA (Plan, Do, Control e 

Act) da área de qualidade, para a realização de um estudo de verificação de análise de dados de uma unidade fabril 

em um período de quase 5 anos. A avaliação nos dará uma visão mais estratégica para através dela criarmos uma 

análise de estudo de dados para atingirmos as causas básicas dos fenômenos analisados em relação aos acidentes 

neste período. Primeiramente há a necessidade da coleta de dados das ocorrências, desdobramentos das análises, 

utilização de outras ferramentas da gestão da qualidade como: Ishikawa (espinha de peixe/ 6 M), 5 Porquês, matriz 

de GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) e Plano de Ação (5W e 1H). Que são ferramentas importantes para o 

estudo e concretização de um efetivo plano de ação, com ações fundamentadas na causa básica de anomalias nos 

conceitos básicos. De forma a evitar através deste estudo a recorrência de fatos indesejados na gestão das unidades. 

Além da segurança, esta metodologia contribui para resultados de excelência para análise de causas em qualquer 

atividade fabril, comercial ou até doméstica. Bastando apenas ter os dados (históricos) de anomalias em mãos. 

Mas, condicionaram este estudo apenas numa avaliação realizada em uma unidade fabril, onde os resultados em 5 

anos nos criam uma grande oportunidade para mantermos o controle de tudo que pode ser medido, pode ser de 

forma gerencial controlada de forma efetiva. Criando oportunidades de ações de controle, reuniões com tratamento 

de fatos relevantes à segurança da organização e a busca pela excelência em resultados estruturados. A base de 

metodologia para este trabalho será, Gerenciamento da Rotina da Consultoria FALCONI — Consultores de 

Resultados. Esta problematização está relacionada com o aumento e a falta de controle de perdas nas empresas, 

pois ainda são um dos grandes temas em reuniões dos líderes, até hoje no mundo contemporâneo, era digital. São 

várias anomalias encontradas, que podem resultar em descontrole total do processo, ocasionando perdas 

consideráveis e até a paralisação dos processos produtivos, ou o pior, no que tange às fatalidades e acidentes com 

incapacidade permanente ou temporária ou até mesmo, a perda do negócio. Concluiremos com o trabalho exposto, 

que tudo que pode ser medido pode ser controlado, ou seja, a gestão pela administração e a melhoria contínua dos 

processos de uma organização. 

Palavras-chave: Análise. Pareto. Fenômenos. Segurança. Trabalho. 

 

ABSTRACT 

This work will present a study of analysis of phenomena with the concepts of PDCA (Plan, Do, Control and Act) 

of the area of quality, to carry out a study of verification of data analysis of a factory unit in a period of almost 5 

years old. The evaluation will give us a more strategic view so that through it we can create an analysis of data 

study to reach the basic causes of the phenomena analyzed in relation to accidents in this period. Firstly, there is a 

need to collect data on occurrences, analysis developments, use of other quality management tools such as: 

Ishikawa (fishbone / 6 M), 5 Whys, GUT matrix (Severity, Urgency and Trend) and Plan of Action (5W and 1H). 

Which are important tools for the study and implementation of an effective action plan, with actions based on the 

basic cause of anomalies and basic concepts. In order to avoid, through this study, the recurrence of undesired 

facts in the management of the units. In addition to safety, this methodology contributes to excellent results for the 

analysis of causes in any industrial, commercial or even domestic activity. Just having the data (history) of 

anomalies at hand. But, we will condition this study only on an evaluation carried out in a manufacturing unit, 

where the results in 5 years create a great opportunity for us to keep control of everything that can be measured, 

can be managed in an effective way. Creating opportunities for control actions, meetings with the treatment of 

facts relevant to the organization's safety and the search for excellence in structured results. The methodology basis 

for this work will be FALCONI Consulting Routine Management — Results Consultants. This problem is related 

to the increase and lack of control of losses in companies, as they are still one of the great themes in meetings of 

leaders, even today in the contemporary, digital age. There are several anomalies found, which can result in total 

lack of control of the process, causing considerable losses and even the stoppage of production processes, or worse, 

with regard to fatalities and accidents with permanent or temporary disability or even loss of business. We will 

conclude with the above work, that everything that can be measured can be controlled, that is, the management by 

the administration and the continuous improvement of an organization's processes. 
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ABSTRACTO 

Este trabajo presentará un estudio de análisis de fenómenos con los conceptos de PDCA (Planificar, Hacer, 

Controlar y Actuar) del área de calidad, para realizar un estudio de verificación de análisis de datos de una unidad 

fabril en un periodo de casi 5 años. La evaluación nos dará una visión más estratégica para que a través de ella 

podamos crear un estudio de análisis de datos para llegar a las causas básicas de los fenómenos analizados en 

relación a los accidentes en este período. En primer lugar, existe la necesidad de recopilar datos sobre ocurrencias, 

desarrollos de análisis, uso de otras herramientas de gestión de calidad como: Ishikawa (fishbone / 6 M), 5 Whys, 

matriz GUT (Severidad, Urgencia y Tendencia) y Plan de Acción (5W). y 1H). Las cuales son herramientas 

importantes para el estudio e implementación de un plan de acción efectivo, con acciones basadas en la causa 

básica de las anomalías y conceptos básicos. Con el fin de evitar, a través de este estudio, la reincidencia de hechos 

no deseados en la gestión de las unidades. Además de la seguridad, esta metodología aporta excelentes resultados 

para el análisis de causas en cualquier actividad industrial, comercial o incluso doméstica. Solo tener a la mano 

los datos (historial) de anomalías. Pero, condicionaremos este estudio únicamente a una evaluación realizada en 

una unidad de fabricación, donde los resultados en 5 años crean una gran oportunidad para que llevemos el control 

de todo lo que se puede medir, se puede gestionar de manera efectiva. Creando oportunidades para acciones de 

control, encuentros con el tratamiento de hechos relevantes para la seguridad de la organización y la búsqueda de 

la excelencia en resultados estructurados. La base metodológica de este trabajo será FALCONI Consulting Routine 

Management — Results Consultants. Esta problematización está relacionada con el aumento y el descontrol de las 

pérdidas en las empresas, ya que siguen siendo uno de los grandes temas en las reuniones de líderes, aún hoy en 

el mundo era contemporánea, digital. Son varias las anomalías encontradas, que pueden derivar en un descontrol 

total del proceso, provocando pérdidas considerables e incluso la paralización de los procesos productivos, o peor 

aún, en cuanto a fatalidades y accidentes con incapacidad permanente o temporal o incluso pérdida de negocio. 

Concluiremos con el trabajo anterior, que todo lo que se puede medir se puede controlar, es decir, la gestión por 

parte de la administración y la mejora continua de los procesos de una organización. 

Palabras clave: Analizar. Pareto. Fenómenos. La seguridad. Trabajo. 

 

INTRODUÇÃO 

Se você tem os números e dados de um fenômeno, você poderá manter o controle na 

análise de causas básicas. 

Todos os eventos indesejáveis em uma organização tendem a se manifestar e em 

muitas das vezes de forma repetitiva, porque não há um estudo analítico dos eventos 

manifestados. Cabe ao gestor se mobilizar e utilizar ferramentas que irão traçar caminhos 

estruturados para o retorno à conformidade de sua gestão. 

São vários os estudos que as consultorias apresentam ao longo de vários anos de 

experiências em consultorias nas organizações e como base realizaremos um exemplo de estudo 

utilizando uma das ferramentas da qualidade base no ciclo de melhoria contínua, que chamam 

PDCA (Plan, Do, Control e Act), traduzindo em planejar, fazer, controlar e agir, onde se 

estrutura o padrão de controle das atividades de uma organização. E o SDCA (Standard, Do, 

Control e Act), traduzindo em Padrão, fazer, controlar e agir. 

Utilizaremos a técnica em nosso levantamento de dados o estudo de PARETO, para 

analisarmos todos os dados de nosso estudo, estudaremos as suas causas e efeitos através da 

metodologia (espinha de peixe) chamada também de Ishikawa ou método 6M (Material, Meio 

Ambiente, Mão de Obra, Medida, Máquina e Método), para chegarmos às causas básicas e cada 

efeito. Posteriormente, para entendermos cada manifestação de causa no método Ishikawa e 

para atingirmos o alvo “bundinha da mosca” utilizaremos também a metodologia 5 porquês, 

estabelecendo prioridades com a matriz de GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) e 

fundamentado num plano de ação com a metodologia 5W e 1H (What, Who, Where, When, 

Why e How). Algumas organizações preferem ainda utilizar a metodologia 5W e 2H, onde o 

outro H significa How much, ou seja, quanto custa? Quando os gerentes são estimulados, as 

ferramentas de análise de dados de ocorrência tendem a criar ações efetivas de controle para se 
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evitar anomalias na gestão e respostas rápidas que garantem ações concretizadas em estudos 

com fatos relevantes na organização e que garantem a continuidade do processo de modo que 

as medidas de controle sejam implementadas e a operação voltando ao normal. A 

análise oferece caminhos estruturados para a melhoria contínua dos processos e 

desenvolvimento dos líderes de uma organização, melhoria dos processos comerciais e a 

sustentabilidade dos negócios. 

Um processo de análise bem estruturado considera todos os dados potenciais e aquelas 

críticas à operação. E o entendimento desta avaliação, contribui significativamente para a 

tomada de decisão sobre os controles adequados e implementação e monitoramento dos 

sistemas para evitar recorrências no processo. E não somente, um processo para encontrar 

culpados e sim de ações efetivas de gestão. (Administração Moderna da Segurança-2000 DNV). 

 

PDCA e SDCA– CICLO DE MELHORIA CONTÍNUA 

Quando chegamos na fase de toda a estruturação do sistema de gestão, onde através 

da prática do PDCA, onde definimos todo o plano estratégico da empresa, criamos os 

procedimentos, padrões e montamos os controles (indicadores), podemos entrar na fase de 

verificação se os objetivos estão alinhados com as necessidades da empresa e o seu sistema de 

gestão que irá garantir o controle de perdas do processo. Muitas empresas no início de sua 

gestão utilizam reuniões em grupos para verificação do andamento do sistema, com reuniões 

de gerenciamento onde a gestão já faz parte da pauta de todas as reuniões de liderança e de 

envolvimento com os funcionários. 

Muitas partem para as auditorias internas, que são realizadas pela própria liderança 

com apoio da área de segurança, meio ambiente e qualidade. Por isso o treinamento da liderança 

para entendimento de toda gestão e mudança é de extrema importância. E o tão importante 

passo SDCA que está ligado a padronização operacional, que é a movimentação da máquina e 

a dinâmica da gestão da empresa. 

 

Atuando gerenciamento utilizando o PDCA e SDCA: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vicente Falconi, 2013). 
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Nesta problematização analisaremos alguns dados de uma empresa do ramo 

metalúrgico na metodologia do PDCA, pois se desejamos melhorar os resultados 

continuamente deve realizar um estudo dos fenômenos e criarmos metas de reduções de 

anomalias no sistema de gerenciamento. A metodologia do PDCA é uma ferramenta estruturada 

que nos levará a uma excelente análise de causas fundamentais de problemas no gerenciamento. 

 

ANALISANDO OS DADOS DO PROBLEMA (OCORRÊNCIAS PESSOAIS) 

Realizamos uma análise de ocorrências pessoais em uma empresa do ramo metalúrgico 

ao longo de 5 anos. Neste estudo relacionamos 4 unidades com as mesmas atividades e 

gerenciamento. Este estudo irá proporcionar à Alta Administração uma visão mais sistêmica de 

ações necessárias, para se atingir a excelência neste indicador com a participação de todos os 

colaboradores administrativos e operacionais. 

 

MÉTODO DE ANÁLISE DE PROBLEMAS 

PDCA FLUXOGRAM

A 

FASE OBJETIVO 

 

 

P 

1 Identificação do problema Definir claramente o problema e 

reconhecer sua importância 

2 Análise do fenômeno Investigar as características específicas 

do problema com uma visão ampla e sob 

vários pontos de vista. Desdobrar o 

problema em problemas menores que 

podem ser mais facilmente resolvidos. 

  

 3 Análise do processo Descobrir as causas fundamentais de 

cada problema menor. 

 4 Plano de ação Conceber um plano para bloquear as 

causas fundamentais de cada problema 

menor. 

D  5 Execução Bloquear as causas fundamentais. 

 

C 

 6 Verificação Verificar se o bloqueio foi efetivo. 

Não ou Sim? (Bloqueio foi efetivo?)  

 

A 

7 Padronização Prevenir contra o reaparecimento do 

problema. 

8 Conclusão Recapitular todo o processo de solução 

do problema para trabalhos futuros. 

 

(Vicente Falconi, 2013). 

 

HISTÓRICO DO PROBLEMA (HISTOGRAMA DE ACIDENTES) 

Nesta primeira etapa realizamos a coleta de dados dos resultados de acidentes pessoais 

em um período de 5 anos (2017 a 2021) totalizando 116 ocorrências. Como os acidentes 
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pertencem às atividades similares entre unidades e para termos uma maior concentração de 

dados, este gráfico é uma visão global de quatro unidades fabris. 

 

 
 

Pela linearidade dos dados, podemos observar que em nenhum período foram 

realizados estudos ou trabalhos da gestão, para estrutura este indicar. Esta é a primeira fase para 

entendimento de toda problemática e avançarmos em caminhos estruturados da gestão. 

 

HISTÓRICO DO PROBLEMA (HISTOGRAMA DE ACIDENTES) 

Nesta etapa utilizaremos a metodologia PARETO, para realizar o estudo dos 

fenômenos do histórico dos acidentes nas unidades. 

 

 

Explicando um pouco sobre a metodologia PARETO 

A regra de Pareto 80/20 é uma ferramenta de análise que estabelece que 80% dos 

resultados se originam de apenas 20% das causas, sendo aplicada em várias áreas, do marketing 

à qualidade dos processos. 

Todo gestor já passou ou vai passar por momentos bem complicados na carreira. Seja 

por longos períodos com sobrecarga de trabalho ou pelas responsabilidades e cobranças que 

aumentam constantemente. 

Gerenciar uma equipe e tornar os colaboradores mais produtivos não é fácil. 

A boa notícia é que a regra de Pareto 80/20 pode ajudar nestes momentos. 

A regra de Pareto 80/20, também conhecida como “o princípio de Pareto” ou curva 

ABC, foi criada em 1897 pelo consultor de negócios e qualidade Joseph Moses Juran. 

O nome da ferramenta foi uma homenagem ao sociólogo e economista italiano 

Vilfredo Pareto que publicou um estudo sobre a distribuição de renda. Nele, foi possível notar 

que a distribuição das riquezas não era uniforme: a maior concentração (no caso 80%) estava 

Número de Acidentes de 2017 a 2021

META #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

REAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

VERM. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

VERDE #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,0 8,0 22,0 6,0 12,0 6,00 9,00 10,00 9,00 9,00 3,00 7,00 116,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15,0 23,0 45,0 51,0 63,00 116,0

Meta Mês

Real Mês

Meta Acum.

Real Acum.

Histórico Polaridade: Melhor para baixo Visualização: Mês

1. Histórico do Problema

1

0

0,5

1

1,5

Série2 Série1

15 8 22 6 12 6 9 10 9 9 3 7 116
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Real Mês Meta Mês
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nas mãos de uma pequena parcela da população (apenas 20%). Mais tarde, Pareto também notou 

que essa relação está presente em diversos outros ramos da ciência, como as concentrações 

demográficas e nos diversos setores das empresas. 

Entretanto, foi Joseph M. Juran que criou a regra 80/20 que afirma que 4/5 (ou seja, 

80%) dos problemas podem ter relação com apenas 20% das causas dos problemas. Seguindo 

este raciocínio, isso indica que ao focar em 1/5 das causas potenciais, 80% dos problemas 

podem ser resolvidos em um cenário perfeito. 

É claro que estamos falando de uma situação ideal, e dificilmente as coisas ocorrerão 

tão perfeitamente, na prática. 

Mesmo assim, é possível ter uma ideia de concentração e priorizar as soluções para 

grandes problemas, direcionando o foco ao menor percentual das causas. 

Como funciona o princípio de Pareto? 

A regra 80/20 do princípio de Pareto funciona a partir da coleta de dados que 

identificam as causas dos problemas e suas frequências. 

A partir dessas informações, é montado um gráfico de colunas no Excel ou Minitab 

para facilitar a análise e a criação de planos de ação. A causa de cada um dos problemas fica no 

eixo “x” do gráfico. Já a frequência é visualizada ao longo do eixo “y” esquerdo e no eixo “y” 

direito fica a indicação do percentual. Uma linha em laranja é traçada na parte superior do 

gráfico, indicando o percentual acumulado. 

Essa análise é extremamente útil para indicar onde uma empresa deve alocar os 

recursos e os esforços da sua equipe para solucionar os 20% das causas de problemas que estão 

impactando 80% dos resultados. 

 

https://caetreinamentos.com.br/blog/processos/pareto-80-20/

https://caetreinamentos.com.br/blog/processos/pareto-80-20/
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Valor % % Acum.

1. CORTE 66 57% 57%

2. CONTUSÃO 28 24% 81%

3. FRATURA 8 7% 88%

4. ESCORIAÇÕES 5 4% 92%

5. LUXAÇÃO 4 3% 96%

6. QUEIMADURA 3 3% 98%

7. ENTORSE / IRRITAÇÃO 2 2% 100%

116 100% 100%

2. Analise de Fenômeno

Estratificação 1 Acidentes - Tipos de Lesões - (Histórico de 2017 a 2021)

Nome Estrato

Os acidentes predominantes nos últimos 5 anos foram lesões do tipo Cortes.
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Valor % % Acum.

1. MÃO 66 57% 57%

2. CABEÇA 19 16% 73%

3. BRAÇO 16 14% 87%

4. PERNA (PÉ + TORNOZELO) 10 9% 96%

5. TRONCO 5 4% 100%

6. 0% 100%

116 100%

Estratificação 2 Acidentes - Partes do Corpo Atingida -  (Histórico de 2017 a 2021)

Nome Estrato
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ANÁLISE DO FENÔMENO (ESTRATIFICAÇÃO 

Nesta etapa demonstraremos como utilizamos a técnica PARETO para analisarmos os 

dados das unidades, através de uma estratificação por classificação de dados e como se 

manifestam dentro deste contexto. 

 

ESTRATIFICAÇÃO 1 - Acidentes - Categorias de Lesões - (Histórico de 2017 a 2021) 

Nesta primeira estratificação podemos analisar que as ocorrências nas unidades estão 

predominantemente concentradas por categoria de lesão e na seguinte ordem: CORTE, 

CONTUSÃO e FRATURA. As demais ocorrências neste estudo apesar da relevância não serão 

objetos de estudo na análise de PARETO,   pois no plano de ação estabelecido dará abrangência 

nos demais indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATIFICAÇÃO 2 - Acidentes - Parte do Corpo Atingida - (Histórico de 2017 a 2021) 

Nesta segunda estratificação podemos analisar que as ocorrências nas unidades estão 

predominantemente concentradas por parte do corpo atingida na seguinte ordem: MÃO, 

CABEÇA e BRAÇO. As demais ocorrências neste estudo apesar da relevância não serão 

objetos de estudo na análise de PARETO, pois no plano de ação estabelecido dará abrangência 

nos demais indicadores. 
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ESTRATIFICAÇÃO 3 -  Acidentes - Por Setor - (Histórico de 2017 a 2021) 

Nesta terceira estratificação podemos analisar que as ocorrências nas unidades estão 

predominantemente concentradas por setor na seguinte ordem: setores E L. Os demais setores 

neste estudo apesar da relevância não serão objetos de estudo na análise de PARETO, pois no 

plano de ação estabelecido dará abrangência nos demais indicadores. 

 

 

ESTRATIFICAÇÃO 4 - Acidentes - Quantidade de acidentes POR FUNÇÕES (Histórico 

de 2017 a 2021) 

Nesta quarta estratificação podemos analisar que as ocorrências nas unidades estão 

predominantemente concentradas por função na seguinte ordem: auxiliares de Produção e 

Operadores. As demais funções neste estudo apesar da relevância não serão objetos de estudo 

na análise de PARETO, pois no plano de ação estabelecido dará abrangência nos demais 

indicadores. 

 

ESTRATIFICAÇÃO 5 - Quantidade de acidentes POR TURNOS  -  (Histórico de 2017 a 

2021) 

 Nesta quinta estratificação podemos analisar que as ocorrências nas unidades estão 

predominantemente concentradas por turno de trabalho na seguinte ordem: Manhã e Tarde. Os demais 

turnos neste estudo apesar da relevância não serão objetos de estudo dentro da análise de PARETO, pois 

no plano de ação estabelecido dará abrangência nos demais indicadores.  

Valor % % Acum.

1. SETOR E 45 62% 62%

2. SETOR L 18 25% 86%

3. SETOR LM 5 7% 93%

4. MANUTENÇÃO 2 3% 96%

5. SETOR C 1 1% 97%

6. Outros 1 1% 99%

7. 1 1% 100%

73 100%

Estratificação 3 Acidentes - Por Setor -  (Histórico de 2017 a 2021)

Nome Estrato
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Valor % % Acum.

1. SETOR E 45 62% 62%

2. SETOR L 18 25% 86%

3. SETOR LM 5 7% 93%

4. MANUTENÇÃO 2 3% 96%

5. SETOR C 1 1% 97%

6. Outros 1 1% 99%

7. 1 1% 100%

73 100%

Estratificação 3 Acidentes - Por Setor -  (Histórico de 2017 a 2021)

Nome Estrato
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ANÁLISE DE CAUSAS (MÉTODO ISHIKAWA) 

Diagrama de Ishikawa, também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou 

Diagrama Espinha de peixe, é um gráfico cuja finalidade é organizar o raciocínio em discussões 

de um problema prioritário, em processos diversos, especialmente na produção industrial. 

Originalmente proposto pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa em 1943 e aperfeiçoado nos 

anos seguintes. O diagrama foi desenvolvido com o objetivo de representar a relação entre um 

“efeito” e suas possíveis “causas”. Esta técnica é utilizada para descobrir, organizar e resumir 

conhecimento de um grupo a respeito das possíveis causas que contribuem para um 

determinado efeito. 

Em sua estrutura, as prováveis causas dos problemas (efeitos) podem ser classificadas 

como sendo de seis tipos diferentes quando aplicada a metodologia 6M: 

● Método: toda a causa envolvendo o método que estava sendo executado 

o trabalho; 

● Material: toda causa que envolve o material que estava sendo utilizado 

no trabalho; 

● Mão-de-obra: toda causa que envolve uma atitude do colaborador (ex: 

procedimento inadequado, pressa, imprudência, ato inseguro, etc.); 

● Máquina: toda causa envolvendo a máquina que estava sendo operada; 

● Medida: toda causa que envolve os instrumentos de medida, sua 

calibração, a efetividade de indicadores em mostrar as variações de resultado, se o 

acompanhamento está sendo realizado, se ocorre na frequência necessária, etc. 

● Meio ambiente; toda causa que envolve o meio ambiente em si (poluição, 

calor, poeira, etc.) e, o ambiente de trabalho (layout, falta de espaço, dimensionamento 

inadequado dos equipamentos, etc.). 

O Sistema permite estruturar hierarquicamente as causas potenciais de determinado 

problema ou oportunidade de melhoria, bem como seus efeitos sobre a qualidade dos produtos. 

Permite também estruturar qualquer sistema que necessite de resposta de forma gráfica e 

sintética (isto é, com melhor visualização). 

O Diagrama pode evoluir de uma estrutura hierárquica para um diagrama de relações, 

Valor % % Acum.

1. MANHÃ 56 48% 48%

2. TARDE 44 38% 86%

3. NOITE 16 14% 100%

116 100%

Estratificação 5 Acidentes - Quantidade de acidentes POR TURNOS -  (Histórico de 2017 a 2021)

Nome Estrato
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uma das sete ferramentas da qualidade desenvolvidas por Ishikawa, que apresentam uma 

estrutura mais complexa e não hierárquica. 

Ishikawa observou que, embora nem todos os problemas pudessem ser resolvidos por 

essas ferramentas, ao menos 95% poderiam ser, e que qualquer trabalhador fabril poderia 

efetivamente utilizá-las. Embora algumas dessas ferramentas já fossem conhecidas havia algum 

tempo, Ishikawa as organizou especificamente para aperfeiçoar o controle de qualidade 

industrial nos anos 60. 

Talvez o alcance maior dessas ferramentas tenha sido a instrução dos Círculos de 

Controle de Qualidade (CCQ). Seu sucesso surpreendeu a todos, especialmente quando foram 

exportados do Japão para o ocidente. Esse aspecto essencial do Gerenciamento da Qualidade 

foi responsável por muitos dos acréscimos na qualidade dos produtos japoneses e, 

posteriormente, muitos dos produtos e serviços de classe mundial. 

Um dos méritos desta ferramenta é sua capacidade de trabalhar com diversos pontos 

de vista, compartilhando o conhecimento comum sobre o problema e incentivando que os 

membros da equipe visualizem o sintoma e as possíveis causas de um problema como parte de 

todo um sistema (induz ao pensamento sistêmico). 

Uma das grandes vantagens do diagrama está no fato deste fornecer uma conexão 

visual entre o efeito observado (disposto no lado direito do diagrama) e todos os possíveis 

fatores que contribuem para ele (dispostos à esquerda). As espinhas principais representam as 

causas primárias (macro causas) do problema e as ramificações dessas espinhas representam as 

causas secundárias ou oriundas de processos anteriores. A ideia é que, no final da espinha, 

chegamos às micro causas reais e específicas do que está causando aquele efeito utilização. 

Não há limites para a utilização do diagrama de Ishikawa. As empresas que preferem 

ir além dos padrões convencionais podem identificar e demonstrar em diagramas específicos a 

origem de cada uma das causas do efeito, isto é, as causas das causas do efeito. A riqueza de 

detalhes pode ser determinante para uma melhor qualidade dos resultados do projeto. Quanto 

mais informações sobre os problemas da empresa forem disponibilizadas, maiores serão as 

chances de se livrar deles. 

Essa ferramenta dá ao usuário uma lista de itens para serem conferidos por meio do 

qual se consegue uma rápida coleta de dados para várias análises. Essas informações são 

utilizadas para se obter uma localização da causa dos problemas, e utilizadas muito na segurança 

do trabalho. 

 

ANALISANDO AS CAUSAS DO ESTUDO DA ANÁLISE DO FENÔMENO 

Nesta parte da análise estaremos analisando os efeitos e suas causas na metodologia 

(Ishikawa) também chamado de espinha de peixe ou 6M (material, máquina, mão de obra, meio 

ambiente, método e medida). Estaremos escolhendo apenas uma das estratificações neste 

trabalho, ou seja, a estratificação 1 - Acidentes por categoria de lesão (2017 a 2021), 

relacionada aos acidentes com as mãos. 
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ESTUDO DE ANÁLISE DE CAUSAS E EFEITO. 

Nesta etapa de estudo poderemos criar um grupo de estudo multidisciplinar, com a 

participação das equipes de segurança, qualidade, líderes operacionais, administrativos e 

representantes dos empregados (CIPA- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Para que 

a contribuição seja assertiva e com o mesmo objetivo de fecharmos as portas para as anomalias 

acidentados na empresa. Muitas empresas chamam essa técnica de Brainstorming (explosão de 

Ideias) entre os participantes. 

 

Brainstorming 

Brainstorming significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias. É uma expressão 

inglesa formada pela junção das palavras "brain", que significa cérebro, intelecto e "storm", que 

significa tempestade. 

O brainstorming é uma dinâmica de grupo usada em várias empresas como uma 

técnica para resolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos, para 

juntar informação e para estimular o pensamento criativo. 

Brainstorming é um método criado nos Estados Unidos, pelo publicitário Alex Osborn, 

usado para testar e explorar a capacidade criativa de indivíduos ou grupos, principalmente nas 

áreas de relações humanas, dinâmicas de grupo, publicidade e propaganda. 

A técnica de brainstorming propõe que um grupo de pessoas se reúnam e utilizem seus 

pensamentos e ideias para poderem chegar a um denominador comum, a fim de gerar ideias 

inovadoras que levem um determinado projeto adiante. Nenhuma ideia deve ser descartada ou 

julgada como errada ou absurda, todas devem estar na compilação ou anotação de todas as 

ideias ocorridas no processo, para depois evoluir até a solução final. 

Para uma sessão de brainstorming devem ser seguidas algumas regras básicas: é 

proibido debates e críticas às ideias apresentadas, pois causam inibições, quanto mais ideias 

melhor; nenhuma ideia deve ser desprezada, ou seja, as pessoas têm liberdade total para falarem 

Valor % % Acum.

1. CORTE 66 57% 57%

2. CONTUSÃO 28 24% 81%

3. FRATURA 8 7% 88%

4. ESCORIAÇÕES 5 4% 92%

5. LUXAÇÃO 4 3% 96%

6. QUEIMADURA 3 3% 98%

7. ENTORSE / IRRITAÇÃO 2 2% 100%

116 100% 100%

2. Analise de Fenômeno

Estratificação 1 Acidentes - Tipos de Lesões - (Histórico de 2017 a 2021)

Nome Estrato

Os acidentes predominantes nos últimos 5 anos foram lesões do tipo Cortes.
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sobre o que quiserem; para o bom andamento, deve-se reapresentar uma ideia modificada ou 

combinação de ideias que já foram apresentadas; por fim, igualdade de oportunidade, todos 

devem ter hipótese   explore suas ideias. https://www.significados.com.br/brainstorming/. 

Poderemos utilizar esta técnica, para montar a nossa espinha de peixe (Ishikawa) neste 

contexto. 

 

 
 

 

Análise Causa (Ishikawa) 

Após todas as ideias consolidadas do grupo multidisciplinar é realizada a montagem 

do diagrama de efeito e causas, com todos os dados levantados. 

3. Análise de Causas

Priorização A

Gerar Matriz

2-Materiais
4-Meio 

Ambiente

6- Máquinas

1-Medida

3-Método

5-Mão de 
Obra 

(Pessoas)

http://www.significados.com.br/brainstorming/
http://www.significados.com.br/brainstorming/
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Esta etapa de consolidação é muito importante, pois todos os meios foram analisados 

de forma criteriosa para entendermos o Efeito e suas Causas do problema analisado. Após esta 

verificação algumas empresas também utilizam uma metodologia de criticidade para 

priorização das causas. São duas formas comumente utilizadas que são a matriz de GUT 

(Gravidade, Urgência e Tendência) ou a matriz de RAB (Rapidez, Autonomia e Benefício). 

Porém, neste trabalho apenas exemplificaremos as matrizes, para não estendermos o 

entendimento das análises. 

 

 

Causas Prováveis Gravidade Urgência Tendência G x U x T   

Pouco levantamento de anomalias 
pela equipe operacional no   5 5 5 125 PRIORIZADO 

Poucos Treinamento de Segurança 
ao ano (Contínuos) 5 5 5 125 PRIORIZADO 

Ausência na Fiscalização (ações 
administrativas, Políticas de 
Consequências) 

5 5 5 125 PRIORIZADO 

Sinalização de Segurança quanto ao 
uso do EPI obrigatório (Atividade x 
Posto de Trabalho x Risco) deficiente 

5 5 3 75   

Ferramentas inadequadas 5 5 3 75   

Atitudes Imprudentes

(Comportamentos Inseguros) - 

Manipulam Material Cortante 

de Forma Insegura

Falta de 

conhecimento dos 

EPI x Atividade X 

Posto de Trabalho

Falta de percepção 

dos riscos de 

acidentes na área

Iluminação 

Deficiente

Esforços repetitivos 

com as mãos

Produtos químicos 

em embalagens 

inadequadas ao 

manuseio

Ausência na Fiscalização

(ações administrativas, 

Políticas de Consequências)

Poucos 

Treinamento de 

Segurança ao ano

(Contínuos)

Pouco 

levantamento de 

anomalias pela 

equipe operacional 

Falta de Frequência 

x Rotinas Semanais 

nas Auditorias de 

Segurança

Investigação de 

acidentes / causa 

raiz precisa de 

melhorias

Falta de espaço entre os 

equipamentos

Organização e Limpeza do 

Ambiente Deficiente

Sinalização de Segurança 

quanto ao uso do EPI 

obrigatório (Atividade x Posto 

de Trabalho x Risco) deficiente

Ferramentas inadequadas

Procedimento não estabelece 

os tipos de EPI's por atividade 

e posto de trabalho

3. Análise de Causas

Partes móveis com acesso as 

mãos do operador (proteção 

deficiente / ou sem proteção)

LESÃO NAS MÃOS
(Cortes, Contusões, Fraturas)

Priorização A

Gerar Matriz

2-Materiais
4-Meio 

Ambiente

6- Máquinas

1-Medida

3-Método

5-Mão de 
Obra 

(Pessoas)
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Produtos químicos em embalagens 
inadequadas ao manuseio 5 5 5 125 PRIORIZADO 

Esforços repetitivos com as mãos 5 3 5 75   

Falta de Frequência x Rotinas 
Semanais nas Auditorias de 
Segurança 

5 5 3 75   

Procedimento não estabelece os 
tipos de EPI's por atividade e posto 
de trabalho 

5 5 5 125 PRIORIZADO 

Falta de espaço entre os 
equipamentos 5 5 5 125 PRIORIZADO 

Organização e Limpeza do Ambiente 
Deficiente 5 5 3 75   

Iluminação Deficiente 5 3 5 75   

Falta de percepção dos riscos de 
acidentes na área 5 5 5 125 PRIORIZADO 

Falta de conhecimento dos EPI x 
Atividade X Posto de Trabalho 5 5 3 75   

Atitudes Imprudentes 
(Comportamentos Inseguros) - 
Manipulam Material Cortante de 
Forma Insegura 

5 5 3 75   

Partes móveis com acesso as mãos 
do operador (proteção deficiente / 
ou sem proteção) 

5 5 5 125 PRIORIZADO 

 

Os itens marcados como priorizados, devem estar inseridos no estudo dos 5 porquês para análise 

das causas fundamentais, que sustentarão o plano de ação da unidade. 

 

A TÉCNICA DOS 5 PORQUÊS 

Surgiu na década de 30 e foi criada por Sakichi Toyoda, fundador das Indústrias 

Toyota. Desde o seu surgimento, a ferramenta vem sendo muito utilizada devido a sua 

simplicidade e eficiência. 

Os 5 Porquês é uma ferramenta que consiste em perguntar 5 vezes o porquê de um 

problema ou defeito ter ocorrido, de modo a descobrir a sua real causa, ou seja, a causa raiz. 

Um ponto interessante e vale mencionar é que, na prática, pode ser que não seja necessário 

perguntar 5 vezes “por quê” ou ser necessário realizar mais de 5 questionamentos para 

identificar a causa raiz de um problema. 

Não há uma regra para isso, e apesar de o criador da ferramenta afirmar que 5 é o 

número ideal de vezes, depende muito do contexto de cada situação e empresa. 

Criada para ser interativa, a ferramenta tem como resultado esperado a identificação 

da causa raiz de um problema. Encontrar a real causa de um problema é fundamental para que 

qualquer ação tomada seja eficaz. 

Geralmente as pessoas costumam atuar no efeito, ou seja, na consequência ou resultado 

do problema ao invés de atuar na sua verdadeira causa, o que torna a atuação ineficaz levando 
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o problema a se repetir. Os 5 Porquês ajuda na investigação da causa para ser encontrado o que 

realmente levou o problema acontecer, possibilitando a realização de ações que eliminem de 

fato o problema. 

Quando utilizar? 

Uma das grandes dores do mundo da qualidade é o investimento de recursos em ações 

que acabam não sendo eficazes e, dessa forma, não impedem que o problema volte a acontecer. 

A recorrência de um problema geralmente acontece porque a causa real que levou o problema 

acontecer não foi identificada corretamente, fazendo com que toda e qualquer ação feita acabe 

não funcionando. 

Diante desse cenário, uma boa alternativa para descobrir a causa raiz do problema é 

utilizar os 5 Porquês, pois a ferramenta irá direcionar a análise para a causa raiz do que está 

acontecendo e assim ajudar a refletir e propor uma solução efetiva para o problema. 

Visto que o foco de utilização da ferramenta é a identificação da causa raiz, vale 

ressaltar que os 5 Porquês podem não ser adequados para resolver um problema muito 

complexo ou crítico. Isso acontece, pois, ao explorar os “porquês”, a ferramenta pode acabar 

direcionando o resultado para uma única causa raiz, quando, na verdade, a complexidade e a 

criticidade fazem com que o problema tenha mais de uma causa raiz. Entretanto, é necessário 

ter atenção nesse ponto, para que as causas raízes não sejam confundidas com os efeitos 

causados pelo problema. 

De maneira geral, os 5 Porquês podem ser utilizados para resolver qualquer situação 

em que houver um problema e em que é preciso investigar para encontrar uma solução efetiva. 

Por exemplo, quando um processo não estiver funcionando corretamente, quando um produto 

estiver com defeito e, até mesmo na análise de causa de uma não conformidade. Não menos 

importante, mas os 5 Porquês pode ser aplicado em problemas pessoais, sendo também útil no 

dia a dia. 

Em cenários em que uma investigação mais detalhada precisa ser feita, os 5 

Porquês pode ser utilizado combinado com outras ferramentas de análise de causa, como o 

Diagrama de Ishikawa. Nesse caso, é recomendável aplicar o Diagrama de Ishikawa 

primeiramente, elencando vários fatores que podem ter contribuído para ocorrência do 

problema. Na sequência, aplica-se os 5 Porquês levando em consideração as respostas e o 

resultado (causa raiz) obtidos nos pontos focos do Ishikawa (os 6M: materiais, mão de obra, 

método, etc.). 

 

Análise das Causas com Metodologia 5 Porquês 
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A penúltima etapa deste estudo é analisar todas as causas do estudo com a metodologia 

5 PORQUÊS, avaliando todas as causas fundamentais para a conclusão das possibilidades de 

manifestação das anomalias e propomos um plano efetivo de segurança com as lideranças. 

 

Exemplo de algumas causas analisadas 5 porquês na ferramenta. 

 

 

 

 
PLANO DE AÇÃO (METODOLOGIA 5We1H) 

Utilizaremos como exemplo a metodologia 5W1H. Esta metodologia é um documento 

de forma organizada que identifica as ações e as responsabilidades de quem irá executar, através 

de um questionamento, capaz de orientar as diversas ações que deverão ser implementadas. 

Deve ser estruturado para permitir uma rápida identificação dos elementos necessários 

à implantação do projeto. Os elementos podem ser descritos como: WHAT - O que será feito 

(etapas); HOW - Como deverá ser realizado cada tarefa/etapa (método) WHY -  Por que deve 

ser executada a tarefa (justificativa) WHERE - Onde cada etapa será executada (local); WHEN 

- Quando cada uma das tarefas deverá ser executada (tempo) WHO - Quem realizará as tarefas 

(responsabilidade). 

 

5 Por Ques

Por Que? Motivo: Lesões nas mãos O Que Fazer

Por Que? Motivo: Lesões nas mãos O Que Fazer

Falta de disponibilidade de ferramentas adequadas (improvisação)

Treinar toda equipe 

operacional no 

Comportamento Seguro 

e a Política de 

Consequências

Ferramentas estão longe do posto de trabalho (improvisação)

Quantidade das ferramentas não são suficientes

Usam as mãos para puxar ao invez de usar ferramentas

Pressa em terminar a atividade

Poucos treinamentos

Pouco levantamento de anomalias pela equipe operacional no  

Ainda falta habilidade nos acessos do sistema

Intensificar os 

treinamentos no registro 

e tratamento das 

anomalias 

Sistema na face de implantação
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PLANO DE AÇÃO DA UNIDADE 

Chegamos a praticamente na finalização de todo estudo e formatamos um plano de 

ação com as causas fundamentais levadas, onde as tarefas serão direcionadas e acompanhadas 

conforme a periodicidade de reuniões estabelecidas pela liderança da organização. 

Causa
(O que?)

Efeito
(Onde?)

Ação
(Como?)

Objetivo
(Por que?)

Responsável
(Quem?)

Prazo
(Quando?)

Realizado FAROL

Intensificar os treinamentos no registro e tratamento 

das anomalias 
Unidades Operacionais

TREINAMENTO: Montar as equipes operacionais para 

realização dos treinamentos e apresentar para GO 

aprovar

Inserir a cultura de identificação de 

anomalias e registra-las para avaliação e 

ações corretivas

SESMT, GO, LIDERANÇA 

OPERACIONAL, CIPA
30/11/2021

Planejar junto a GO a melhor estratégia para a 

realização dos treinamentos de segurança 

obrigatórios

Unidades Operacionais

TREINAMENTO: Apresentar cronograma dos 

treinamentos para GO programar junto ao PCP a 

realização dos treinamentos

Cumprir requisitos legais dos 

treinamentos obrigatórios e inserir 

comportamentos seguros

SESMT, GO, LIDERANÇA 

OPERACIONAL, CIPA
30/11/2021

Implantar a politica de consequencia SST Unidades Operacionais

POLÍTICA: Apresentar a Política de Consequencia SST a 

diretoria e GGO para aprovação e divulgação da mesma 

em todos os níveis hierárquico na Prada

Critérios de avaliação de 

comportamentos inseguros

SESMT, GO, LIDERANÇA 

OPERACIONAL, CIPA
30/05/2021 30/05/2021

Mapear os EPIs obrigatórios por posto de trabalho x 

atividade x EPIs
Unidades Operacionais

RISCO: Analisar cada posto de trabalho x atividade e 

identificando os EPI de acordo com os riscos 

identificados.

Gestão dos riscos
SESMT, GO, LIDERANÇA 

OPERACIONAL, CIPA
30/11/2021

Treinar todos os colaboradores no reconhecimento de 

perigos e riscos no dia a dia
Unidades Operacionais

TREINAMENTO: Apresentar cronograma dos 

treinamentos para GO programar junto ao PCP a 

realização dos treinamentos

Cumprir requisitos legais dos 

treinamentos obrigatórios e inserir 

comportamentos seguros

SESMT, GO, LIDERANÇA 

OPERACIONAL, CIPA
30/11/2021

Implantar a NR 20 Unidades Operacionais NR 20: Levantar os requisitos normativos e implementar
Cumprir requisitos legais quanto ao 

manuseio dos produtos químicos

SESMT, GO, LIDERANÇA 

OPERACIONAL, CIPA
30/12/2021

Implantar Programa de Ginástica Laboral Unidades Operacionais SAÚDE: Apresentar o programa a GO para aprovação Diminuir as lesões nas mãos Medicina do Trabalho 30/12/2021

Implantar o PARE E OBSERVE Unidades Operacionais
PROGRAMA: Apresentar medologia do programa, treinar 

equipe de liderança e monitorar a eficiência
Desenvolver a cultura de segurança

SESMT, GO, LIDERANÇA 

OPERACIONAL, CIPA
30/06/2021

Revisar os procedimentos operacionais ou IT 

adequando os tipos de EPI por posto de trabalho x 

atividades

Unidades Operacionais
PROCEDIMENTO: Analisar cada procedimento e revisar 

adequando ao PGR

Adequação dos documentos 

operacionais
Gestor de cada área 30/11/2021

Avaliar os lay out dos equipamentos melhorando os 

espaços nos postos de trabalho
Unidades Operacionais

LAY OUT: Identificar as áreas mais críticas quanto aos 

espaços e apresentar as mudanças necessárias
Gestor de cada área 30/11/2021

Implantar 5S como ferramenta de melhoria contínua 

para o ambiente de trabalho
Unidades Operacionais Programa: 5S Gestor de cada área 30/11/2021

Consensar junto a manutenção e GO as ações e prazos 

para as correções da iluminação nos postos de 

trabalho

Unidades Operacionais Manutenção: Gestor de cada área 30/11/2021

Iniciar os treinamentos de proteção de mãos Unidades Operacionais

Treinamentos: Apresentar cronograma dos treinamentos 

para GO programar junto ao PCP a realização dos 

treinamentos

Cumprir requisitos legais dos 

treinamentos obrigatórios e inserir 

comportamentos seguros

Segurança do Trabalho e RH 30/11/2021

Implantar o programa de gerenciamento de risco das 

unidades.
Unidades Operacionais Programa: Conforme NR 1 Gestão dos riscos

Segurança do Trabalho, 

CIPA e lideranças das áreas
30/11/2021

Treinar toda equipe operacional no Comportamento 

Seguro e a Política de Consequências
Unidades Operacionais

POLITICA: Apresentar cronograma dos treinamentos para 

GO programar junto ao PCP a realização dos treinamentos

Cumprir requisitos legais dos 

treinamentos obrigatórios e inserir 

comportamentos seguros

Segurança do Trabalho, 

CIPA e lideranças das áreas
30/11/2021

Adequar todas as máquinas na NR12 Unidades Operacionais nr 12: Implementar NR 12 Gestão dos riscos Gerente Geral e Engenharia 30/11/2021Tratamento Maio -R$                           

Tratamento Maio -R$                           

Tratamento Maio -R$                           

Tratamento Maio -R$                           

Tratamento Maio -R$                           

Tratamento Maio

Origem da causa Custo

-R$                           

Tratamento Maio

Tratamento Maio

Tratamento Maio

Tratamento Maio

Tratamento Maio

4. Plano de Ação

Tratamento Maio

Tratamento Maio

-R$                           

-R$                           

-R$                           

-R$                           

-R$                           

-R$                           

-R$                           

-R$                           

-R$                           

-R$                           

Tratamento Maio

Tratamento Maio

Tratamento Maio
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MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO 

Muito embora aparentemente concluindo as ações do plano de ação perante às causas 

básicas analisadas, uma parte de extrema importância é o monitoramento das ações do plano de 

ação. Este tem por finalidade verificar se todas as ações concluídas e efetivadas pelos 

responsáveis estão realmente no contexto para se evitar recorrências de ocorrências/anomalias. 

Este plano poderá ser acompanhado nas reuniões de segurança, visitas em campo ou até 

pesquisas com os empregados verificando se todas as ações foram efetivas para o cenário. Este 

processo pode  ser   chamado auditoria de verificação de plano de ação. 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em um processo de análise e estudo de casos o mais correto e independente da 

gravidade e organização deve manter com foco nas reais evidências e num sistema de 

confiabilidade entre os participantes. Ela deve criar relatórios esclarecedores e ações 

necessárias, para se evitar ocorrências de mesmo porte ou até com gravidades maiores na 

organização. O importante é que todos os conceitos e metodologias estejam alinhados e que 

qualquer pessoa externa à organização (ex. órgãos fiscalizadores) possa observar e entender 

todo o esforço da comissão em se chegar às causas básicas e os efetivos acompanhamentos de 

planos gerenciáveis. E que cada ocorrência possa ser um grande aprendizado para as 

organizações verificarem como estão as suas estruturas, procedimentos, treinamentos, 

engenharia, processos, liderança, fatores pessoais dos colaboradores e motivação de todo 

contexto organização para criar meios seguros de trabalho. 

Seguindo esta linha de raciocínio com as ferramentas de qualidade, podemos inserir 

outras matérias da organização como a produção, manutenção, engenharias e demais partes, 

para analisarmos as suas verdadeiras causas. 
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AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA E SUA IMPORTÂNCIA NA PSICOLOGIA 
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RESUMO 

O artigo tem por objetivo descrever a natureza da avaliação neuropsicológica e a importância desta área da 

psicologia quando as crianças estão enfrentando uma série de dificuldades cognitivas, tais como aprendizagem, 

memorização, atenção, aspectos comportamentais e de relacionamento.  

Palavras-Chave: Avaliação. Neuropsicológica. Relacionamento.  

 

ABSTRACT 

The article aims to describe the nature of neuropsychological assessment and the importance of this area of 

psychology when children are facing a series of cognitive difficulties, such as learning, memorization, attention, 

behavioral and relationship aspects. 

Keywords: Assessment. Neuropsychological. Relationship. 

 

ABSTRACTO  

El artículo tiene como objetivo describir la naturaleza de la evaluación neuropsicológica y la importancia de esta 

área de la psicología cuando los niños se enfrentan a una serie de dificultades cognitivas, tales como aspectos de 

aprendizaje, memorización, atención, conducta y relación.  

Palabras clave: Evaluación. Neuropsicológico. Relación 

 

INTRODUÇÃO  

O artigo tem por objetivo descrever a natureza da avaliação neuropsicológica e a 

importância desta área da psicologia quando as crianças estão enfrentando uma série de 

dificuldades cognitivas, tais como aprendizagem, memorização, atenção, aspectos 

comportamentais e de relacionamento. 

Essas informações podem auxiliar os pais, cuidadores, educadores, profissionais de 

saúde e da psicologia a tomar decisões sobre qual linha de avaliação é a mais indicada às 

necessidades de cada criança com dificuldades neuropsicológicas. 

Propõe expor de forma prática os métodos e técnicas de avaliação para as principais 

funções cognitivas da criança, acometida por doença neurológica e/ou distúrbios associados às 

diversas etapas do desenvolvimento infantil, tais como: atenção, memória, funções executivas, 

linguagem (oral e escrita). 

 

DESENVOLVIMENTO  

A neuropsicologia é uma área que utiliza conhecimentos de disciplinas acadêmicas 

que configuram as áreas das neurociências, como a neurofisiologia, neuroanatomia, 

neurofarmacologia e neuroquímica, e de atuação profissional do psicólogo, como psicologia 

clínica, psicopatologia, psicologia experimental, psicometria e psicologia cognitiva. É o estudo 

das relações entre o comportamento e o cérebro, onde investiga as alterações cognitivas e 
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comportamentais que se associam às lesões cerebrais, sendo uma especialidade dentro do 

campo mais amplo da psicologia clínica. 

A avaliação neuropsicológica pode ser realizada por meio de utilização de testes e 

entrevistas, visando estudar a repercussão de disfunções cerebrais sobre o comportamento e a 

cognição, fornecendo informações sobre o potencial cognitivo e permitindo a comparação com 

indivíduos da mesma idade, sexo e escolaridade. 

A avaliação neuropsicológica é uma avaliação sistemática das relações entre cérebro 

e comportamento, é um método empírico de exame que se aplica a vários contextos. Dessa 

forma se entende por um exame sensível para avaliar a integridade do funcionamento cerebral, 

dificuldades psicológicas ou neurológicas. 

Torna-se indispensável o profissional possuir um bom conhecimento sobre o 

desenvolvimento e o funcionamento típico e atípico do cérebro e os padrões de desempenhos 

cognitivos envolvidos nos diversos tipos de disfunção cerebral, pois a avaliação agrega fatores 

etiológicos de desempenho, fatores emocionais e comportamentais, que servem como base para 

o desenvolvimento de intervenções eficazes. 

O conhecimento inclui condições sutis como a deficiência de aprendizagem clássica 

(por exemplo, discalculia e dislexia), além de dificuldades de aprendizagem não verbais, que 

são conhecidos por terem desenvolvimento com etiologias neurológicas. 

Demais condições são as síndromes genéticas, defeitos estruturais do sistema nervoso 

central, exposições tóxicas, como a exposição ao chumbo, ou outras lesões do cérebro que pode 

ocorrer durante ou depois da gravidez e do parto, além do funcionamento 

comportamental/emocional. 

Este tipo de avaliação abrange todos os domínios cerebrais, com uma compreensão de 

como estes domínios se relacionam entre si e influenciam nas habilidades da criança, 

principalmente os efeitos na área escolar. Tais domínios incluem: capacidade cognitiva, 

atenção, aprendizagem, memória, linguagem, capacidade visuoespacial, capacidade sensório-

motora, funções executivas e processos sociais e emocionais (Silver et al., 2006; Oliveira, 

Calvette, Gindri, & Pagliarin, 2015). 

Para a realização de uma Avaliação Neurológica infantil é importante verificar os 

objetivos específicos, identificando a presença ou ausência de transtornos de desenvolvimento 

cognitivos e dificuldades na obtenção de habilidades. 

É necessário ter uma atenção especial na busca da história de vida da criança, 

questionando se houve um comprometimento cerebral, a idade do início, os tipos de tratamentos 

realizados e a gravidade do processo de desenvolvimento da função. 

A construção da avaliação é feita de forma a ser sensível para uma grande quantidade 

de sinais cognitivo-comportamentais apresentados no desenvolvimento típico da criança, para 

distinguir se é uma desordem do processamento neuropsicológico. 

De acordo com Silver et al. (2006) uma AN pode ser composta por: 

a) Uma ou mais entrevistas clínicas e observações da criança e, se possível, entrevista 

com familiares/responsáveis, avaliação escolar e/ou registros médicos, avaliações psicológicas 

e/ou neuropsicológicas anteriores. 

b) Aplicação de instrumentos neuropsicológicos, que avaliem áreas do funcionamento 

cerebral, que inclua: atenção, funções executivas, memória, linguagem, funcionamento 
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sensório-perceptivo, habilidades visuoespaciais, habilidades motoras finas, habilidades 

intelectuais, desempenho acadêmico e funcionamento comportamental e emocional. 

Com o objetivo de coletar informações, a entrevista inicial pode ser realizada através 

de um protocolo semi estruturado com solicitações da história pregressa, que normalmente 

incluem o nascimento e desenvolvimento (abuso ou negligência, experiências da infância, 

história de viagens, curso dos sintomas cognitivos ou neurológicos, desempenho acadêmico, 

uso de substâncias na gestação, funcionamento emocional, características de personalidade, 

dinâmica familiar, relações interpessoais, circunstâncias legais, perspectivas do paciente sobre 

a doença e tratamento, motivação) e observações de sinais não verbais neurocomportamentais 

com informações de várias fontes. 

Utiliza-se instrumentos de Avaliação padronizados, em que os domínios avaliados 

incluem habilidades intelectuais (QI), habilidades acadêmicas (aritmética, leitura, ortografia,), 

atenção (curto prazo, seletivo, e sustentada), flexibilidade mental, inibição da resposta, 

resolução de problemas, raciocínio, compreensão da linguagem, fluência verbal, vocabulário 

receptivo e expressivo, confronto de nomeação, memória verbal e visual (aprendizagem, 

recordação facilidade de formatos de reconhecimento), habilidades visuoespaciais, velocidade 

e integração viso motora, velocidade de processamento cognitivo, habilidades motoras (força, 

velocidade e destreza) e estado emocional (Michels, Tiu, & Graver, 2010). 

Instrumentos neuropsicológicos são ferramentas fundamentais no processo de 

avaliação neuropsicológica, onde a escolha dos testes pode mostrar uma qualidade maior nos 

resultados. A escolha dos instrumentos utilizados dependerá das dificuldades apresentadas pela 

criança, como sintomas e qualquer suspeita de diagnóstico anterior. 

Para prover uma interpretação eficaz dos resultados, o avaliador utiliza as informações 

obtidas através da avaliação, o conhecimento da doença em questão, o conhecimento da 

anatomia e funções cerebrais, além de conhecimento de aspectos do desenvolvimento 

evolutivo. 

A capacidade intelectual (cognitiva) refere-se a um conjunto de habilidades que 

envolve: criatividade, raciocínio, planejamento, resolução de problemas, pensamento abstrato 

e aprender de acordo com a experiência. 

Os instrumentos que podem ser utilizados incluem o R2 Teste não verbal de 

inteligência (Oliveira, Rosa, & Alves, 2000), Matrizes Progressivas Coloridas de Raven – 

Escala Especial (Angelini, Alves, Custódio, Duarte, & Duarte, 1999), além dos seguintes: 

a) Escala Wechsler de Inteligência para Crianças (WISC-IV): Trata-se de um 

instrumento clínico de aplicação, que tem como objetivo avaliar a capacidade intelectual das 

crianças e o processo de resolução de problemas. 

b) O SON-R 2½ - 7 [a] avalia a habilidade cognitiva geral através de quatro subtestes. 

Fornecem escore para Escala de Execução, que mensuram as habilidades visomotoras e 

espaciais. É composto por quatro subtestes: Mosaicos (teste de execução com enfoque espacial 

e visuomotor), Categorias (teste de raciocínio), Situações (teste de raciocínio) e Padrões (teste 

de execução com enfoque espacial e visuomotor). 

c) Escala de Maturidade Mental Colúmbia (CMMS), fornece uma estimativa da 

capacidade de raciocínio geral de crianças, indicando qual o nível de maturidade mental 

correspondente. Indicado para crianças com paralisia cerebral, dificuldade na fala ou perda de 

audição e suspeita de deficiência mental. 
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d) Teste de Inteligência Geral Não Verbal (TIG-NV), mensurar desempenhos 

característicos dos testes de inteligência não verbais, mas se distingue, por permitir uma análise 

neuropsicológica. Mostra os tipos de raciocínios e os processamentos envolvidos na sua 

execução, além das classificações do potencial intelectual. 

e) Atenção: É uma função que possibilita a pessoa a manter o foco e as informações 

no cérebro durante a realização de tarefas, ignorando demais distratores menos relevantes que 

possam interferir na finalização do trabalho. Os principais instrumentos para avaliar a atenção 

são: Subteste Dígitos Ordem Direta, Códigos, Aritmética do WISC-IV (Wechsler, 2013) e D2-

Teste de Atenção Concentrada (Cambraia, 2003, Argimon, Silva, & Wendt, 2015). Também 

pode ser utilizada a Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA), que tem como 

objetivo avaliar a capacidade geral de atenção, além avaliar de forma individualizada tipos de 

atenção específicos: atenção concentrada (AC); atenção dividida (AD) e atenção alternada 

(AA). 

f) Funções Executivas: É um conjunto de habilidades cognitivas e processos críticos 

do comportamento e pensamento complexo. Avaliam organização, planejamento e utilização 

de estratégias de resolução de problemas, que inclui o automonitoramento, analisar e modelar 

o comportamento, de acordo com a demanda. Os instrumentos mais utilizados para avaliação 

das funções executivas em crianças são: Compreensão de provérbios para abstração-raciocínio; 

Torre de Londres, que avalia planejamento; Controlled Word test, que avalia a fluência verbal; 

Five-Point Test, para fluência de desenhos; Trail Making Test, que avalia a flexibilidade 

mental; Wisconsin Card Sorting Test (WCST) para avaliar a flexibilidade mental, formação de 

conceitos, solução de problemas, abstração-raciocínio; Tarefas Go-No go, que avaliam 

modulação-inibição de resposta; Stroop, que mede modulação inibição de resposta; Teste de 

Raven, que avalia abstração-raciocínio; California Verbal Learning Test-Children’s Version 

(CVLT-C), que mensura a aprendizagem verbal e memória. Além destes, na literatura são 

mencionadas as Escalas de Inteligência Wechsler, como Sequência de Números e Letras (SNL), 

Aritmética (AR), Semelhanças (SM) e Dígitos Ordem Inversa. 

g) Memória: compõe componentes verbais, visuais e auditivos que se referem ao 

registro inicial, consolidação, evocação e reconhecimento das informações. O funcionamento 

adequado da memória depende da atenção e das funções executivas, que são fundamentais no 

processo de aprendizagem, principalmente de novos conteúdos. Os instrumentos mais 

utilizados para avaliação da memória são: Rey Verbal Learning Test (RAVLT) (Rey, 1958; 

Malloy-Diniz, Lasmar, Gazinelli, Fuentes, & Salgado, 2007), Memória Lógica I e II da Escala 

de Memória Revisada (WMS), Teste de Reprodução Visual I e II(Wechsler, 2009), Subteste 

Dígitos WISC-IV (Wechsler, 2013) e Figuras Complexas de Rey (Oliveira & Rigoni, 2010). 

h) Capacidade Visuoespacial, visuoperceptiva e visual: avalia uma variedade de 

habilidades relacionadas à percepção e ao processamento das informações visuoespaciais. São 

comportamentos que exigem habilidades específicas, que incluem a atenção discriminativa 

visual, raciocínio espacial, a integração visuomotora e a capacidade construtiva. Um dos 

instrumentos mais utilizados são as Figuras Complexas de Rey (Oliveira & Rigoni, 2010), que 

exigem a cópia de uma figura complexa, Subteste Cubos WISC-IV, Completar Figuras, Quebra 

Cabeças do WISC-III (Wechsler, 2013). 

i) Funções Sensório-Motoras: Referem-se à capacidade de controlar movimentos 

manuais de forma a torná-los mais precisos e rápidos, essencial para a realização de atividades 
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de desenho e escrita. Pode ser avaliado através dos Subtestes, Procurar Símbolos, Códigos e 

Cancelamento do WISC=IV. 

j) Linguagem: Pode ser identificada pela fala, escrita ou por meio de sinais. São 

habilidades que têm como propósito final tornar efetiva a comunicação entre as pessoas. A 

avaliação pode ser realizada analisando a compreensão, fluência verbal, conhecimento de 

palavras e associações semântica e fonêmica. Avalia-se através dos instrumentos: Boston 

Naming Test, com os subtestes Vocabulário, Compreensão, Informação do WISC-IV e WISC-

III (Wechsler, 2013). 

l) Habilidades Acadêmicas: Facilidades e dificuldades nas disciplinas escolares. 

Dificuldades cognitivas podem interferir no rendimento em diferentes disciplinas como 

ciências, história, português, matemática, que podem desmotivar o aprendizado da criança São 

habilidades que decorrem do funcionamento adequado e integrado das habilidades 

anteriormente descritas, das mais simples às mais complexas. Os instrumentos mais utilizados 

são: Subteste Aritmética, Vocabulário, Informação (do WISC-IV, WISC-III). Teste de 

Desempenho Escolar (TDE) (Stein, 1994), objetiva avaliar capacidades essenciais para o 

desempenho escolar, mais especificamente escrita, aritmética e leitura. 

m) Personalidade/habilidades sociais, emocionais e comportamentais: avaliação do 

comportamento e da personalidade pode-se fazer através da observação direta do 

comportamento, do contato com profissionais e familiares envolvidos com a criança. Os 

instrumentos que podem ser utilizados são Teste da Casa, da Árvore e da Pessoa (HTP) (Buck, 

2003), Escala do Comportamento Infantil para Professor EACI-P, CAT (Children Apperception 

Test), (L. Bellak & Bellak, 1981, Marques, Tardivo, Silva, & Tosi, 2013), atividades de 

desenho, além da Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). 

Os resultados da avaliação neuropsicológica têm como base as informações oriundas 

de outras fontes, além da criança e da família e/ou quem cuida, também da escola e profissionais 

envolvidos com a criança. São analisados do ponto de vista quantitativo (dos resultados 

quantitativos dos instrumentos de avaliação), assim como qualitativo (comportamento no 

momento da avaliação e das entrevistas). 

Em um laudo e/ou relatório de uma Avaliação Neurológica explora-se áreas de 

habilidades motoras, problemas emocionais e comportamentais, habilidades sociais e 

dificuldades nas funções executivas, além da avaliação acadêmica. 

Como um exemplo, no caso de uma criança que apresenta um baixo desempenho 

escolar, deve-se avaliar a área cognitiva, lembrando-se dos aspectos emocionais, 

comportamentais e familiares, pois a criança pode apresentar falhas acadêmicas devido a 

questões de ordem emocional. Abordar as necessidades emocionais, que podem não ser óbvias, 

é fundamental principalmente se a criança não demonstra dificuldades comportamentais na 

escola. 

Após a realização do processo de avaliação neuropsicológica, o psicólogo conclui um 

relatório e/ou laudo por escrito com a interpretação dos resultados quantitativos e qualitativos. 

E, sempre que possível, deve ser realizada a devolutiva verbal ao paciente avaliado. 

A devolutiva de resultados deverá ser da maneira mais simples quando diretamente 

para crianças, pais ou cuidadores, escola e profissionais envolvidos com a criança e fora do 

meio da psicologia. Assim que a Avaliação Neurológica da criança for concluída é necessário 

marcar uma reunião com os pais para discutir os resultados encontrados e observações, explicar 
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as recomendações, lendo o laudo frase por frase e explicando cada uma delas para que, em caso 

de dúvidas, possam ser esclarecidas. 

Após a devolutiva com os pais o profissional deverá solicitar autorização deles para 

que haja uma devolutiva para a equipe educacional da criança e outros profissionais que já 

estejam envolvidos com ela. 

A explicação do laudo é importante para que os profissionais possam entender o 

funcionamento da criança, e dessa forma possam auxiliar na busca de estratégias de 

atendimento e/ou estimulação e/ou reabilitação neuropsicológica. Ao fornecer uma cópia do 

parecer para a escola beneficiará a criança e proporcionará o trabalho em conjunto nos casos de 

inclusão escolar, evidenciando forças e fraquezas identificadas. 

Para que o avaliador tenha condições de analisar a fundo o caso e elaborar o laudo de 

forma precisa, a devolutiva é realizada aproximadamente duas semanas após o término da 

avaliação. O laudo efetivo é entregue com a exposição de todos os achados e informações sobre 

o funcionamento cognitivo da criança, assim como aspectos emocionais e estilo de 

aprendizagem, seus pontos fortes e fracos. O momento visa contribuir para enriquecer a 

percepção dos pais para com seu filho e contribuir para os procedimentos médicos, além de 

oferecer sugestões para o desenvolvimento e reabilitação de áreas comprometidas. 

O objetivo deste capítulo foi explicar a importância da realização de uma abrangente 

AN, pois pode oferecer subsídios para compreender a função cerebral de uma criança. A AN 

vai além da mera aplicação de testes e instrumentos, atende dando suporte tanto para clínica 

como pesquisa. 

Os fatores que ameaçam a qualidade do trabalho é a utilização somente dos testes, é 

necessário levar em consideração as condições de vida da pessoa, associar os resultados dos 

instrumentos com o momento de vida da pessoa. 

O objetivo deste capítulo foi de explicar a importância da realização de uma AN 

abrangente e destacar que pode oferecer subsídios para a compreensão da função cerebral de 

uma criança e na prestação de estratégias de reabilitação neuropsicológica específicas. É 

importante salientar que a AN é um processo complexo que vai além da mera aplicação de 

instrumentos e, sempre implica em uma série de etapas e fatores e é efetuada a partir de 

perspectiva clínica ou de pesquisa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante destas observações, irá aumentar a qualidade da investigação e igualmente 

auxiliar a comunicação dos resultados para outros profissionais, que ajudarão a produzir uma 

melhor compreensão da relação entre o cérebro e o comportamento e melhorar a prática da 

neuropsicologia clínica. 

Desta maneira, de acordo com o que foi pesquisado nos aspectos teóricos e empíricos, 

fundamentalmente este tipo de avaliação é realizada através de testes, no entanto, ainda existe 

uma carência de instrumentos neuropsicológicos no Brasil. Sendo, então, necessário 

desenvolver novos instrumentos ou adaptar instrumentos internacionais, visto que a mera 

tradução pode comprometer a manutenção da qualidade dos instrumentos assim como 

interferências quanto à população estudada. 
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Também a importância dos profissionais que atuam com a área estar sempre se 

atualizando, procurando conhecer profundamente os instrumentos que irão utilizar. 

E, por fim, a AN acaba sendo uma escolha para médicos, pais, cuidadores, educadores 

e profissionais da saúde para investigar não somente o que está acontecendo academicamente, 

mas suas causas, o que exige do profissional conhecimentos em neuroanatomia, fisiopatologia 

e psicologia. O especialista em neuropsicologia infantil distingue as funções neurológicas, 

fatores comportamentais e emocionais, que acabam prejudicando o funcionamento escolar das 

crianças. 

Os pontos fortes e fracos relacionados com o cérebro da criança são avaliados para 

oferecer melhores escolhas de reabilitação cognitiva. 

A Neuropsicologia é uma ferramenta de grande valia na atualidade, pois apoia diversos 

profissionais tais como: médicos, psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas 

ocupacionais oferecendo aporte aos tratamentos que necessitem desse apoio aos tratamentos 

que necessitem desse apoio ao diagnóstico clínico ou psicopedagógico, buscando qualidade de 

vida através dos processos de avaliação e intervenção precoce para os problemas 

neurocognitivos. 

Uma AN bem elaborada com instrumentos psicométricos adaptados e validados para a 

população brasileira, propicia um diagnóstico mais preciso e adequado desde a infância, o 

objetivo não é patologizar, mas promover o neurodesenvolvimento mais típico possível. 
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RESUMO  

São visíveis, as dificuldades dos profissionais de segurança do trabalho, na gestão de segurança do trabalho, a 

compreensão da dinâmica relacionada ao processo de prevenção de acidentes de trabalho é vasta, e variada 

promovendo diversas formas de entendimento, assim gerando inconsistência e seguridade no processo. A missão 

é árdua e os altos índices de acidente de trabalho e afastamento das atividades laboral implica cada vez mais em 

perdas para a sociedade e organizações. Para o crescimento e valorização do Gerenciamento Integrado de Saúde e 

Segurança é necessário o maior entendimento desses eventos, ainda presente nas organizações atuais, não basta 

uma visão unilateral e sim entender todo contexto laboral, (remete) à cultura organizacional. A partir da 

(gerenciamento) polarizada e processual o trabalho buscou proporcionar mais recursos aos gestores de saúde e 

segurança do trabalho e cada dia mais comprovar a importância do profissional de saúde segurança do trabalho no 

diagnóstico de cultura de segurança do trabalho, presente na indústria brasileira.   

Palavras-chave: Acidentes. Afastamento. Indústria. Brasileira. Atividade.  

 

ABSTRACT 

The difficulties of occupational safety professionals are visible. In the management of occupational safety, the 

understanding of the dynamics related to the process of preventing accidents at work is vast and varied, promoting 

different forms of understanding, thus generating inconsistency and security in the process. . The mission is 

arduous and the high rates of accidents at work and absence from work activities imply more and more losses for 

society and organizations. For the growth and appreciation of the Integrated Health and Safety Management, it is 

necessary to have a greater understanding of these events, still present in current organizations, a unilateral vision 

is not enough, but an understanding of the entire work context, (refers) to the organizational culture. From the 

polarized and procedural (management) the work sought to provide more resources to occupational health and 

safety managers and increasingly prove the importance of the occupational safety health professional in the 

diagnosis of the culture of safety at work, present in the Brazilian industry . 

Keywords: Accidents. removal. Industry. Brazilian. Activity. 

 

ABSTRACTO 

Las dificultades de los profesionales de la seguridad en el trabajo son visibles, en la gestión de la seguridad en el 

trabajo, la comprensión de la dinámica relacionada con el proceso de prevención de accidentes de trabajo es amplia 

y variada, promoviendo diferentes formas de comprensión, generando así inconsistencia y seguridad en el proceso. 

. La misión es ardua y los altos índices de accidentes de trabajo y ausencia de actividades laborales implican cada 

vez más pérdidas para la sociedad y las organizaciones. Para el crecimiento y valorización de la Gestión Integrada 

de Seguridad y Salud, es necesario tener una mayor comprensión de estos eventos, aún presentes en las 

organizaciones actuales, no basta una visión unilateral, sino una comprensión de todo el contexto de trabajo, 

(refiere) a la cultura organizacional. A partir de la (gestión) polarizada y procedimental, el trabajo buscó 

proporcionar más recursos a los gestores de seguridad y salud en el trabajo y demostrar cada vez más la importancia 

del profesional de salud en seguridad en el trabajo en el diagnóstico de la cultura de seguridad en el trabajo, 

presente en la industria brasileña. 

Palabras clave: Accidentes eliminación. Industria. Brasileño. Actividad. 
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INTRODUÇÃO 

O conceito gestão é bem variado e vem do latim “gestione” entendido como o ato de 

administrar ou gerir recursos, pessoas com um propósito específico ou pessoal, mas quando 

falamos em Segurança do Trabalho o posicionamento se difere, e específica tendo um propósito 

único que é a saúde e bem-estar do trabalhador.  

A gestão de Segurança do Trabalho tem um papel diferenciado nas indústrias, é uma 

gestão viva, contínua e adaptável, que se molda mediante as funções, atribuições, ambientes e 

processos, contudo se torna uma gestão de vivência, onde se aplica os processos e os planos de 

ação em sua real necessidade, tendo uma aplicabilidade e extrema dificuldade de agir. 

Imaginem uma indústria com uma produção milionária por hora ser parada por um 

risco identificado por um profissional de Segurança do Trabalho, como explicar? Como agir?  

O profissional precisará estar muito seguro e certo desta eventual parada, pois o imediatismo 

em identificar, analisar e suspender uma atividade de risco é presente na função do profissional 

de segurança do trabalho, mas para quem faz a gestão do processo financeiro da indústria? É 

fácil compreender essa ação? Não! Sendo assim, é fundamental a gestão de segurança do 

trabalho flutuar em diversas áreas e entender os processos e a gestão que estar sendo aplicada, 

portanto, não é simplesmente parar, mas gerir, mitigar, reduzir, atenuar, jamais o processo de 

segurança deve ser um impasse para indústria, e sim um processo facilitador, onde possa gerar 

segurança dentro de toda linha de produção de uma indústria. É evidente que a gestão de 

segurança não será eficaz se estiver isolada, vide as demais gestões.  

Perante o cenário nacional em que vivemos é extremamente preocupante no que se 

refere aos prejuízos causados às indústrias os relativos índices de acidentes, onde temos uma 

média estimada em que, a cada cinquenta e nove segundos, um trabalhador se sofre acidente e 

a cada três horas e trinta e oito minutos um óbito relacionado a trabalho, aí o tema GESTÃO de 

segurança se torna uma rotina nas organizações.  

Para Araújo (2006.ª), perdas, injúrias, danos à propriedade eventualmente, causados 

pelas atividades, produtos e serviços de uma organização, constituem problemas que podem   

acarretar prejuízos através de várias formas, tais como processos de responsabilidade civil pelo 

fato do produto ou serviço oferecer riscos aos trabalhadores, alto índices de absenteísmo e 

afastamento de trabalho devido a acidentes. As empresas devem estar livre de riscos 

inaceitáveis de danos nos ambientes de trabalho, garantindo o bem-estar físico, mental, e social 

dos trabalhadores e partes interessadas. Para minimizar ou eliminar tais prejuízos, muitas 

organizações desenvolvem e implementam sistemas de gestão voltados para a segurança e 

saúde ocupacional.  (Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), DEPS, Joinville, 

SC, Brasil). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os acidentes, incidentes proliferam muitas vezes, em eventos que poderiam ser 

evitados e controlados de forma preventiva, através de planejamento, organização e avaliação 

constante de processos que no formato de gestão deveria compor os controles implementados 

Medidas de Barreiras, Ações Educativas, Ações Administrativas e simplificação de processos. 

Estes eventos, estão associados a diversas causas e não existe uma causa específica, mas sim 

uma falha no processo, quando criado um Input, gera um processamento que será gerado uma 

saída, ocorrendo falha nesse processamento, poderemos ter perdas materiais, financeira e/ou 
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vidas, uma simples rotina de controle e de qualidade “periódica” poderia evitar falhas no 

processamento e retroagir, mas esse processo de Gestão de Segurança precisa ser efetivo e 

viável a realidade de todos os envolvidos. 

Realizando uma analogia na época da revolução industrial as preocupações não eram 

com a prevenção de acidente e sim com a recuperação de danos à saúde e integridade física dos 

trabalhadores, contudo erro exorbitante, claro que a saúde do trabalhador e a integridade física 

é importante, mas é notório o erro de gestão, como reparar uma perda de membro? Como 

reparar com uma vida perdida? Os danos são irreversíveis! Isso mostra claramente a falha no 

processamento. A gestão de reparação é a pior forma de retribuir a perda, nessa gestão todos 

perdem, o trabalhador, o empregador e o governo. 

A gestão tem e precisa ser viva e contínua evolução, a gestão de segurança viva muito 

além de evitar acidente de trabalho, visa qualidade de vida ao trabalhador, visa saúde ao 

trabalhador, visa bem-estar ao trabalhador, visa maior produtividade sem perda patrimonial aos 

empregadores, visa um trabalho social e analítico de um processo operacional. Contudo, todos 

os processos industriais precisam ser analisados e mediados por profissionais de segurança do 

trabalho, os riscos são diversos e para muitos se tornam invisíveis pela sua repetição.    

Perda financeira gera reatividade, os custos decorrentes da falta de segurança estão 

associados ao tratamento das consequências dos acidentes e paralelamente às ações preventivas 

e corretivas, contudo os custos de segurança estão associados com tempo e recursos utilizados 

no processo de gestão da prevenção de acidentes. 

 

PROCESSOS DE GESTÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Os processos de gestão de Segurança do Trabalho são formados por um conjunto de 

atitudes que as indústrias geram formalizando os processos através de políticas, programas e 

ações educativas e corretivas dos processamentos midiáticos de modo a mitigar falhas de 

processamentos. Portanto, os processos além de gerir um processamento dará subsídios para as 

conformidades legais contribuições para as ações de responsabilidade social e ética. 

Segundo Tavares Jr. (2001), citam que, embora a gestão da saúde e segurança ainda 

não existe como norma internacional, como é o caso da (ISO) 9000 para qualidade e da ISO 14 

000, para a gestão ambiental, os especialistas da área acreditam que a questão da saúde e 

segurança terá o mesmo caminho, considerando a série de normas britânicas BS 8800 para 

sistemas de gestão de segurança e saúde. 

Segundo o BSI (1996), em 1996 foi criada a norma BS 8800 que tem como objetivo 

ser uma ferramenta para os administradores, empregados e profissionais envolvidos com a 

Segurança do Trabalho e outras especialidades terem a sua disposição uma “bússola” para 

seguir e direcionar suas ações. Dentre os objetivos da norma destacam-se: - Valorização do 

Capital Humano; - Melhora do rendimento do trabalho; - Garantia do sucesso da organização; 

- Melhora da imagem da organização frente à sociedade. 

  

PRINCIPAIS REQUISITOS DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE DO TRABALHO 

Segundo Rocha (2019) “Nos últimos anos, a adoção de um Sistema de Gestão de Saúde 

e Segurança do Trabalho (SGSST) tornou-se gradualmente importante para as empresas e 

organizações que almejam realizar uma gestão de riscos eficaz e integrada aos seus processos 
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de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança (QSMS) reduzindo o número e o impacto de 

acidentes, incidentes, danos de imagem, reputação, entre outros, no ambiente de negócios. 

Utilizando como referência outros documentos da área de Saúde e Segurança do Trabalho 

(SST) e as Diretrizes Internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para a 

SST, a ISO 45001:2018 - Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SGSSO), foi 

projetada para se integrar com outros padrões de gerenciamento ISO, garantindo um nível 

elevado de compatibilidade com as novas versões da (ISO) 9001:2015 Gerenciamento de 

Qualidade e ISO 14001:2015 Gerenciamento Ambiental. Para as empresas que já implementam 

um padrão ISO e decidirem trabalhar em direção a ISO 45 001, as dificuldades de interpretação 

serão menores devido a esta similaridade entre as normas de gestão. Razões pelas quais o ISO 

45 001 é considerada uma melhoria significativa em referência a BS OHSAS 18001:2007 - 

Sistemas de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho, que será substituída pela nova norma 

ISO em um intervalo de três anos a partir de sua publicação”.  

Segundo a ABNT NBR ISO 45001:2018 “Introdução 0.1 Contexto Uma organização 

é responsável pela saúde e segurança ocupacional dos trabalhadores e outros que podem ser 

afetados por suas atividades. Esta responsabilidade inclui promover e proteger sua saúde física 

e mental. A adoção de um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional (SSO) destina-

se a permitir que uma organização forneça locais de trabalho seguros e saudáveis, evite lesões 

e problemas de saúde relacionados ao trabalho e melhore continuamente seu desempenho de 

SSO. 0.2 Objetivo de um sistema de gestão de SSO O objetivo de um sistema de gestão de SSO 

é fornecer uma estrutura para gerenciar os riscos e oportunidades de SSO. Os objetivos e os 

resultados pretendidos do sistema de gestão de SSO são prevenir lesões e problemas de saúde 

relacionados ao trabalho para os trabalhadores e proporcionar locais de trabalho seguros e 

saudáveis: consequentemente é extremamente importante para a organização eliminar os 

perigos e minimizar os riscos de SSO, tomando medidas preventivas e de proteção efetivas”.  

 

Segundo Alvarez (2002), na sociedade atual existe um interesse crescente 

sobre” qualidade de vida”, especialmente no setor empresarial, visto que para 

a obtenção do certificado de “Qualidade Total” faz se necessário proporcionar 

conforto, bem-estar, segurança e um nível de satisfação no trabalho.   

 

APLICABILIDADE DA GESTÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Uma das maiores ferramentas que contribui muito para uma excelente gestão de 

segurança do trabalho é o PDCA-para Plan (planejar), do (executar), Check (verificar) 

e Act (agir), em inglês, este método remete à obra do filósofo francês René Descartes, Discurso 

do Método, de 1637. 

 A vantagem de utilizarmos o PDCA é a resolução de problemas: ele vivencia etapa 

por etapa segundo consultores de segurança, o método pode ser aplicado a qualquer categoria 

de problema, inclusive em situações da vida pessoal, e é base fundamental dos processos 

de gestão de qualquer tipo de organização. 

 

Etapas de funcionamento do PDCA. 

 

http://bit.ly/2SJ5d1P
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Fonte: http://www.sobreadministracao.com/ 

 

 
   Fonte: scoreplan.com.br 

 

PLANEJAMENTO - O primeiro passo para a aplicação, a regional deverá elaborar 

um plano e apresentar ao produto validação. Deverá ser desenvolvido com base nas diretrizes 

da empresa, a estratégia que se proponha a resolver os problemas levantados. Obs.: o 

planejamento deverá ser bem detalhado e aplicável a realidade da regional e não poderá ser 

retrabalho e sim um processo de reorganização. 

FAZER - A execução do plano consiste também em treinar os envolvidos para 

prepará-los para o método que será empregado. Esta é a etapa mais importante do ciclo e deve 

ser acompanhada bem de perto para que em nenhum momento se desvie do que foi planejado. 

Colocando o planejamento em prática e em ordem sequencial. 

VERIFICAR - Nesse passo a análise ou verificação dos resultados alcançados e dos 

dados coletados. Esta etapa pode ser desenvolvida na criação do planejamento e na execução, 

verificando que o trabalho durante a execução, após a execução ou quando são feitas as análises 

estatísticas dos dados e na verificação de todos os itens. O principal objetivo desta fase 

é detectar eventuais erros ou falhas de processo. 

CORRIGIR - Última fase. Nesta fase são tomadas as ações corretivas com base no 

que foi verificado., ou seja, deve-se corrigir as falhas encontradas no passo anterior. Então, após 

realizada a investigação das causas destas falhas ou desvios no processo e após agir para 

solucioná-las, comece tudo de novo. Exatamente: como um ciclo, o PDCA deve ser retomado 
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sempre para que, as práticas e os processos se aprimorem continuamente. Esta ferramenta é 

contínua e ininterrupta. 

Fatores que contribuem para uma boa gestão de segurança: 

 

Liderança presente; 

Conhecimento técnico; 

Conhecimento vivenciado; 

Gestão de riscos. 

 

 
Fonte: https://ferramentasdaqualidade.org 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo teve como objetivo associar a redução dos índices de acidente de trabalho 

e seu afastamento correlacionado à atividade laboral desde sua obrigatoriedade legal sendo 

inserido de forma normativa e legal. 

Para isso, foram realizadas análises e levantamentos de dados de modo a entender a 

dificuldade da gestão em segurança do trabalho. 

A partir da análise das análises e dos relatos dos gestores de segurança do trabalho, foi 

traçado uma linha de estudo, onde foi compreendido a maior fragilidade das indústrias ao falar 

de gestão de segurança do trabalho.   

No entanto, baseado nos resultados obtidos por dados estatísticos que estabelecem um 

alto e considerável índice de acidente e afastamentos, indicando que estamos em evolução da 

aprendizagem organizacional ajustando cada dia mais os processos de segurança do trabalho, 

desenvolvendo mais programas que mitiguem e reduzam os índices. Fator predominante 

entendido a importância da gestão de segurança do trabalho sendo um dos fatores predominante 

é considerável para evolução da cultura de segurança do trabalho na indústria brasileira. 

No entanto, como oportunidade para próximas pesquisas, a necessidade de ferramentas 

para levantamentos de risco oriundo da realidade, podendo ressaltar as inúmeras possibilidades 

de redução de acidentes e sendo associado na gestão Integrada de Saúde e Segurança do trabalho 

através de aplicação prática vivencial. Além disso, a realização de estudos de casos simples 

levará a um maior enriquecimento de todo processo educacional visando sempre a qualidade 

de vida dos trabalhadores. 
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Resumo 

É possível observar que temas como meditação e Mindfulness estão despertando interesse da população e essas 

práticas são cada dia mais reconhecidas , bem como os estudos científicos mostrando os benefícios emocionais e 

cognitivos. Com o auxílio da neurociência é possível saber quais os efeitos dessas práticas no cérebro e toda 

tecnologia que temos hoje proporciona cada dia mais pesquisas relacionadas à mente humana. O Mindfulness 

procede das tradições orientais, mais especificamente do Budismo, que tem como princípio erradicar o sofrimento 

humano. Desse modo, entende-se que mindfulness não é algo novo, porém nos últimos 30 anos vem chamando 

atenção dos Psicólogos e passou a ser incluído em diversas práticas de intervenção psicológica e apresenta 

atualmente diversas formas de intervenções quantitativas e validadas academicamente. Objetivos: Identificar as 

influências da prática de mindfulness no bem-estar e auto realização. Metodologia: Esse estudo é de cunho teórico 

qualitativo realizado a partir de uma revisão de literatura. Desenvolvimento: Mindfulness é um fator que influencia 

no bem-estar e tem sido alvo de vários estudos que concluem que quem pratica esta técnica apresenta diminuição 

de ansiedade, estresse, burnout e apresenta melhora no bem-estar e qualidade de vida (MONTEIRO,2019). Outro 

aspecto é a relação entre Mindfulness e o trabalho, local onde a autorrealização precisa ser mais presente, verificou-

se que o uso das práticas possui maior capacidade de solucionar problemas, é mais comprometido com o trabalho 

e é eficiente em suas tarefas (WULLSTEIN, 2019). A intervenção com Mindfulness proporciona a presença no 

momento desenvolvendo atitudes de aceitação e neutralidade proporcionando conscientização e não focando no 

que há de negativo ou no problema, assim, deixando mais leve a vida e consequentemente o processo de 

envelhecimento (DE LIMA; OLIVEIRA; GODINHO 2011). Conclusão: Diante desse estudo é possível concluir 

que desde os primórdios práticas meditativas e atualmente o mindfulness tem como objetivo levar o sujeito a um 

estado de realização e bem-estar. Demonstrado de maneira empírica antigamente e atualmente a ciência busca 

formas de compreender e de quantificar os benefícios da prática. Ou seja, de modo geral são conhecidos os efeitos 

da prática por anos e atualmente compreendemos a necessidade de quantificar e usufruir dos benefícios das 

práticas, dessa vez sem fazer referência a religião e sim o início de uma busca por algo maior que chamamos de 

espiritualidade e não religiosidade. 

Palavras-chave: Mindfulness. Saúde. Integral. 

 

ABSTRACT 

It is possible to observe that topics such as meditation and mindfulness are arousing the interest of the population 

and these practices are increasingly recognized, as well as scientific studies showing the emotional and cognitive 

benefits. With the help of neuroscience, it is possible to know the effects of these practices on the brain and all the 

technology we have today provides more and more research related to the human mind. Mindfulness comes from 

Eastern traditions, more specifically from Buddhism, whose principle is to eradicate human suffering. In this way, 

it is understood that mindfulness is not something new, but in the last 30 years it has been drawing the attention of 

Psychologists and has been included in several practices of psychological intervention and currently presents 

several forms of quantitative and academically validated interventions. Objectives: To identify the influences of 

mindfulness practice on well-being and self-actualization. Methodology: This study is of a qualitative theoretical 

nature based on a literature review. Development: Mindfulness is a factor that influences well-being and has been 

the subject of several studies that conclude that those who practice this technique have a decrease in anxiety, stress, 

burnout and an improvement in well-being and quality of life (MONTEIRO, 2019) . Another aspect is the 

relationship between Mindfulness and work, where self-realization needs to be more present, it was found that the 

use of practices has a greater ability to solve problems, is more committed to work and is efficient in its tasks 

(WULLSTEIN, 2019). Intervention with Mindfulness provides presence in the moment, developing attitudes of 
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acceptance and neutrality, providing awareness and not focusing on what is negative or on the problem, thus, 

making life lighter and consequently the aging process (DE LIMA; OLIVEIRA; GODINHO 2011). ). Conclusion: 

In view of this study, it is possible to conclude that since the beginnings of meditative practices and currently 

mindfulness aims to lead the subject to a state of fulfillment and well-being. Empirically demonstrated in the past 

and today, science seeks ways to understand and quantify the benefits of practice. In other words, the effects of 

the practice have been known for years and currently we understand the need to quantify and enjoy the benefits of 

the practices, this time without referring to religion, but the beginning of a search for something greater that we 

call spirituality and not religiosity. 

Keywords: Mindfulness. Health. Integral. 

 

ABSTRACTO 

Es posible observar que temas como la meditación y el mindfulness están despertando el interés de la población y 

estas prácticas son cada vez más reconocidas, así como estudios científicos que muestran los beneficios 

emocionales y cognitivos. Con la ayuda de la neurociencia es posible conocer los efectos de estas prácticas en el 

cerebro y toda la tecnología que tenemos hoy en día aporta cada vez más investigaciones relacionadas con la mente 

humana. El mindfulness proviene de las tradiciones orientales, más concretamente del budismo, cuyo principio es 

erradicar el sufrimiento humano. De esta forma, se entiende que el mindfulness no es algo nuevo, sino que en los 

últimos 30 años ha venido llamando la atención de los Psicólogos y ha sido incluido en varias prácticas de 

intervención psicológica y actualmente presenta varias formas de intervenciones cuantitativas y académicamente 

validadas. Objetivos: Identificar las influencias de la práctica de mindfulness en el bienestar y la autorrealización. 

Metodología: Este estudio es de carácter teórico cualitativo basado en una revisión de la literatura. Desarrollo: El 

mindfulness es un factor que influye en el bienestar y ha sido objeto de varios estudios que concluyen que quienes 

practican esta técnica tienen una disminución de la ansiedad, el estrés, el burnout y una mejora del bienestar y la 

calidad de vida (MONTEIRO, 2019) . Otro aspecto es la relación entre Mindfulness y el trabajo, donde la 

autorrealización necesita estar más presente, se encontró que el uso de prácticas tiene una mayor capacidad de 

resolución de problemas, está más comprometido con el trabajo y es eficiente en sus tareas (WULLSTEIN, 2019). 

La intervención con Mindfulness proporciona presencia en el momento, desarrollando actitudes de aceptación y 

neutralidad, proporcionando conciencia y no focalizando en lo negativo o en el problema, haciendo así más liviana 

la vida y consecuentemente el proceso de envejecimiento (DE LIMA; OLIVEIRA; GODINHO 2011). ). 

Conclusión: A la vista de este estudio, es posible concluir que desde los inicios de las prácticas meditativas y 

actualmente el mindfulness tiene como objetivo llevar al sujeto a un estado de plenitud y bienestar. Demostrada 

empíricamente en el pasado y en la actualidad, la ciencia busca formas de comprender y cuantificar los beneficios 

de la práctica. En otras palabras, los efectos de la práctica se conocen desde hace años y actualmente 

comprendemos la necesidad de cuantificar y disfrutar los beneficios de las prácticas, esta vez sin hacer referencia 

a la religión, sino al comienzo de una búsqueda de algo mayor que llamamos espiritualidad. y no la religiosidad. 

Palabras clave: Consciencia. Salud Integral. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais é possível observar que temas como meditação e Mindfulness estão na 

moda, bem como os estudos científicos mostrando os benefícios emocionais e cognitivos. É 

provável que o número de praticantes aumente cada vez mais, muitos pesquisadores como. 

Brosse, Benson, Goleman, Newberg, Ornish, Davidson, Begley, Senge, Kabat-Zinn entre 

outros, vem popularizando essas práticas do Ocidente. Com o auxílio da neurociência é possível 

saber quais os efeitos dessas práticas no cérebro e toda tecnologia que temos hoje proporciona 

cada dia mais pesquisas relacionadas à mente humana (WULLSTEIN, 2019). 

A expressão “Mindfulness” é traduzida para o portugues como “atenção plena” ou até 

mesmo como “estar aqui e agora”, tem em sua filosofia o foco no momento presente, ou seja, 

o estado de presença. (PERESTRELO, 2018 citado por MARODIN, 2020). Mindfulness 

procede das tradições orientais, mais especificamente do Budismo, que tem como princípio 

erradicar o sofrimento humano. Desse modo, entende-se que mindfulness não é algo novo, 

porém nos últimos 30 anos vem chamando atenção dos Psicólogos e passou a ser incluído em 

diversas práticas de intervenção psicológica e apresenta atualmente diversas formas de 

intervenções quantitativas e validadas academicamente. 

Diversos autores como Ferreira e Confort (2019) buscam compreender os benefícios 

de “Mindfulness” e sua relação com o bem-estar de quem pratica. Segundo Neto et al. (2019), 

A qualidade de vida está ligada a aspectos como desenvolvimento emocional e comportamental, 
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pois pode reduzir algumas sensações desagradáveis como ansiedade, dificuldade de 

concentração, irritabilidade podendo gerar melhorias inclusive na saúde física. 

Esse estudo visa identificar as influências da prática de “mindfulness” no bem-estar e 

auto realização, analisar se existem biografias sobre o tema e compreender aspectos teóricos e 

práticos da prática de mindfulness. O artigo tem por objetivo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

OBJETIVO 

Identificar as influências da prática de mindfulness no bem-estar e 

auto realização. Analisar a biografia existente sobre o tema. Compreender aspectos teóricos e 

práticos da prática de “mindfulness”. 

 

JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho se justifica na medida em que se torna comercial a palavra 

Mindfulness e cada dia mais a população se interessa por práticas meditativas como essa, bem 

como, a busca com bem-estar e auto realização. Esse tema vem mostrar a importância e eficácia 

em nossas vidas e principalmente, na prática,profissional, visto que é necessário cada vez mais 

pessoas aptas a facilitar práticas que proporcionam bem-estar de maneira integral. 

Em nossa sociedade vemos opostos, algumas pessoas sofrendo em suas vidas pessoais, 

profissões e demonstram sintomas como depressão, ansiedade, síndrome de “burnout”, dentre 

outros. Que afetam a qualidade de vida de muitas pessoas do Brasil e no mundo, segundo a 

OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de 

ansiedade ou depressão (SINJUSTIÇA, 2020). Ribeiro (2020) cita OMS (2017), e afirma que 

em níveis mundiais são 300 milhões de pessoas com depressão, e os índices de ansiedade são 

similares. As consequências dessas doenças mentais são muito grandes e podem resultar em 

suicídio que segundo a OMS são mais de 800 mil por ano. 

Diante desses dados é muito importante falarmos e pensarmos em saúde e bem-estar 

visto que se percebe que muitas pessoas precisam de ferramentas complementares para lidar 

com suas dores e preocupações. A psicologia positiva, bem como, práticas meditativas e de 

“mindfulness” vem trazer clareza e consciência sobre essas síndromes e principalmente trazer 

esperança a esses milhões de pessoas que sofrem. Conhecer o propósito de vida e ver novas 

possibilidades hoje também é função da ciência e de nós profissionais de psicologia e da saúde 

porque lidar com as dores dos outros não é uma tarefa fácil. 

Outro aspecto importante do mindfulness é que nós como profissionais de saúde 

precisamos ser também praticantes e colher os benefícios para passar para o paciente, assim, 

prevenimos também nossas doenças e facilitamos nosso caminho ao bem-estar e a 

autorrealização. 

 

METODOLOGIA 

Esse estudo é de cunho teórico qualitativo realizado a partir de uma revisão de 

literatura (MARCONI; LAKATOS, 2010). A pesquisa qualitativa é considerada um processo 

de análise e reflexão diante do estudo realizado e dos resultados apresentados por outros autores 

(OLIVEIRA, 2013). 

Desse modo, essa pesquisa fez referência aos dados qualitativos e trata-se de um estudo 

descritivo, por ter como objetivo descrever o que foi encontrado no trabalho de outros autores 

sobre os benefícios do Mindfulness para o bem-estar e auto realização. Do mesmo modo se 

desenvolveu um estudo exploratório, que segundo Gil (2002) possibilita uma maior 

familiaridade com o tema e deixa mais explícito oportunizando novas ideias e hipóteses. As 

principais perguntas de pesquisa são: Mindfulness favorece no bem-estar e auto realização dos 

praticantes? Quais as contribuições da prática? Como se aplicam no dia a dia? 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O QUE É MINDFULNESS? 

Segundo Jon Kabat-Zinn (2003) Mindfulness é uma consciência que emerge no 

momento que colocamos a nossa atenção agora, de maneira que não julgamos o fluxo da 

experiência que está sendo vivenciada. Ainda segundo o autor, quem introduz os estudos da 

prática no meio científico e no Ocidente, a prática consiste na observação do corpo e da mente 

de maneira detalhada, não implica em rejeitar as ideias, nem reprimi-las, nem controlá-las, não 

implicando em uma direção específica é apenas a permissão de estar no momento presente sem 

desejar que seja diferente. 

Para desenvolver a prática além de levar “todo o seu ser” para o momento presente e 

não somente assumir uma postura meditativa e conduzir os pensamentos (Kabat-Zinn, 2017). 

Segundo Kabat-Zinn (2017), algumas atitudes são necessárias para chegar a esse ponto, que 

devem ser incorporadas em nossas vidas, são elas: mente de principiante, não julgar, aceitação, 

não forçar, equanimidade (qualidade natural que nos permite reconhecer a natureza das 

mudanças e nos permite contemplá-las sem sofrimento), ceder, confiar e exercitar a paciência. 

A atitude Mindfull, possui também aspectos afetivos, todas as práticas precisam ser 

acompanhadas de amor, carinho e compaixão com o que está sendo observado. E as práticas 

podem ser divididas em duas, as formais e informais, ou seja, tem práticas conhecidas de 

meditações e também exercícios que não se encontram bases nos processos meditativos já 

conhecidos por nós. As práticas formais, mais conhecidas, consistem em manter a atenção sobre 

determinado aspecto como na respiração, sensações corporais, sons, dentre outras. Já as práticas 

informais são mais práticas e podem ser vividas a qualquer momento da vida, como comer 

atentamente, passear prestando atenção no caminho, tomar banho atento às sensações da água 

tocando o corpo, a prática mais conhecida é a da uva-passa (DRUMOND, 2015). 

Essas práticas podem ser realizadas em todas as faixas etárias, podendo se diferenciar 

conforme a idade dos participantes, para as crianças ensina a descobrir os pensamentos, o corpo, 

ter cuidado com o outro, diminui a ansiedade, desenvolve a compaixão (MARODIN, 2020). 

Em adultos alguns protocolos são seguidos como o de 8 semanas de Mindfulness que tem como 

foco o desenvolvimento da atenção, e são utilizadas ferramentas como escaneamento corporal, 

proporcionando atenção ao corpo, o exercício da uva-passa que possibilita o comer consciente, 

prestando atenção no cheiro, textura e sabor. Outras práticas bem conhecidas são o caminhar 

consciente e a prática da compaixão e autocompaixão desenvolvendo compaixão por si e pelo 

próximo (MARODIN, 2020). Além das 8 semanas tem protocolos para redução de estresse, 

compaixão, mindful eating, termo utilizado para falarmos de alimentação consciente, dentre 

outros. 

 

INFLUÊNCIAS NO BEM-ESTAR 

Na literatura científica existem várias formas de medir o bem-estar, tais como, 

qualidade de vida, felicidade, bem-estar psicológico, bem-estar subjetivo, dentre outros. A 

definição mais abrangente é a que define bem-estar como ótimo funcionamento psicológico 

(VEENHOVEN, 1997 citado por MENEZES, 2011). Segundo Ryff e Keyes (1995) citado por 

Mendes (2011), o funcionamento positivo ou autorrealização são resultados de aspectos como: 

auto aceitação, crescimento pessoal, relações positivas, objetivos de vida, autonomia e domínio 

do meio. 

Já na perspectiva de Diene (2005) citado por Mendes (2011), o funcionamento positivo 

resulta da autoavaliação do sujeito a qual depende de seus aspectos cognitivos e afetivos. Os 

aspectos cognitivos são baseados na satisfação com a vida, passando pelos âmbitos do trabalho, 

da família, lazer, saúde e social. E os afetivos as experiências emocionais e o foco que se dá aos 

afetos positivos ou negativos. Segundo De Lima (2011), são diversas correntes tanto filosóficas, 
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psicológicas e espirituais que falam sobre a autoconsciência para manter o bem-estar. Desse 

modo, o mindfulness como prática mais recente já é vista como uma prática que promove o 

bem-estar por proporcionar consciência aos praticantes. 

Estudos mostram que práticas como o Mindfulness, bem como outras práticas 

meditativas, mostram que o bem-estar e a passividade decorre das alterações nos padrões 

elétricos nas regiões cerebrais, mais especificamente na região cortical. Assim temos evidências 

para afirmar ser possível envelhecer e viver de uma forma mais positiva. Os autores também 

afirmam que o Mindfulness é uma prática educativa que pode mobilizar recursos de coping e 

cura (CAHN; POLISH, 2006 citado por De Lima, 2011). 

A intervenção com Mindfulness proporciona a presença no momento desenvolvendo 

atitudes de aceitação e neutralidade proporcionando conscientização e não focando no que há 

de negativo ou no problema, assim, deixando mais leve a vida e consequentemente o processo 

de envelhecimento (DE LIMA; OLIVEIRA; GODINHO 2011). 

O mindfulness segundo Viana (2014) citada por Monteiro (2019), é um fator que 

influencia no bem-estar e tem sido alvo de vários estudos que concluem que quem pratica esta 

técnica apresenta diminuição de ansiedade, estresse, burnout e apresenta melhora no bem-estar 

e qualidade de vida. Segundo Lisboa e Markus (2015) citados por Monteiro (2019) os estudos 

mostram relação positiva entre mindfulness e bem-estar psicológico e físico, diminuindo níveis 

de depressão, ansiedade e estresse. 

Eberth e Sedlmeier (2012) citado por Simões (2019) mostram os efeitos do 

Mindfulness em diferentes aspectos psicológicos com pacientes clínicos ou não, os trabalhos 

analisado contemplam quatorze variáveis: estresse, ansiedade, regulação emocional, 

inteligência, atenção, cognição, emoções negativas, traços de personalidade negativa, bem-

estar, emoções positivas, neuroticismo, autoconceito e auto realização. 

 

INFLUÊNCIAS NA AUTORREALIZAÇÃO 

Wullstein (2019) afirma que em suas origens técnicas meditativas tinham como 

objetivo levar o indivíduo a auto realização, provocando uma alteração intensa na forma de ser, 

e é possível distinguir vários níveis de meditação e dedicação contínua para chegar a níveis 

mais profundos. 

Maslow citado por Wullstein (2019) foi o autor que criou uma escala denominada 

“Hierarquia de necessidades” e diz que primeiramente precisamos atender necessidades 

fisiológicas, depois segurança e estabilidade, necessidade de amor e pertencimento, 

necessidades de estima e por último e mais importante coloca Autorrealização. Desse modo, 

para chegar a necessidades que exigem mais do ser humano é necessário exercício como 

meditação e a contemplação no caminho da autorrealização por meio da mudança de hábitos 

que essas práticas propõem Einstein WULLSTEIN, 2019). 

A teoria de Maslow e Rogers referente a auto realização como algo que está em 

sintonia com a filosofia Oriental que traz a prática da meditação como algo transcendente que 

promove a plenitude. Ao falar do transcendente é importante ressaltar que a prática meditativa 

deve ser orientada por pessoas que tenham experiência prática, assim, o profissional que usa o 

“mindfulness” em suas intervenções deve ser um praticante (WULLSTEIN, 2019). 

Outro aspecto importante a ser observado é a relação entre Mindfulness e o trabalho, 

local onde a autorrealização precisa ser mais presente, verificou-se que o uso das práticas possui 

maior capacidade de solucionar problemas, é mais comprometido com o trabalho e é eficiente 

em suas tarefas. E verificou-se também que aumenta a probabilidade de promoção da satisfação 

no trabalho evitando a síndrome de burnout (MONTEIRO, 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante desse estudo é possível concluir que desde os primórdios, práticas meditativas 
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e atualmente o “mindfulness” pretende levar o sujeito a um estado de realização e bem-estar. 

Demonstrado de maneira empírica antiga e atualmente a ciência busca formas de compreender 

e de quantificar os benefícios da prática. Ou seja, de modo geral são conhecidos os efeitos da 

prática por anos e atualmente compreendemos a necessidade de quantificar e usufruir dos 

benefícios das práticas, dessa vez sem se referir a religião e sim o início de uma busca por algo 

maior que chamamos espiritualidade e não religiosidade. 

Por mais que haja uma crescente de estudos sobre o tema, ainda são muito escassas as 

biografias presentes no Brasil e principalmente no que diz respeito aos protocolos de 

“mindfulness” criados no, os Estados Unidos, muito precisam ser validados ainda no Brasil, 

portanto muitas pesquisas precisam ser realizadas ainda, não só para validar os protocolos mas 

também para novas investigações que referir-se a nossa realidade e cultura. Faltam biografias 

que falem especificamente sobre bem-estar e auto realização, este trabalho foi realizado a partir 

de leituras de aspectos filosóficos e de maneira geral, mostrando a escassez de referências sobre 

o tema e a importância de se olhar para essas ferramentas que tem tanto a contribuir. 

Outro aspecto bastante importante foi poder compreender melhor como se dão as 

práticas de “mindfulness” e um pouco mais sobre os aspectos teóricos, observo que existe 

muitas vezes uma sensação de que é impossível chegar a níveis altos com a rotina que temos, e 

diante dessa pesquisa foi possível visualizar ser possível realizar práticas informais que nos 

trazer para o momento presente sem necessariamente precisar ficar com os olhos fechados sem 

“pensar em nada” como muitas correntes da meditação nos impõe gerando frustrações em 

muito. É possível pensarmos que o fato de cada vez mais as pessoas buscarem alternativas ou 

ferramentas complementares para ter uma vida melhor diz respeito às adaptações feitas às 

práticas quando elas vêm ao ocidente, porque até então poderiam parecer muito distantes de 

nossa realidade. 

Assim, encerro essa pesquisa com mais dúvidas e novas percepções pessoais e 

profissionais do benefício da prática de “mindfulness”, ciente de que ainda há muitas buscas a 

serem realizadas pela ciência e que temos sem dúvida muito para aproveitar dessas pesquisas e 

muito a compreender sobre o que realmente significa bem-estar e autorrealização para nós no 

mundo em que vivemos atualmente, essa busca é muito antiga e, em simultâneo, sempre atual 

e deve ser constantemente atualizada. 
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Resumo 

O paradigma quântico faz menção a diversidade de fenômenos e de possibilidades de compreender a realidade, 

englobando a totalidade. O presente estudo trata-se de um trabalho interdisciplinar entre psicologia, filosofia e 

física quântica, visando compreender aspectos teóricos e práticos que relacionam a física quântica e a psicologia. 

Esse estudo faz-se relevante dado que visou trazer uma melhor percepção do tema.Objetivo: Compreender aspectos 

teóricos e práticos que relacionam o paradigma quântico e a psicologia. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica de uma obra de referência com carácter exploratório em livros e artigos de leitura corrente. 

Desenvolvimento: A quebra de paradigmas vem em prol de novas teorias a respeito da vida, da realidade e do 

universo, proporcionando uma ampliação do mundo físico e espiritual, de forma que se entrelaçam sem ser possível 

delimitar um do outro. O Paradigma Quântico em conjunto com o espiritismo e a psicologia vem facilitar as 

percepções além dos limites já estabelecidos. Como afirma Pagels (1982) “a realidade quântica é racional, mas 

não visualizável" e os conceitos da Psicologia Analítica dão uma ideia das preocupações em compreender a 

estrutura mais profunda da psique humana, bom como em mostrar a figura de um observador não passivo 

(ALVAREZ, 2006; NUNES, 2007; NOVAES, 2009). Conclusão: A Física e a Psicologia abordam o transcendente 

e buscam a compreensão do que aos olhos da Física Clássica é incompreensível, ligadas a ideias paradoxais 

voltadas ao espírito e a matéria, ambas trabalham com uma realidade racional, mas invisível onde o sujeito não é 

passivo. Portanto, é possível apontar as ideias da Física Quântica para compreender as grandes transformações do 

século XXI, sendo um elemento motivador e meio de esclarecer o que ainda parece bastante obscuro. 

Palavras chaves. Psicologia. Quântico. Espiritual. Paradigma. 

 

ABSTRACT 

The quantum paradigm mentions the diversity of phenomena and possibilities of understanding reality, 

encompassing the totality. The present study is an interdisciplinary work between psychology, philosophy and 

quantum physics, aiming to understand theoretical and practical aspects that relate quantum physics and 

psychology. This study is relevant since it aimed to bring a better perception of the theme. Objective: To understand 

theoretical and practical aspects that relate the quantum paradigm and psychology. Methodology: This is a 

bibliographical research of a reference work with an exploratory character in books and articles of current reading. 

Development: The paradigm shift comes in favor of new theories about life, reality and the universe, providing an 

expansion of the physical and spiritual world, so that they intertwine without being possible to delimit one from 

the other. The Quantum Paradigm in conjunction with spiritism and psychology facilitates perceptions beyond the 

already established limits. As stated by Pagels (1982) “quantum reality is rational, but not visualized” and the 

concepts of Analytical Psychology give an idea of the concerns in understanding the deeper structure of the human 

psyche, as well as in showing the figure of a non-passive observer ( ALVAREZ, 2006; NUNES, 2007; NOVAES, 

2009). Conclusion: Physics and Psychology approach the transcendent and seek to understand what in the eyes of 

Classical Physics is incomprehensible, linked to paradoxical ideas focused on spirit and matter, both work with a 

rational, but invisible reality where the subject is not passive. Therefore, it is possible to point out the ideas of 

Quantum Physics to understand the great transformations of the 21st century, being a motivating element and 

means of clarifying what still seems quite obscure. 

Keywords. Psychology. Quantum. Spiritual. Paradigm. 

 

ABSTRACTO 

El paradigma cuántico menciona la diversidad de fenómenos y posibilidades de comprensión de la realidad, 

abarcando la totalidad. El presente estudio es un trabajo interdisciplinario entre la psicología, la filosofía y la física 

cuántica, con el objetivo de comprender los aspectos teóricos y prácticos que relacionan la física cuántica y la 

psicología. Este estudio es relevante ya que tuvo como objetivo traer una mejor percepción del tema Objetivo: 

Comprender los aspectos teóricos y prácticos que relacionan el paradigma cuántico y la psicología. Metodología: 

Se trata de una investigación bibliográfica de una obra de referencia con carácter exploratorio en libros y artículos 

de lectura actual. Desarrollo: El cambio de paradigma viene a favor de nuevas teorías sobre la vida, la realidad y 
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el universo, proporcionando una expansión del mundo físico y espiritual, de manera que se entrelazan sin que sea 

posible delimitar uno del otro. El Paradigma Cuántico en conjunto con el espiritismo y la psicología facilita las 

percepciones más allá de los límites ya establecidos. Como afirma Pagels (1982) “la realidad cuántica es racional, 

pero no visualizada” y los conceptos de la Psicología Analítica dan una idea de las preocupaciones en comprender 

la estructura más profunda de la psique humana, así como en mostrar la figura de un observador no pasivo 

(ALVAREZ, 2006; NUNES, 2007; NOVAES, 2009) Conclusión: La Física y la Psicología se acercan a lo 

trascendente y buscan comprender lo que a los ojos de la Física Clásica es incomprensible, ligado a ideas 

paradójicas centradas en el espíritu y la materia, ambas trabajan con una realidad racional, pero invisible donde el 

sujeto no es pasivo, por lo que es posible señalar las ideas de la Física Cuántica para comprender las grandes 

transformaciones del siglo XXI, siendo un elemento motivador y medio de esclarecimiento de lo que aún parece 

bastante oscuro 

Palabra clave: Psicología. Cuántico. Espiritual. Paradigma. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo trata-se de um trabalho interdisciplinar entre psicologia, filosofia e 

física quântica, sendo assim, visa compreender aspectos teóricos e práticos que relacionam a 

física quântica e a psicologia. Segundo Kuhn (1992) as ciências são formadas por paradigmas 

que durante um tempo fornecem soluções para os problemas, porém, trata-se de um processo 

cíclico de construção e desconstrução de novos paradigmas, desse modo, cabe uma análise dos 

novos paradigmas que vêm influenciando a psicologia através de uma revisão narrativa de 

literatura. 

A psicologia como ciência vem sendo questionada por alguns autores quando se trata 

de vislumbrar a psicologia do século XXI, essas críticas são de cunho experimental, a questão 

da subjetividade, estudo da consciência, aspectos históricos no discurso psicológico e as áreas 

de atuação da psicologia. Richards (2002) aponta que a subjetividade do psicólogo não pode 

ser esquecida e como profissionais do Século XXI somos conscientes e capazes de reconhecer 

que somos parte do coletivo e somos canais de reprodução, assim, por meio das próprias 

experiências capazes de comunicar ao mundo a linguagem psicológica e seus múltiplos usos 

(RICHARDS, 2002; DANZIGER, 2013). 

Atualmente a temática quântica vem despertando interesse nos meios acadêmicos, e 

conforme afirma Novaes (2009) é uma questão de tempo até que os experimentos realizados 

pela física quântica refletem em mudanças em diversos campos da ciência. Se a física clássica 

representava a precisão, a física quântica é a física das possibilidades, portanto, a vida deixa de 

ser algo definido e passa a ser de fato um aspecto subjetivo. A física quântica alinhada à 

Psicologia apresenta uma nova percepção dos limites impostos até então (NOVAES, 2009). 

O paradigma quântico faz menção a diversidade de fenômenos e de possibilidades de 

compreender a realidade, englobando a totalidade. Esse olhar não vem somente do meio 

acadêmico e experimental, mas sim do psiquismo coletivo em constante evolução. Desse modo, 

esse estudo se faz relevante dado que visa trazer uma melhor percepção do tema, visando uma 

nova conscientização a partir da transformação dos paradigmas científicos que são de grande 

influência na prática terapêutica atual. 

 

OBJETIVOS GERAL 

Compreender aspectos teóricos e práticos que relacionam o paradigma quântico e a 

psicologia. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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A física quântica ainda continua sendo um grande mistério para a maioria das pessoas. 

Einstein é quem formula a base das teorias fundamentais do século XX, a teoria da relatividade 

e a quântica. O paradigma quântico dá os primeiros passos com Max Planck que criou o 

conceito conhecido como “quantidade elementar” ao realizar um experimento e descobrir que 

a radiação de um campo vermelho só se explicava se a luz fosse emitida e absorvida em pacotes, 

que denominou quantuns (CHOPRA, 1989; NOVAES, 2009; RANKING, 2016). 

Em seus artigos, Planck foi criticado por Einstein que buscou explicar as hipóteses 

quânticas por meio do efeito fotoelétrico, sendo a base da construção de equipamentos como a 

televisão e a máquina fotográfica da época, motivo pelo qual Einstein recebeu o prêmio Nobel 

de física. (NOVAES, 2009; GINGUINHA, 2016) Einstein segue seus estudos quânticos, mas 

fica perturbado ao se depara com o trabalho de Werner Heisenberg, Paul Dirac e Erwin 

Schroedinger que desenvolveram uma nova concepção da mecânica quântica, que afirma que 

existe um elemento aleatório e imprevisível nas leis básicas. Einstein nunca chegou a aceitar 

por completo a mecânica quântica, e afirma “Deus não joga dados”, mostrando um 

posicionamento bastante religioso de sua época (ZOHAR, 1990; NOVAES, 2009; HAWKING, 

2016). 

Apesar das descobertas incríveis do século XX, as influências mais poderosas na 

modernidade são derivações de revolução filosófica e científica do século XVII, a dúvida 

cartesiana e o nascimento da física newtoniana ou clássica, que mudaram radicalmente o modo 

como nós e nossa relação com o mundo. A filosofia cartesiana tirou o ser humano de um 

contexto religioso e o colocou na “cultura do eu” e do “meu”, a perspectiva de Newton nos 

arranca até mesmo de fazer parte de um Universo. A física clássica vem para transmutar o 

cosmo vivo, cheio de sentido e inteligência dos gregos e o transforma em um modelo mecânico 

sem vida que obedece determinadas leis (ZOHAR, 1990). 

Essa física clássica ainda domina nossas vidas e pensamentos, porém sua contribuição 

já morreu a tempo, ainda é a física que levou o homem à lua, mas não faz mais parte da ponta 

criativa da física. Nem sequer é ensinada nas universidades mais prestigiadas, é adequada 

somente a níveis elementares. A “nova física”, com o conceito de relatividade criado por 

Einstein e a mecânica quântica trazem mudanças radicais ao modo de se fazer física. (ZOHAR, 

1990) Com as descobertas quânticas o materialismo e a concretude da realidade destruiu-se 

diante do observador, agora mestre de seu processo, que torna verdadeira ou não sua 

experiência, ou seja, é o observador que dá significado a matéria (NOVAES, 2009). 

Zohar (1990) aponta às três revoluções que a física quântica traz ao mundo 

contemporâneo: o ser, o movimento e o relacionamento. A mais revolucionária e mais 

importante é a matéria, ou seja, a descrição de sua dualidade, onda-partícula. Portanto, todo ser 

em seu nível subatômico pode ser igualmente descrito como partículas sólidas (como sólidas 

bolas de bilhar) ou como ondas (as ondulações do oceano). Mais do que a tentativa de definir 

se é uma ou outra, a física quântica afirma que nenhuma das descrições é precisa quando isolada 

e que ambos os aspectos são válidos na busca de compreender o ser, a própria substância 

quântica é simultaneamente onda e partícula. 

Essa é a descrição do princípio da incerteza que substitui o determinismo newtoniano, 

onde tudo é fixo, a física quântica traz uma compreensão onde nada é fixo e nunca 

absolutamente mensurável, onde tudo parece indeterminado e algo sempre além de nossa 

compreensão, que justifica o caráter visionário. Alguns teóricos quânticos argumentam que a 
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realidade é em sua essência incerta. Não existe nitidez ou algo fixo em nossa existência diária 

e que tudo em nossa realidade é uma questão de probabilidade (ZOHAR, 1990; NOVAES, 

2009). E segundo Novaes (2009) essa realidade é resultante de um amadurecimento da 

consciência humana para a compreensão de sua participação em sua vida. 

Na física clássica o conceito de movimento é simples, um objeto vai do ponto A ao 

ponto B e leva determinada quantidade de tempo em uma tal velocidade e só inicia a viagem 

com uma força. No entanto, ao nível quântico esse movimento contínuo não existe, a física 

quântica é a física dos “saltos” e “pulos”, ou seja, os, quantum. Essa nova descrição do 

movimento foi uma das mudanças conceituais fundamentais que a teoria quântica trouxe 

(ZOHAR, 1990). 

E por último a física quântica traz a promessa de transformar nossas noções de 

relacionamento, os acontecimentos que antes eram divididos pelo espaço e tempo agora são 

vistos como integralmente ligados e fazem parte de um todo maior, ou seja, o “particular” 

recebe um sentido a partir da compreensão do todo. A noção quântica afirma que a dualidade 

onda – partícula deve se comportar como se a todo o momento estivesse por todo espaço e 

tempo, ou seja, uma onda de possibilidades a todo o momento. Essa sincronicidade é a base do 

movimento quântico que traz uma compreensão moderna da noção pré-socrática da unidade do 

ser (ZOHAR, 1990; NOVAES, 2009). 

Apesar de Einstein evidenciar a ideia de que Deus não joga dados, todos os indícios 

nos levam a ver Deus um jogador insistente. Podemos considerar o universo um cassino, onde 

dados correm o tempo todo e as roletas não param. Quando se faz grandes apostas os lucros e 

perdas trazem resultados possíveis, porém não se tratam de resultados de cada aposta, os 

proprietários dos cassinos garantem que a sorte está ao seu lado. A única possibilidade de vencer 

é apostando contra eles todo o dinheiro em uns poucos lançamentos de dados, o mesmo 

acontece no Universo. Quando é grande, há um grande número de lançamentos de dados e os 

resultados são palpáveis, por isso as leis clássicas funcionam nos grandes sistemas. Porém, 

quando o universo é pequeno, só há um pequeno número de lançamentos e o princípio da 

incerteza é fundamental (HAWKING, 2016). Como afirma Chopra (1998) a física newtoniana 

diz que um objeto pode ir do ponto Ao ponto B com uma forma e vai estar lá em determinado 

tempo, porém, se A for um pensamento e B um neuropeptídeos esse diagrama newtoniano não 

serve. 

Como o universo faz lançamentos de dados para observar o que vai acontecer, não 

existe só uma história, mas sim todas as histórias possíveis, cada uma com sua possibilidade 

própria de acontecer. Essa ideia de que o universo tem múltiplas faces possíveis pode soar 

ficção científica, porém atualmente isso é ciência sendo formulada por Richard Feynman. 

Agora a tentativa é de combinar a relatividade de Einstein com as ideias de Feynman em uma 

teoria unificada capaz de descrever os acontecimentos do universo (HAWKING, 2016). 

Em nossos relacionamentos com nós mesmos e com os outros existe uma forte 

influência da física newtoniana, se não passamos de um subproduto acidental da criação é um 

jogo de forças totalmente fora de nosso controle, como teremos alguma responsabilidade 

significativa diante dos acontecimentos em nossa vida? Dotados de uma existência finita e 

vazia, confusos diante da dinâmica do id, da genética, pela luta de classes e pela história, como 

podemos efetivamente nos responsabilizar por algo? Grande parte da moderna pedagogia, 

sociologia e a psicologia são derivações dessas linhas de pensamento, um exemplo é a nossa 
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impotência tamanha em relação à violência do século XX (ZOHAR, 1990). 

Se consideramos a nossa mente, nossa consciência totalmente diferente de nosso ser 

material, se a consciência não tem papel algum desempenhar no universo como sugere Newton, 

estamos situados fora de um sistema em oposição a ele e nosso ambiente natural, por isso 

agimos como conquistadores de nosso meio para utilizá-lo para nossos próprios “eus” e “meus” 

sem criticar as consequências disso. A física quântica difere, sendo a física dos minúsculos ela 

faz a descrição do funcionamento de tudo o que vemos e ao menos fisicamente somos partículas 

de matéria. Todo o mundo material, incluindo nossos corpos, são compostos de átomos e suas 

partes ainda menos, e essas leis que governam esse mundo micro transbordam a nossa realidade 

diária (ZOHAR, 1990). 

Seguindo a linha de raciocínio, as partículas subatômicas são divididas por espaços 

gigantes, 99% de um átomo é vazio, portanto, tudo o que consideramos sólido é tão vazio quanto 

o espaço (CHOPRA,1989). 

O princípio da incerteza que é característico dos elétrons, invadiu a linguagem dos 

sociólogos, psicólogos e a ideia do salto quântico tornou-se uma espécie de gíria que diz 

respeito a qualquer mudança feita de forma rápida. Essa nova física também é uma nova física 

da consciência, pode ser aplicada na filosofia da pessoa e na psicologia dos relacionamentos 

humanos. Ela está ligada a nossa experiência diária e vai direto ao coração do problema. 

(ZOHAR, 1990) Se a física clássica foi o símbolo da precisão, a física quântica representa a 

probabilidade, ou seja, a vida deixa de ser algo definido e torna-se subjetividade (NOVAES, 

2009). 

O argumento central de Zohar (1990) é que humanos conscientes dessa subjetividade 

da vida somos a ponte entre o mundo da experiência diária e a nova física, um exame mais 

verdadeiro do papel e da consciência no esquema universal conduzirá um entendimento 

filosófico mais profundo do dia-a-dia e a compreensão mais completa da complexidade 

quântica. A existência da consciência sempre foi problemática, por exemplo: o que é? Porque 

existe? E se de fato pode existir? Essas respostas são necessárias a compreensão da vida em seu 

aspecto mais primário e em seu sentido mais amplo para ilustrar o significado e o propósito de 

vida, os porque culturais e o lugar de cada indivíduo nesse universo gigante, mas também 

importantes para obter algumas compreensões do próprio universo. A consciência, muito 

provavelmente, assim como a matéria advém do mundo dos fatos e ambas, mesmo com suas 

diferenças, tem um elemento comum na realidade quântica. Diante disso, nossos padrões de 

pensamento, os relacionamentos com nós mesmos e com o próximo podem ser explicados pelos 

mesmos princípios e padrões que governam o mundo de prótons e elétrons, refletindo as 

mesmas leis. (ZOHAR, 1990). 

“Estou convicta que temos hoje na física quântica os fundamentos de uma física sobre 

a qual podemos basear nossa ciência e nossa psicologia, e que por uma comunhão da física e 

da psicologia também poderemos viver num Universo conciliado, um Universo em que nós e 

nossa cultura será plena e significativamente parte do esquema das coisas”. (ZOHAR, 1990, 

pág. 12). 

Após as descobertas quânticas novas ideias de compreensão de realidade vem trazendo 

uma ampliação da consciência para além dos horizontes até então definidos. E parece que cada 

vez mais o ser humano está vivendo uma mudança de paradigma. O termo universo quântico 

aponta para os fenômenos diversos de possibilidades possíveis para a compreensão de nossa 
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realidade, engloba a totalidade dos fenômenos espirituais e espirituais não vistos como um olhar 

mecanicista nem causalista (NOVAES, 2009). 

Novaes (2009) aponta algumas consequências da física quântica como: a quebra da 

física determinista, validação do princípio da incerteza, complementaridade, afirma que a física 

clássica é um caso particular da física quântica, pois não se prevê o início de nada, com a física 

quântica a ciência se humaniza, há implicações do observador para com o objeto e o surgimento 

de microcomputadores, laser a chip. 

Com a ajuda da psicologia a física quântica com seus experimentos e descobertas nos 

permite olhar para além dos limites. Jung citado por Novaes (2009) fala da relação estreita entre 

matéria e mente e afirma que assim como o átomo que não é indivisível o inconsciente não é 

puramente inconsciente e coloca que do mesmo modo que a física constata a existência de um 

observador, porém não conhece a natureza desse observador, assim também é na psicologia, 

pois só pode indicar que existe uma relação entre a psique e a matéria, sem condições de afirmar 

o mínimo que seja quanto à natureza da matéria. 

Um exemplo que sugere a necessidade de buscar uma compreensão do Universo a 

partir de um paradigma nada convencional, ou seja, mecanicista e causal é a sincronicidade. 

Wolfgang Pauli colaborou com Jung no momento em que formulou os princípios deste 

fenômeno que traz a discussão de questões que parecem se enquadrar na categoria que 

desconsidera a dimensão temporal onde se situam os processos humanos (NOVAES, 2009). 

O arquétipo, irrepresentável, produz representações e imagens sendo também a 

representação de algo que não tem representação que denominamos matéria, e se aproxima das 

ideias paradoxais a respeito de nossas considerações sobre a matéria. A física e a psicologia 

abordam o transcendental, o intangível (JUNG, 2003), bastante semelhante à ideia de Pagels 

(1982) que diz que apesar de não visualizável a realidade quântica é racional. 

Jung teve consciência de que lidava com algo difícil de caracterizar no mundo material 

e lógico que estava inserido, a psicologia analítica tinha limites impostos pelo mecanicismo e 

pela linguagem do século. O preconceito sobre Jung poderia ser maior se continuasse 

avançando em seus estudos, de difícil definição, mesmo assim tratou de estudar a 

sincronicidade, uma vez que nada se sabia a esse respeito. (NOVAES, 2009) Em suas cartas 

trocadas com Pauli Jung escreve em agradecimento: 

“Esta descoberta paradoxal obriga-nos, no palco das grandezas atômicas, a abandonar 

uma descrição causal da natureza no sistema ordinário espaço-tempo, e a substituí-la por campo 

irrepresentável de probabilidades em espaços multidimensionais que representem 

verdadeiramente o estado de nossos conhecimentos atuais. Na raiz deste esquema abstrato de 

explicação está um conceito de realidade que não abstrai dos efeitos que o observador 

inevitavelmente exerce sobre o sistema observado, com o resultado de que a realidade perde 

algo de seu caráter objetivo e a imagem do mundo físico se apresenta com uma componente 

subjetiva. Devo esta formulação à amável ajuda do Professor W. Pauli”. (JUNG, 1991, p. 233). 

Kuhn (1992) afirma que a existência de um novo paradigma não se trata de um 

conjunto de regras, isso significa que não precisamos buscar nas ciências normas e sim começar 

a considerar o que enxergamos intuitivamente. O paradigma quântico atualmente modela as 

pesquisas científicas, as teorias e os estudos a respeito do ser humano e da natureza estão 

presentes na consciência coletiva trazendo uma fantástica e nova visão de mundo. Cada dia 

mais o vocabulário quântico faz parte do imaginário popular em documentários, filmes, 
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informática, teses de doutorado, atestando um movimento irreversível na nova forma de se 

enxergar a sociedade (KUHN, 1992; NOVAES, 2009). 

O universo não é indiferente ao ser humano, se isso fosse real, nós seríamos meramente 

espectadores da realidade, sem a mínima possibilidade de interferir. Nossa única escolha seria 

escolher entre as polaridades da psique. Diante dessa nova perspectiva, o livre-arbítrio não é 

uma escolha entre o bem e o mal. O ser humano como protagonista de sua realidade, toma-a 

para si, a responsabilidade por sua evolução pessoal e do coletivo, a partir das ideias quânticas 

cria-se um universo onde sua configuração depende do ser humano. Essa mudança não se trata 

apenas de uma mudança de paradigma, mas de uma atualização evolutiva do próprio Universo, 

do ser humano e do que controla suas existências e amplia a consciência de que existem 

possibilidades diante dos acontecimentos da vida (NOVAES, 2009). 

O curso da vida, ou seja, o destino historicamente falando sempre esteve no imaginário 

do homem como pertencente ao divino. E diante dele não há alternativa ou escolha. Agora, 

podemos olhar para nós como dono de nossos destinos, a consciência do mito pessoal tem o 

poder de levar cada um de nós a alterar esse “destino”, ou não, de acordo com suas escolhas 

(NOVAES, 2009). 

 

MÉTODO 

Este estudo consiste em um tema pouco pesquisado no Brasil, principalmente no que 

diz respeito à psicologia do século XXI. Desse modo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

de obras de referência segundo Gil (2018). 

 

Resultados e discussões 

Seguindo os critérios de inclusão foi encontrada uma obra denominada “Psicologia e 

Universo Quântico: Um olhar sob o paradigma espiritual” de Adenáuer Novaes. 

Na obra escrita por Novaes (2009) aponta que diante dos avanços proporcionados pela 

física quântica temos computadores, tecnologias usadas para o laser, energia nuclear, mas 

principalmente, uma nova visão de mundo. A quebra de paradigmas vem em prol de novas 

teorias a respeito da vida, da realidade e do universo, proporcionando uma ampliação do mundo 

físico e espiritual, de forma que se entrelaçam sem ser possível delimitar um do outro. 

A concretude da realidade, defendida pelo materialismo, é eliminada diante de um 

observador, agora central no processo, assumindo o poder de legitimar sua realidade e 

existência. Assim as novas descobertas da Física Quântica, no campo científico, exigem um 

preparo da psique e suas novas percepções. 

A Física Quântica em conjunto com o espiritismo e a psicologia vem facilitar as 

percepções além dos limites já estabelecidos. Assim passa-se a resenhar os capítulos da obra de 

(Novaes, 2009), já trazendo as discussões pertinentes à obra. 

 

Primeira Parte: Outra Realidade 

Essa nova realidade é apontada como o resultado de consciências amadurecidas para 

a compreensão de que há participação na construção dessa realidade, um mundo onde a vida 

material será de fato representação de algo maior. Uma das consequências da nova física é a 

queda do determinismo, a validação do princípio da incerteza, complementaridade, uma 

naturalização da ciência como mais humana, implicações do observador com o objeto 
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observado e o ser humano como criador de sua realidade. 

O universo Quântico, nada mais é do que a diversidade de fenômenos e possibilidades 

para compreensão da realidade, engloba a totalidade dos fenômenos vistos em uma perspectiva 

não causal e nem mecanicista. A física quântica é uma face de todo o Universo Quântico, em 

que somos elementos essenciais e atuantes. É uma teoria tão bem sucedida que sustenta toda 

tecnologia e ciência moderna (HAWKING, 1988; NOVAES, 2009). 

Os estudos no mundo micro mostram a mente humana buscando compreender a 

complexidade do todo e não somente de si mesma. A Sincronicidade, nos remete aos fenômenos 

que não se enquadram nas explicações mecanicistas que estamos acostumados e sugere a 

necessidade de compreensão da realidade a partir de um mundo micro e não convencional nem 

à mente e nem a nossos olhos. Fazendo um paralelo com a Psicologia transpessoal, a 

consciência se manifesta como um processo enraizado na mente, cognitivo e fisiológico e, por 

outro lado,vai além de todos os limites, com fantasias, sonhos, ultrapassa os limites da razão e 

pode ignorar o espaço-tempo. (ALVAREZ, 2006; NOVAES, 2009) 

Até mesmo a filosofia Contemporânea coloca o ser humano, o mundo e a totalidade 

como uma mesma coisa e afirmam uma realidade multifacetada. Essas diferentes interpretações 

da filosofia mostram cada vez mais a diversidade de concepções de realidade. O fato da 

Filosofia não limitar seu pensar a torna uma grande aliada do paradigma quântico, visto que 

estuda os pilares básicos a respeito da natureza do ser e sua realidade no mundo. (NOVAES, 

2009) 

Thomas Kuhn (1992) afirma que a existência de um novo paradigma não implica 

necessariamente na existência de um conjunto de regras, mas sim a tudo o que podemos 

enxergar graças a intuição, todas essas áreas em conjunto ou não apontam para as ideias que 

sustentam esse novo paradigma do saber humano. O paradigma quântico além de ser a base das 

novas pesquisas científicas, bem como teorias e estudos a respeito da vida e do seres humanos, 

também está presente na consciência coletiva, faz parte do vocabulário popular coisas como 

relatividade, dualidade, realidade virtual e principalmente, livros, filmes, documentários, 

tecnologia que atestam claramente a irreversível penetração do paradigma quântico na 

sociedade (NUNES, 2007). 

Esse novo universo que agora é percebido, não é indiferente a nós, nos tira da 

polaridade psíquica do bem e do mal, pois deixamos de ser mais observadores passivos da 

realidade sem a mínima possibilidade de alterá-lo. O livre arbítrio deixa de ser apenas uma ou 

mais opções e passa a ter muitas facetas e possibilidades. O universo da física clássica é 

indiferente ao ser humano, e as idéias quânticas criam um Universo onde quem configura somos 

nós. Essa mudança amplia as possibilidades de realização humana e de percepção de sentido e 

significado da vida. A mente humana não aceita um Universo regido pelo caos, porém já não 

aceita a antiga lógica mecanicista (NOVAES, 2009). 

Diversas crenças antigas nesse momento devem ser revisadas, não se trata de destruir 

tudo, mas de reconstruir o que se pensa sempre lembrando da relevância do observador em todo 

o processo. Outros aspectos são a lei da causa efeito que vem merecendo uma ressignificação 

por conta do novo paradigma quântico, ainda a lógica humana não admite a ideia de não 

causalidade para os fatos, não pode algo “surgir” e realmente é difícil sustentar essa ideia. 

Entretanto, os saltos quânticos aparecem sem que se saiba de onde ou como surgem e 

desaparecem. A causalidade aparentemente obedece a uma lógica que nos obriga a aceitar a 
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existência de um ente organizador dos eventos da Natureza, seja uma força, uma energia ou 

outra coisa qualquer. Há algo que permeia a Natureza e todos os processos, porém não dá mais 

para acreditar que seja algo mecânico e absolutamente racional. Esse algo parece convidar o 

humano à realização conjunta de propósitos não preestabelecidos. Nessa tabela apresento os 

principais paradigmas a serem construídos e desconstruídos: 

 

Construção Destruição 

Não existe causalidade absoluta Causalidade absoluta 

Realidade multidimensional Realidade definida apenas pelos sentidos 

humanos 

Liberdade em relação ao domínio da vida Destino inflexível, pré definido 

existência de um deus pessoal Existência e um Deus coletivo 

O homem é co criador da natureza O homem não é destruidor da natureza 

Tabela baseada em Novaes (2009). 

 

Diante dessa unicidade apontada pelo paradigma quântico, parece impossível a 

construção de uma individualidade sem a projeção da ideia de unidade, seja ela concreta ou 

simbólica. Psiquicamente falando há uma tensão persistente entre o atemporal, coletivo, 

parcialmente individual (inconsciente) e o pessoal, parcialmente coletivo e inserido no espaço-

tempo (consciente), as reflexões sobre as descobertas da física quântica coloca o ser humano 

diante da liberdade da necessidade de se individualizar considerando-se separado do outros. 

Cada vez mais faz sentido falarmos em aspectos que dependem menos da crença em um Deus 

externo e muito mais na consciência de um Deus interno que habita em todos nós 

conjuntamente. (ZOHAR, 1990; NOVAES, 2009). 

Essa busca pela unidade da matéria traz uma contradição entre o determinismo X 

liberdade do observador, porém nem o determinismo e nem o “caos” quânticos podem explicar 

definitivamente a natureza, pois existem aspectos em constante aperfeiçoamento, mas uma 

coisa é certa, o espírito ganha supremacia em relação a matéria. 

 

Segunda Parte: A Realidade Espiritual 

Cada vez mais o religioso e o profano se aproximam, tornando-se objetos da ciências 

e do cotidiano humano. A evolução humana cada vez mais vem sendo reproduzida nas ideias 

quânticas, que para tal nos leva a uma compreensão mais ampla da realidade espiritual. Desse 

modo, falar da dimensão espiritual inserida no Universo quântico, no qual tudo faz parte, é 

essencial (NUNES, 2007; NOVAES, 2009). 

A dimensão do Espiritual permite que cientificamente possamos observar o que até 

então não era detectável materialmente. Abrindo possibilidades dentre os limites já conhecidos 

por nós, ampliando a compreensão de mente para outras dimensões a serem vivenciadas do que 

se chama Despertar espiritual. Os princípios trazidos pelas questões espirituais estão sendo 
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gradativamente instalados no imaginário coletivo, alterando nossa percepção de universo e de 

vida. Essas revelações aparecem em várias áreas de nosso saber e estão espalhando-se 

sutilmente nos sistemas que cristalizam o saber humano, cristalização essa que pode ser 

observada em religiões e sistemas mais conservadores (NUNES, 2007). 

A humanidade se recicla no que diz respeito a psique humana e espiritualidade, essas 

revelações representam novos paradigmas que contém uma síntese de todo conhecimento até 

então adquirido. Isso se dá em três momentos da humanidade, a primeira foi o Cristianismo que 

traz um novo formato do divino sugerindo o amor e o perdão. A segunda foi o Espiritismo que 

revela as leis da dimensão espiritual e a terceira e última , a Física Quântica que revela a não 

causalidade e as multidimensões no que se refere a Realidade. Essas três revelações modificam 

o modo de pensar, sentir e agir do ser humano, não importando se concordam ou não com esses 

saberes e conceitos. Conscientemente ou inconscientemente do que ocorre no mundo, todos 

sofrem essas influências (NOVAES, 2009). 

É importante ressaltar que a Psicologia tem grande influência dos princípios e 

paradigmas do Espiritismo, pois, a Psicologia vem estudar e estruturar as “leis” que regem o 

funcionamento da mente, principalmente revelando o inconsciente. Diante disso surgem 

estudos relacionados à sincronicidade, percepções extra sensoriais, experiências de quase morte 

e reencarnação, assuntos que hoje fazem parte do cotidiano, estão em filmes, novelas, grupos 

de autoajuda. 

 

Terceira Parte: Psicologia do Espírito 

Tanto a Psicologia como o Espiritismo trata de fenômenos cuja origem é o 

inconsciente, estrutura psicológica localizada no corpo espiritual que vibra em consonância com 

o corpo físico. Não se explica a consciência sem explicar inconsciente, muito menos sem olhar 

para os processos vividos e acessados pela memória (NOVAES, 2009). 

A conexão da Psicologia e do Espiritismo vai além da ideia de inconsciente, pois a 

prática de ambos por vezes se confunde visto que fica difícil distinguir o que é psicológico e o 

que é espiritual. A psicologia como ciência tem como tendência deixar de lado o espiritismo, 

principalmente no que diz respeito a religião, a acadêmica separa o saber religioso do científico. 

Não se trata de comparar psicologia e espiritismo, pois cada um tem sua importância na 

compreensão do ser humano em sua essência (NOVAES, 2009). 

As diferentes formas de análise de cada uma das ciências se dá pela compreensão do 

observador, assim como na física quântica, quando analisamos a realidade separada de quem 

observa e a existência e de quem percebe e quais os instrumentos de percepção. Nós humanos 

detectamos padrões comparados e analisados, dessa forma, o, jogos das possibilidades faz parte 

das percepções do mundo. Todas essas percepções são o que nos parecem ser, sem termos 

clareza sobre o que de fatos são, os órgãos do sentido captam e o Espírito interpreta. Há um 

corpo que é físico e o outro que é espiritual, o mundo espiritual nos permite vivenciar a realidade 

independente dos órgãos sensoriais. 

O aspecto espiritual pode ser considerado pré-existente ao ego, com uma alto grau de 

complexidade para seu desenvolvimento são aquisições significativas que de forma crescente 

vão integrando o ser e sua essência, a integração desse princípio se dá a partir de experiências 

e a ausência desses aspectos podem ter consequências, observe abaixo: 
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AQUISIÇÃO INTEGRAÇÃO AUSÊNCIA 

manipulação e uso da Amorosidade ódio 

energia Conexão mágoa 

sabedoria Generosidade indiferença 

harmonia amizades autênticas orgulho 

capacidade de amar mobilidade entre culturas egoísmo 

mobilidade educação da energia vital desejo de poder 

comunicação e uso da uso adequado do dinheiro poucas e pobres relações 

linguagem Prosperidade afetivas 

 promoção da ausência de limites 

 Tranquilidade vícios, doenças, baixa 

 Equilíbrio vitalidade 

 Amplitude da percepção, sem mobilidade 

 desenvolver intuição baixa capacidade de 

 capacidade de dar expressão verbal e escrita 

 explicações consistentes dívidas 

 compreensão flexível preocupação com a 

  sobrevivência 

  acumulação de bens sem 

  sentido e geração de 

  empregos 

  riscos desnecessários 

  visão mecanicista 

  unilateral 

  descontrole dos instintos 

  agressividade e 

  inquietação 

Tabela baseada em Novaes (2009). 

 

O universo transcende a consciência, dessa forma, o EU. Considerando um EU 

(espiritual) independente da consciência e do inconsciente as possibilidades se ampliam e o 

universo até então representado pelo Eu tornou-se pequeno. Com as idéias quânticas as 

concepções conservadoras devem gradualmente cedem espaço para novas formas de ver e sentir 

a vida, os aspectos visíveis e os invisíveis que existem no campo espiritual. (NUNES, 2007; 

NOVAES, 2009). 

A Psicologia do Espírito, observa um novo ser, o espírito usuário da mente, filtra por 

meio do corpo limitado que com os paradigmas quânticos cada vez mais se conscientiza em 

relação à autodeterminação do universo. Esses paradigmas estão sendo reavaliados e clareados 

pelos princípios da Física Quântica, pela novas concepções espiritualistas e a Psicologia 

Analítica. (NOVAES, 2009). 
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Psicologia Analítica e Física Quântica 

Os novos paradigmas têm a propriedade de interessar as ciências, desse modo, não 

diferiu com Jung e seus estudos que não ficaram alheios às descobertas da Nova Física. Sua 

visão de inconsciente que extrapolavam a concepção causal o aproxima da física quântica, um 

dos conceitos mais próximos à Física quântica é a sincronicidade. Jung percebe que há uma 

série de fenômenos psicológicos que não se explicam pela física clássica por não obedecer à 

linearidade causal. Wolfgang Pauli, físico e analisando de Jung tem profunda participação no 

estabelecimento do conceito de Sincronicidade, encontrando na física quântica um forte aliado 

para defender suas ideias. Jung, em um texto escrito no ano de 1946, intitulado “Considerações 

teóricas sobre a natureza do psíquico”, cita parte de uma das cartas que trocava com W. Pauli: 

“A aplicação de leis estatísticas a processos da ordem de grandeza do átomo na Física 

tem uma correspondência notável na Psicologia, na medida em que esta investiga as fases da 

consciência, isto é, na medida em que eles se desvanecem na obscuridade e na 

incompreensibilidade e onde não se enxergam senão os feitos que têm influência organizadora 

sobre os conteúdos da consciência” (JUNG, 1991, p.233–4). 

Em nota de rodapé Jung aponta que: 

“Em consequência, do ponto de vista da Psicologia, o sistema observado consistiria 

não só de objetos físicos, como também incluiria o inconsciente, ao passo que à consciência 

caberia o papel de instrumento de observação. É inegável que o desenvolvimento da 

'microfísica' aproximou imensamente a maneira de descrever a natureza nesta ciência daquela 

da Psicologia moderna: ao passo que a primavera, em virtude da situação de princípio que 

designamos pelo nome de complementaridade, se vê em face da impossibilidade de eliminar os 

efeitos do observador com correções determináveis, sendo, assim, obrigada a renunciar, em 

princípio, a uma compreensão objetiva dos fenômenos físicos em geral, a segunda pode suprir 

a Psicologia meramente subjetiva da consciência, postulando a existência de um inconsciente 

dotado de um alto grau de realidade objetiva” (JUNG, 1991, p.233–4). 

A Física e a Psicologia ambas abordam o transcendente, o intangível. Como o 

arquétipo que é irrepresentável, apesar de produzir imagens há algo incompreensível, essa 

incompreensão se aproxima das ideias paradoxais ligadas ao Espírito e à matéria. Como afirma 

Pagels (1982) “a realidade quântica é racional, mas não visualizável”. As ideias de Jung e os 

conceitos da Psicologia Analitica dão uma ideia das preocupações em compreender a estrutura 

mais profunda da psique humana, bom como em mostrar a figura de um observador não passivo 

(ALVAREZ, 2006; NUNES, 2007; NOVAES, 2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do trabalho realizado conclui-se que o paradigma quântico fez e faz parte da 

nossa forma de vivenciar nossas experiências e observar o mundo, seja no campo científico ou 

no paradigma prático visto que consiste no fato do ser humano ter se transformado em um ser 

atuante e essencial em sua existência desde é possível abrirmos mão do paradigma clássico de 

ciência. 

Por mais que a Física Quântica ainda represente no imaginário coletivo algo místico e 

difícil de compreender, na prática, observai-se influências em todos os campos do 

conhecimento humano e principalmente no que diz respeito a tecnologia gerada a partir da 

implementação desse novo conhecimento, já aceito na sociedade. Ainda assim, temos, mas 
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perguntas do que respostas quando se trata de falarmos sobre Psicologia e Física quântica, 

portanto, algumas ressignificações devem ser feitas, ao percebermos que o paradigma de ambas 

a ciência ressalta a importância do observador, ou seja, as subjetividades, pontos de vistas, 

crenças, dentre outros aspectos que validam a individualidade. 

No que se refere a Psicologia e Física Quântica, é importante ressaltar as influências 

que às duas formas de ver o mundo têm entre si, a psicologia estuda o funcionamento da mente, 

no que diz respeito ao inconsciente e a partir disso temos transformações de estudos 

relacionados a sincronicidade e percepções extra sensoriais, que hoje fazem parte do cotidiano 

em filmes, novelas, grupos. Bem como a Física quântica que valida cientificamente esses 

aspectos citados anteriormente, isso fica claro quando observamos as falas de Jung e o físico 

Wolfgang Pauli, dando início a “nova Psicologia”. Não se trata de comparar esses dois campos, 

é um trabalho para validar a importância de cada um diferenciando suas naturezas na 

compreensão do ser humano moderno em sua essência. 

A Física e a Psicologia abordam o transcendente e buscam a compreensão do que aos 

olhos da Física Clássica é incompreensível, ligadas a ideias paradoxais voltadas ao espírito e a 

matéria, ambas trabalham com uma realidade racional, mas invisível onde o sujeito não é 

passivo. Portanto, é possível apontar as ideias da Física Quântica para compreender as grandes 

transformações do século XXI, sendo um elemento motivador e meio de esclarecer o que ainda 

parece bastante obscuro. Trata-se de uma área do conhecimento bastante interdisciplinar. 

Conclui-se verificando a importância de mais estudos nesse campo, pois, é claro que 

ainda temos mais perguntas do que respostas no que se trata de afirmar uma influência de ambas 

as ciências, a Psicologia e a Física quântica, o que temos são evidências de paradigmas que 

nascem no mesmo período e se conversam constantemente. 
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RESUMO 

Este trabalho apresentará os processos básicos, para a implantação de um sistema de gestão de segurança, saúde e 

meio ambiente em uma organização, independentemente do seu escopo, tamanho ou propósito de forma, a criar 

condições mínimas de um controle estruturado de controle de perdas. Com o objetivo de apresentar os processos 

básicos de gestão, baseado no processo de identificação, avaliação, implementação e monitoramento de gestão de 

segurança, saúde e meio ambiente. Desenvolver uma cultura de segurança, saúde e meio ambiente, para auxiliar 

os líderes das empresas e consecutivamente os demais colaboradores próprios e contratados, em caminhos 

estruturados, para a melhoria dos processos tangíveis ao controle de perdas. A implantação de ferramentas de 

gestão, para o gerenciamento das rotinas de segurança, saúde e meio ambiente, compreenderá o processo de 

construção da gestão de controle de perdas e a metodologia, para a identificação, avaliação, implementação, 

monitoramento e controle dos processos, associadas à mudança da cultura de segurança. Uma das bases de 

metodologia para este trabalho será a Gestão Moderna de Controle de Perdas da empresa de consultoria DNV — 

DET NORSKE VERITAS, Técnica de Análise Sistêmica de Causas — TASC, Gerenciamento da Rotina da 

Consultoria FALCONI — Consultores de Resultados e demais de ferramentas como de gerenciamento como: 

PDCA, SDCA, dentre outras e a ISO 45001:2018. Que garantam a medição e um controle do seu sistema de 

gerenciamento com processos, que visam a minimização dos acidentes e controle dos quase acidentes nas áreas de 

atuação. Esta problematização está relacionada com o aumento e a falta de controle de perdas nas empresas, pois 

ainda são um dos grandes temas em reuniões dos líderes, até hoje no mundo contemporâneo, era digital. São várias 

anomalias encontradas, que podem resultar em descontrole total do processo, ocasionando perdas consideráveis e 

até a paralisação dos processos produtivos, ou o pior, no que tange às fatalidades e acidentes com incapacidade 

permanente ou temporária ou até mesmo, a perda do negócio. Concluiremos com o trabalho exposto, que tudo que 

pode ser medido pode ser controlado, ou seja, a gestão pela administração e a melhoria contínua dos processos de 

uma organização. 

Palavras-Chave: Implantação. Sistema. Saúde. Segurança. Meio. 

 

ABSTRACT 

This work will present the basic processes for the implementation of a safety, health and environment management 

system in an organization, regardless of its scope, size or purpose, to create minimum conditions for a structured 

control of loss control. With the objective of presenting the basic management processes, based on the process of 

identification, evaluation, implementation and monitoring of safety, health and environment management. 

Develop a culture of safety, health and the environment, to help the leaders of the companies and, consecutively, 

the other employees and contractors, in structured ways, for the improvement of tangible processes to control 

losses. The implementation of management tools, for the management of safety, health and environment routines, 

will comprise the process of building the loss control management and the methodology, for the identification, 

evaluation, implementation, monitoring and control of the processes, associated with changing the safety culture. 

One of the methodology bases for this work will be the Modern Loss Control Management of the consulting 

company DNV — DET NORSKE VERITAS, Systemic Analysis of Causes Technique — TASC, FALCONI 

Consulting Routine Management — Results Consultants and other management tools such as: PDCA, SDCA, 

among others and ISO 45001:2018. That guarantees the measurement and control of your management system 

with processes, aimed at minimizing accidents and controlling near misses in the areas of operation. This problem 

is related to the increase and lack of control of losses in companies, as they are still one of the great themes in 

meetings of leaders, even today in the contemporary world, the digital age. There are several anomalies found, 
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which can result in total lack of control of the process, causing considerable losses and even the stoppage of 

production processes, or worse, with regard to fatalities and accidents with permanent or temporary disability or 

even loss of business. We will conclude with the above work, that everything that can be measured can be 

controlled, that is, the management by the administration and the continuous improvement of an organization's 

processes. 

Keywords: Implantation. System. Health security. Quite. 

 

ABSTRACTO 

Este trabajo presentará los procesos básicos para la implementación de un sistema de gestión de seguridad, salud 

y medio ambiente en una organización, independientemente de su alcance, tamaño o propósito, para crear las 

condiciones mínimas para un control estructurado de control de pérdidas. Con el objetivo de presentar los procesos 

básicos de gestión, basados en el proceso de identificación, evaluación, implementación y seguimiento de la 

gestión de seguridad, salud y medio ambiente. Desarrollar una cultura de seguridad, salud y medio ambiente, para 

ayudar a los líderes de las empresas y, consecutivamente, a los demás empleados y contratistas, de manera 

estructurada, para la mejora de procesos tangibles para el control de pérdidas. La implementación de herramientas 

de gestión, para la gestión de las rutinas de seguridad, salud y medio ambiente, comprenderá el proceso de 

construcción de la gestión de control de pérdidas y la metodología, para la identificación, evaluación, 

implementación, seguimiento y control de los procesos, asociados al cambio de la seguridad. cultura. Una de las 

bases metodológicas para este trabajo será la Gestión Moderna de Control de Pérdidas de la consultora DNV — 

DET NORSKE VERITAS, Técnica de Análisis Sistémico de Causas — TASC, FALCONI Consulting Routine 

Management — Results Consultants y otras herramientas de gestión como: PDCA, SDCA, entre otras e ISO 

45001:2018. Que garanticen la medición y control de su sistema de gestión con procesos, orientados a minimizar 

accidentes y controlar cuasi accidentes en las áreas de operación. Esta problematización está relacionada con el 

aumento y descontrol de las pérdidas en las empresas, pues siguen siendo uno de los grandes temas en las reuniones 

de los líderes, aún hoy en el mundo contemporáneo, la era digital. Son varias las anomalías encontradas, que 

pueden derivar en un descontrol total del proceso, provocando pérdidas considerables e incluso la paralización de 

los procesos productivos, o peor aún, en cuanto a fatalidades y accidentes con incapacidad permanente o temporal 

o incluso pérdida de negocio. Concluiremos con el trabajo anterior, que todo lo que se puede medir se puede 

controlar, es decir, la gestión por parte de la administración y la mejora continua de los procesos de una 

organización. 

Palabras clave: Implantación. Sistema. Seguridad sanitaria. Bastante. 

 

INTRODUÇÃO 

Os gerentes são os responsáveis pela saúde e segurança dos demais 

Muitos gerentes têm a tendência a racionalizar as causas dos acidentes, a focar os 

mesmos em atos descuidados e inseguros dos outros e a evitar as suas responsabilidades. Como 

o Dr. W. Edward Deming (um renomado consultor de qualidade) e outros especialistas em 

gerenciamento já identificaram que somente 15% dos problemas de uma companhia podem ser 

controlados pelos seus funcionários, enquanto cerca de 85%, somente podem ser controlados 

pela gerência. Em outras palavras, a maior parte dos problemas de controle de perdas são 

problemas gerenciais. 

Os gerentes são o componente humano dos sistemas de gerenciamento. Eles podem 

ser gerentes fracos, gerentes eficientes ou excelentes líderes. Todos os gerentes eficientes ou 

excelentes líderes. Todos os gerentes podem ser auxiliados por um sistema de gestão bem 

desenvolvido. 

Os sistemas de gestão ajudam a manter a consistência. Quando os gerentes são 

trocados, o sistema permanece para garantir a continuidade durante a transição. Os sistemas de 

gestão também oferecem caminhos estruturados para a melhoria das comunicações, alcance dos 

objetivos, desenvolvimento das pessoas e melhoria dos processos comerciais. 

A gestão do controle de perdas, pode ser descrito como a reunião de temas como 

qualidade, meio ambiente, vigilância, segurança, etc., numa tentativa de considerar todas as 

exposições a perdas potenciais e aquelas críticas à operação. É a prática sistemática da 

identificação do potencial para perdas, avaliação dos riscos, tomada de decisão sobre os 
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controles adequados e implementação e monitoramento dos sistemas para o controle de perdas. 

(Administração Moderna da Segurança  2000 DNV). 

 

ENTENDENDO O SEU NEGÓCIO E ARRUMANDO A CASA 

A única razão pela qual você trabalha é porque alguém precisa do resultado do seu 

trabalho. No final das contas, nós todos trabalhamos para nos ajudar mutuamente a sobreviver. 

O que é uma empresa? 

Nós, seres humanos, precisamos sobreviver e para isso precisamos comer, vestir, ser 

tratados quando ficamos doentes, dormir, ser educados, etc. Para atender a essas necessidades 

de sobrevivência é que o ser humano se organiza em indústrias, hospitais, escolas, prefeituras, 

etc. vamos chamar de empresa qualquer uma dessas organizações. Portanto, uma empresa é 

uma organização de seres humanos que trabalham para facilitar a luta pela sobrevivência de 

outros seres humanos. Essa é, em última instância, a missão de todas as empresas. E podemos 

concluir, que o objetivo do trabalho humano é satisfazer as necessidades daqueles que precisam 

do resultado do seu trabalho. 

Sempre que o trabalho humano satisfaz necessidades de pessoas, ele agrega valor. 

Agregar valor é agregar satisfação ao seu cliente. O cliente só paga por aquilo que, na sua 

percepção, tem valor. Aumentar o valor agregado do seu produto é aumentar o número de 

características desse produto, que são apreciadas pelo cliente. 

 

Como é conduzido o trabalho dentro de uma empresa. 

As pessoas trabalham numa empresa exercendo funções dentro de uma organização 

hierárquica. Então a função (o que fazer) é uma coisa, e organização (cargos, hierarquia e 

organograma) é outra. Função é categoria de trabalho, e cargo é posição. 

Nas empresas, as pessoas trabalham em quatro categorias de função: operação, 

supervisão, gerenciamento e direção. E essas funções são classificadas em duas categorias: 

funções operacionais, supervisão, gerenciamento e direção. Essas funções são classificadas em 

duas categorias: funções operacionais e funções gerenciais. 

Numa empresa, uma pessoa pode ter cargo (organização) e nesse cargo exercer várias 

funções ou, ainda, várias pessoas trabalhando em cargos diferentes poderão exercer a mesma 

função. 

A organização hierárquica de uma empresa deve mudar constantemente ao longo de 

sua vida, para se acomodar a fatores internos e externos. No entanto, as funções permanecem 

estáveis. 

As funções não se alteram, pois, a empresa pode ser vertical ou muito horizontal, mas 

as funções exercidas serão as mesmas. O que poderá acontecer é variar a ênfase no tempo gasto 

com cada função, mas todas elas sempre existirão.  

 

DIREÇÃO 
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OPERAÇÃO 

 
Repare que o ciclo de melhoria contínua representado pelas letras PDCA e SDCA tem 

um significado muito importante na gestão e nas funções dentro de uma empresa. No que tange 

ao gerenciamento e direção de uma empresa está a fase do plano estratégico (Plan – planejar, 

Do – fazer, Control – Controle, Action – Agir) e para o nível de supervisão e operação nos 

deparamos com as funções operacionais de uma empresa (execução) (Standard – Padrão, Do – 

fazer, Control – Controle, Action – Agir). Como esta metodologia é uma representatividade do 

ciclo de melhoria contínua sempre haverá atualizações no plano estratégico de uma empresa e 

consequentemente o acompanhamento e execução retornando ao SDCA pelo nível operacional. 

Qual tipo de trabalho em cada função? 

O quadro anterior mostra o tipo de trabalho exercido em cada função, quando tudo está 

normal ou quando ocorrem anomalias. As anomalias são responsáveis por todo o trabalho 

descrito no lado direito do quadro. 

As anomalias são quebras de equipamentos, qualquer tipo de manutenção corretiva, 

defeitos em produtos, refugos, retrabalhos, insumos fora de especificação, reclamações de 

clientes, vazamentos de qualquer natureza, paradas de produção por qualquer motivo, atrasos 

nas compras, erros em faturas, erros de previsão de vendas, etc. Em outras palavras, são todos 

os eventos que fogem do normal. 

Principalmente quando estas questões atingem as pessoas, à comunidade e ao planeta. 

Todo trabalho conduzido no lado direito do quadro (ocorrência de anomalias) não 

agrega valor para a empresa, só agrega custo. Portanto, as anomalias têm que ser eliminadas se 

queremos aumentar a produtividade. Ao se reduzirem as anomalias, as necessidades de trabalho 

que não agrega valor são diminuídas, ou seja, trabalho desperdiçado. As anomalias só serão 

eliminadas pela ação das funções operação, supervisão e gerenciamento, principalmente do 

gerenciamento. 

As funções operacionais ocupam muito tempo das pessoas de uma empresa e são 
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centradas na padronização e não pode haver nada mais importante. 

Gerenciar é atingir metas e não existe gestão sem metas e para atingir metas de 

melhorias é necessário estabelecer novos padrões ou modificar padrões existentes. Para atingir 

as metas padrão, é necessário cumprir os padrões existentes, portanto, gerenciar é estabelecer 

novos padrões, modificar os padrões existentes ou cumpri-los pois, a padronização é o cerne do 

gerenciamento. 

Quando não há anomalias (normal), todas ações da empresa decorrem do 

direcionamento dado pela função direção (plano estratégico), portanto agregam valor. Quando 

existem muitas anomalias, o tempo das pessoas é consumido em combatê-las, e não para atingir 

metas para gerenciar. Neste caso, muitas ações da empresa estão ao sabor das anomalias, 

portanto, não agregam valor. Assim, não há nada mais urgente numa empresa do que eliminar 

as anomalias. 

Sempre que uma pessoa exerce uma função que exige conhecimento, ela está 

crescendo como ser humano e agregam mais valor. 

 

Arrumando a casa 

Para arrumar a casa, concentre sua mente e suas ações, escolha uma área de sua 

empresa que não vai bem, inicie a arrumação por este pior local. Gerenciar é resolver o 

problema, defina os problemas desta área, problema é resultado indesejado. Podem surgir 

problemas localizados num setor ou problemas interfuncionais de caráter mais amplo. Os 

problemas podem ser alto índice de refugos, excesso de quebra de equipamento, elevado erro 

de faturamento, excesso de erro em compra, etc. 

São problemas interfuncionais (reclamações de clientes, devoluções de mercadorias, 

excesso de estoques, queda de vendas, etc.), os problemas interfuncionais devem ser 

desdobrados em problemas localizados. Sendo que para cada problema localizado define um 

item de controle, por exemplo, índice de refugos. 

Para o processo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente a base de construção para 

arrumar a casa é o inventário de todas as exposições da empresa. Isso significa levantar todos 

os perigos de exposições às perdas (humanas, equipamentos, materiais e ao meio ambiente). 

Este é o princípio básico para a construção de um sistema de gestão de controle de perdas. 

(Vicente Falconi, 2013). 

 

CONCEITOS BÁSICOS E IMPORTANTES NA GESTÃO 

Para melhor compreender as habilidades e técnicas envolvidas na gestão de controle 

de perdas, parece lógico discutir alguns termos básicos de gestão de controle de perdas. Assim 

como, os médicos e advogados possuem seu próprio jargão profissional, os gerentes também o 

têm. Já que a gestão de segurança é uma profissão distinta, ele possui diversos termos 

especializados com significados específicos. Em muitos casos, os significados funcionais dos 

termos de controle de perdas não são encontrados em dicionários. As definições funcionais 

evoluem a partir da experiência. Ela se torna uma espécie de símbolo taquigráfico para a 

comunicação efetiva entre os companheiros de profissão. Evidentemente, o profissional deve 

sempre se precaver quanto ao modo como utiliza este vocabulário específico durante uma 

comunicação com pessoas de outras profissões. 

Embora os gerentes operacionais não precisem se tornar especialistas em segurança, 
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eles precisam conhecer alguns termos, como: 

- Perda: Resultado de um acidente; 

- Controle: Adequação a padrões ou exigências; 

- Perigo: Uma condição ou ato com potencial para perda; 

- Risco: Avaliação do perigo, probabilidade da ocorrência de um evento associado a gravidade 

da potencial consequência; 

- Avaliação do Risco: Uma avaliação da probabilidade e da gravidade dos resultados, se um 

perigo puder resultar em uma perda; 

- Segurança: Controle das perdas acidentais; 

- Acidente: um evento indesejado, que resulta em danos às pessoas, à propriedade, perdas no 

processo, do produto ou um dano ao meio ambiente; 

- Incidente (quase acidente): um evento indesejado, que poderia causar uma perda; 

- Controle de Perdas: qualquer coisa feita para reduzir a perda proveniente dos riscos inerentes 

do negócio; 

- Sistema de gestão: Liderança e a estrutura que garante que o trabalho seja realizado de um 

modo consistente ao longo do tempo, uma estratégia organizacional para utilização das 

informações; 

- Gestão do Controle de Perdas: aplicação das habilidades de gestão profissional para o controle 

de perdas a partir dos riscos inerentes do negócio. 

 

POLÍTICA DE SOMA – COMEÇANDO PELO TOPO 

Um dos itens de extrema importância para a definição e dos compromissos de saúde, 

segurança, meio ambiente e outras gestões como a qualidade é a empresa declarar para as partes 

interessadas qual o seu propósito perante o seu sistema de gestão e ao seu escopo de trabalho. 

Podemos verificar que a política é uma importante diretriz da empresa para direcionar 

os esforços e os compromissos com os requisitos aplicáveis. A exemplo da atual IS O 

45001:2018 (antiga OHSAS 18001), o item 5.2 estabelece os seguintes critérios de gestão e 

posteriormente a certificação da empresa. 

Política de SSO 

A Alta Direção deve estabelecer, implementar e manter uma política de SSO. 

que: Inclua um compromisso de proporcionar condições de trabalho seguras e 

saudáveis para a prevenção de lesões e problemas de saúde relacionados ao trabalho e seja 

apropriada ao propósito, tamanho e contexto da organização e à natureza específica de seus 

riscos de SSO e oportunidades de SSO; Forneça uma estrutura para o estabelecimento dos 

objetivos de SSO; Inclua um compromisso de cumprir os requisitos legais e outros requisitos; 

Inclua um compromisso de eliminar perigos e reduzir os riscos de SSO; Inclua um compromisso 

com a melhoria contínua do sistema de gestão de SSO; Inclua um compromisso de consulta e 

participação dos trabalhadores e, se existirem, dos representantes dos trabalhadores; A política 

de SSO deve: 

- Estar disponível como informação documentada; 

- Ser comunicada dentro da organização; 

- Estar disponível para as partes interessadas, como apropriado; 

- Ser relevante e apropriada. 

 



 Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 
67 

Podemos relacionar esta política conforme mencionamos nos capítulos anteriores, as 

responsabilidades e atribuições da direção/gerenciamento como uma estratégica da empresa. 

 

OBJETIVOS DA GESTÃO 

A gestão de segurança considera uma parte específica do controle de perdas, ao mesmo 

tempo em que fornece um grau de sinergia e superposição com outras gestões. Ela faz parte 

integral do processo de gestão de riscos, e corretamente implementada e introduzida, terá um 

forte e desejável impacto sobre os resultados. 

Quando aprofundamos um pouco na ISO 31001 que está relacionada à Gestão de 

Riscos entenderemos que ela é uma das gestões que tem uma abrangência muito maior, perante 

os conceitos anteriores que aprendemos com outros sistemas. Pois, ela dá abrangência em todas 

as gestões do negócio da empresa. Ela faz uma visão digamos que “outside the box” (fora da 

caixa), pois está na abrangência de todos os riscos do negócio de uma empresa, exemplo, riscos 

do processo, riscos de qualidade, riscos ambientais, riscos de segurança, riscos de saúde, etc. e 

como a empresa monta os seus controles perante a todos os requisitos. Mas, não entraremos a 

fundo no assunto por se tratar de uma estratégia de maior abrangência. 

Utilizaremos cinco objetivos fundamentais da gestão de controle de perdas para a 

construção da estratégia da empresa em manter o seu sistema de gestão em um ciclo de melhoria 

contínua, ou seja, identificar todas as exposições às perdas, avaliar o risco de cada exposição, 

desenvolver planos, implementar planos e monitorar o sistema. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENTENDENDO OS PAPÉIS E RESPONSABILIDADES NA ORGANIZAÇÃO 

A gestão de controle de perdas/segurança é uma parte vital dos negócios; se não for 

gerenciado adequadamente, ele pode ser extremamente custoso, não apenas em termos 

humanos, mas também em termos monetários. 

Quem ajudará a identificar todas as nossas exposições a perdas? Avaliar os riscos? 

 DESENVOLVER UM PLANO: ELIMINAÇÃO, TRATAMENTO, TOLERÂNCIA E 
TRANSFERENCIA. 

 
AVALIAR OS RISCOS DAS EXPOSIÇÕES IDENTIFICADAS: FREQUENCIA DE 

EXPOSIÇÕES, PROBABILIDADE DE PERDA, IDENTIFICAÇÃO DO POTENCIAL E GRAVIDADE DO 

RISCO. 

 
IMPLEMENTAR O PLANO: DEFINIR PADRÕES, TREINAR OS COLABORADORES E 

COLOCAR EM OPERAÇÃO. 

 
MONITORAR O PLANO: MEDIR O DESEMPENHO, AVALIAR O PROGRESSO, REVER E 

REVISAR. 

 
IDENTIFICAR TODAS AS EXPOSIÇÕES ÀS PERDAS ATRAVÉS DE: INSPEÇÕES, 

REUNIÕES, INVESTIGAÇÕES DE OCORRÊNCIAS, PESQUISAS COM COLABORADORES, ETC. 
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Desenvolver, implementar e monitorar o trabalho realizado? 

Tradicionalmente o trabalho é realizado pelo gerente de segurança ou por um 

especialista, e não há dúvidas de que cada um tem o papel a desempenhar. Os especialistas em 

segurança têm tarefas a realizar como conselheiros e mentores. Eles ajudam a garantir que todos 

os funcionários desempenhem um papel ativo. 

Para algumas pessoas, isto é, sem dúvida, uma mudança cultural. Entretanto, se 

considerarmos o problema de um modo realista, ele deveria ser um esforço de equipe, 

começando pelo nível mais elevado da organização, sendo permeado para todos os gerentes, 

supervisores e funcionários. Se cada um fizer a sua parte, e todos tiverem funções e atividades 

claramente identificadas desde o início, os objetivos da gestão de controle de perdas se tornam 

atingíveis. 

 

TREINAMENTO DA LIDERANÇA E COLABORADORES 

Partindo do princípio que toda mudança requer um grande esforço da organização, no 

que tange aos investimentos, metas, mudanças de comportamentos e cultural da empresa e 

cultura individual, cabe salientar a grande importância que deve ser estabelecido nos recursos 

que serão necessários para o alcance de resultados de maneira sustentável. E o conceito 

segurança não se pode limitar ao perímetro de uma empresa, segurança, saúde e meio ambiente, 

são ferramentas que se levam para a vida, dentro e fora de uma organização, pois se trata de 

valores e valores são inegociáveis. E neste capítulo quando mencionamos a palavra 

treinamento, ele é um grande aliado para a mudança de visão da empresa e alinhamento das 

pessoas. Demonstra também, o quanto a empresa está disposta a investir, para garantir 

resultados impactantes ao seu processo e as interações com as partes interessadas, clientes, 

acionistas, comunidades, governo e os próprios colaboradores. 

A exemplo das empresas como a DNV, dentre outras do mesmo porte de consultoria e 

apoio à gestão, são oferecidos dentro do seu pacote de serviços, que irão sustentar a implantação 

de um sistema de gestão, programas de treinamentos de segurança a exemplo do treinamento 

de Gestão Moderna de Controle de Perdas, para o pessoal de liderança superior e de primeira 

linha (supervisores), segurança do trabalho, dentre outros. Com isso, todos serão alinhados com 

as ferramentas que propõem a implantação, controle de monitoramento do sistema de 

gerenciamento, ferramentas dos elementos de gestão e mudança conceitual e cultural das 

ferramentas de gestão. 

Mais do que um simples treinamento são ferramentas de elementos fundamentais para 

a construção dos objetivos de gestão. Algumas partes importantes dos elementos (inspeções 

planejadas, programas de manutenção preventiva, inspeções de pré-uso de equipamentos, 

análise de tarefas simples e críticas, investigação de acidentes e quase acidentes, sistemas de 

controle de emergência, regras gerais de segurança, controle de equipamentos de proteção 

individuais, programas de saúde e segurança, reuniões gerais e individuais de segurança, 

treinamentos, programas de auditorias, etc.). 

Equipes que passam por este tipo de treinamento de modo geral são as que terão a 

tarefa de representarem as diversas áreas de segurança e contribuírem para a implantação dos 

controles efetivos das ferramentas de gestão. Notoriamente a equipe de segurança irá capitanear 

os manuais de segurança e os procedimentos de segurança de âmbito gerencial do programa e 

os operacionais das equipes em campo. 
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TÉCNICA DE ANÁLISE SISTÊMICA DE CAUSAS - TASC 

Sob a abordagem da gestão de controle de perdas, os acidentes incluem, não apenas 

aquelas circunstâncias que realmente causam lesões ou doenças, mas também, qualquer evento 

que envolva danos à propriedade, instalação, produtos ou meio ambiente, perdas de produção 

ou responsabilidades ampliadas. 

Lembre-se dos objetivos da gestão de controle de perdas:  

- Identificar todas as exposições a perdas; 

- Avaliar o risco; 

- Desenvolver um plano; 

- Implantar o trabalho do plano; 

- Monitorar, medir, avaliar, recomendar e/ou corrigir. 

 

Líderes eficientes estão conscientes que muitas perdas de equipamentos e materiais 

ocorrem diariamente. Muitos gerentes concordaram rapidamente que os acidentes, que 

danificam equipamentos e materiais, em geral, possuem um potencial para causar prejuízos às 

pessoas. Além disso, estas perdas por danos à propriedade são bem mais dispendiosas 

financeiramente. Nós precisamos entender, totalmente, as fontes de perdas importantes, além 

de ajudar os gerentes a identificar, avaliar custos e controlar efetivamente estas perdas. 

 
 

 

(DET NORSKE VERITAS-2001) 

 

Muito embora, com toda a intenção de se controlar as perdas em uma empresa, 
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infelizmente mesmo no processo de estruturação poderão ocorrer perdas, pois, ainda o sistema 

está em processo de aprendizado, consolidação e padronização, digamos que estamos ainda no 

processo PDCA. 

Então uma das sistemáticas utilizadas para analisar e corrigir as perdas é utilizando a 

metodologia do TASC - Técnica de Análise Sistêmica de Causas, onde ele estará nos ensinando 

que há várias situações causais em nosso sistema, que devem ser tratados na causa básica e na 

consolidação do sistema de gestão (padrões, procedimentos, diretrizes, políticas e toda 

sistemática da gestão). 

Entendo um pouco do sistema de investigação e quando mais entendido uma 

ferramenta de gestão podemos trabalhar com ele, para evitarmos ocorrências indesejáveis 

na gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Com a figura acima e com o entendimento da liderança, que toda anomalia deve ser 

tratada na causa e não efeito, todo sistema de gestão deverá apresentar várias oportunidades de 

se trabalhar na causa fundamental, básica ou raiz do problema. 

Exemplo do TASC para investigar uma ocorrência ou anomalia no sistema de gestão 

na causa básica: 
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(DET NORSKE VERITAS-2001). 

 

 

Oportunidades de análise que podemos deixar de investigar, quando somos 
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superficiais ou tratamos apenas as causas visíveis da gestão (atos e condições abaixo do padrão): 

(DET NORSKE VERITAS-2001). 

 

De maneira geral o processo de investigação independente de sua linha de análise, ela 

deve se fundamentar e se aprofundar na busca das causas básicas e tratamento para evitar 

recorrências na gestão. Quando nesta fase a liderança estará no nível de compromisso e gestão 

em todos os processos do negócio e fundamentando o controle de perdas? 
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(DET NORSKE VERITAS-2001). 

 
ELEMENTOS E FERRAMENTAS DE GESTÃO 

O sistema de gestão de uma empresa tem que ser efetivado por programas dinâmicos 

que irão garantir o entendimento, aplicação e mudança de cultura ao longo da gestão. Com a 

implementação da política, dos manuais, procedimentos e regras a empresa deverá criar um 

ciclo de controle de elementos que serão as ferramentas do seu sistema de gestão, conforme os 

seus anseios para garantir um efetivo controle de perdas e a segurança de todo processo. Além 

dos elementos que estarão ligados ao comprimento de requisitos legais, mandatórios e os que 

trarão o entendimento e conclusão do PDCA, para que a parte operacional da empresa passe a 

estabelecer o padrão de manutenção e cumprimento. 

A seguir algumas sugestões de programas na gestão de controle de perdas: 

- Liderança e Administração, a declaração da política de controle de perdas/segurança deve 

demonstrar uma preocupação com o controle de danos à propriedade, meio ambiente, a saúde 

e segurança das pessoas. As responsabilidades devem estar definidas nas descrições de cargos 

dos funcionários e a participação da liderança superior, média e de primeira linha se torna 

fundamental. 

- Treinamento da liderança nos programas de treinamento da liderança, a integração do controle 

de danos à propriedade deve ser tão completa, que os gerentes não considerem os acidentes 

como lesões, mas como eventos indesejados resultando em danos ou lesões. 

- Manutenção e Inspeções Planejadas - os supervisores devem desenvolver e dar atenção aos 

equipamentos dentro da instalação e promover programas preventivas de inspeções e 

correções. 

- Investigação de acidentes e quase acidentes para analisar as ocorrências indesejáveis e tratá-

las na causa básica. 

- Dentre outros importantes como: procedimentos e análise de tarefas críticas, observações de 

tarefas, regras e permissões de trabalho, formação e treinamento dos empregados, engenharia 
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e modificações, gestão de compras, comunicações pessoais e em grupos, promoções gerais, 

programas de emergências, programas de controle de equipamentos de segurança (individuais 

e coletivos), programas de saúde e segurança, programas de auditorias internas e internas, 

programa de controle de requisitos legais, controle de documentos e registros, etc. (DET 

NORSKE VERITAS -2001). 

Exemplo dos elementos contemplados dentro de um programa de gestão de segurança 

no estudo do PDCA (gerencial):  

 

 
 

(DET NORSKE VERITAS-2001). 

 
PDCA e SDCA– CICLO DE MELHORIA CONTÍNUA 

Quando chegamos na fase de toda a estruturação do sistema de gestão, onde através 

da prática do PDCA, onde definimos todo o plano estratégico da empresa, criamos os 

procedimentos, padrões e montamos os controles (indicadores), podemos entrar na fase de 

verificação se os objetivos estão alinhados com as necessidades da empresa e o seu sistema de 

gestão que irá garantir o controle de perdas do processo. Muitas empresas no início de sua 

gestão utilizam reuniões em grupos para verificação do andamento do sistema, com reuniões 

de gerenciamento onde a gestão já faz parte da pauta de todas as reuniões de liderança e de 

envolvimento com os funcionários. 

Muitas partem para as auditorias internas, que são realizadas pela própria liderança 

com apoio da área de segurança, meio ambiente e qualidade. Por isso o treinamento da liderança 

para entendimento de toda gestão e mudança é de extrema importância. Para após o 

amadurecimento e a mudança de cultura a empresa poderá solicitar uma auditoria externa para 

certificar os seus processos, a exemplo das auditorias da I SO 45 001 (Saúde e Segurança), I SO 

9001 (Qualidade) e a IS O 14 001 (Meio Ambiente). E o tão importante passo SDCA que está 

ligado a padronização operacional, que é a movimentação da máquina e dinâmica da 

(gerenciamento) da empresa (Vicente Falconi 2013). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A medição e o monitoramento são mecanismos necessários para um sistema contínuo 

de gestão de controle de perdas numa empresa. Sem estas atividades críticas, não temos base 

para a identificação das deficiências do programa, revisões e adequações de padrões e a 

determinação do atendimento aos padrões adequados de segurança do processo. Implantar um 

programa de segurança, que é um sistema de controle de perdas é essencial nos tempos do 

mundo moderno a manutenção dos negócios, sobrevivência globalizada. Importante salientar, 

que nenhuma consultoria, ou empresa de tecnologia de ponta não garante o zero acidente nos 

seus processos, todo sistema está baseado em controle, diminuição de perdas e quanto mais 

aprofundado, estabelece um controle, mas não podemos considerar por vários fatores causais o 

acidente zero. 

Como vivenciamos vários acidentes de ordem mundial, como na NASA, DUPONT, 

PETROBRAS, a própria DNV dentre outras, chegaram aos níveis que estão por infelicidades 

de grandes ocorrências indesejáveis, que fizeram repensar em todo o processo relacionados a 

homem x máquina. Onde sempre quando não se há o retorno ao PDCA por estratégia e 

acompanhamento do sistema de gestão, infelizmente há o retorno com os piores cenários. 

Importante salientarmos que quanto mais houver o engajamento dos líderes junto ao propósito 

das empresas alinhados com as questões de controle de perdas, mais efetivo será o controle para 

a segurança de todos (Pessoas, Equipamentos, Materiais e o Meio Ambiente). 
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RESUMO 

Este trabalho apresentará os conceitos básicos, para a realização de uma investigação de acidentes de trabalho 

utilizando primeiramente os conceitos básicos e definições de itens pertinentes a todo o processo de tratamento e 

entendimento, independentemente do seu escopo, tamanho ou propósito de forma, a criar condições mínimas para 

uma análise de causas para manter o controle estruturado dos processos e consequentemente evitando recorrências. 

Com o objetivo de apresentar uma metodologia, baseado no processo de avaliação, classificação, investigação, 

aplicação de medidas de controle e verificação de eficácia, ou seja, acompanhamento das ações a serem 

implementadas. Desenvolver uma cultura de segurança, para auxiliar os líderes das empresas, comissões de 

investigação e consecutivamente os demais colaboradores próprios e contratados, em caminhos estruturados, para 

uma investigação clara e imparcial de ocorrências. A estruturação desta ferramenta de gestão, compreenderá um 

dos elementos do processo de gestão. Uma das bases de metodologia para este trabalho será a Gestão Moderna de 

Controle de Perdas da empresa de consultoria DNV — DET NORSKE VERITAS, Técnica de Análise Sistêmica de 

Causas — TASC, Gerenciamento da Rotina da Consultoria FALCONI — Consultores de Resultados e demais de 

ferramentas como de gerenciamento como: PDCA, SDCA, dentre outras e a ISO 45001:2018. Que garantam a 

medição e um controle do seu sistema de gerenciamento com processos, que visam a análise dos acidentes, controle 

dos quase acidentes e sendo mais ousado, as anomalias na gestão, que podem gerar ocorrências indesejáveis. Esta 

problematização está relacionada com o aumento e a falta de controle de perdas nas empresas, pois ainda são um 

dos grandes temas em reuniões dos líderes, até hoje no mundo contemporâneo, era digital. São várias anomalias 

encontradas, que podem resultar em descontrole total do processo, ocasionando perdas consideráveis e até a 

paralisação dos processos produtivos, ou o pior, no que tange às fatalidades e acidentes com incapacidade 

permanente ou temporária ou até mesmo, a perda do negócio. Concluiremos com o trabalho exposto, que tudo que 

pode ser medido pode ser controlado, ou seja, a gestão pela administração e a melhoria contínua dos processos de 

uma organização. 

Palavras-chave: Investigando. Acidente. Trabalho. Saúde. Segurança. 

 

ABSTRACT 

This work will present the basic concepts for carrying out an investigation of accidents at work using first the basic 

concepts and definitions of items relevant to the whole process of treatment and understanding, regardless of its 

scope, size or purpose of form, to create conditions minimum requirements for an analysis of causes to maintain 

structured control of the processes and consequently avoid recurrences. With the objective of presenting a 

methodology, based on the process of evaluation, classification, investigation, application of control measures and 

verification of effectiveness, that is, monitoring of the actions to be implemented. Develop a safety culture to help 

company leaders, investigation committees and, consecutively, other employees and contractors, in structured 

ways, for a clear and impartial investigation of occurrences. The structuring of this management tool will comprise 

one of the elements of the management process. One of the methodology bases for this work will be the Modern 

Loss Control Management of the consulting firm DNV — DET NORSKE VERITAS, Systemic Analysis of Causes 

Technique — TASC, Routine Management of the FALCONI Consulting — Results Consultants and other tools 

such as management systems such as: PDCA, SDCA, among others and ISO 45001:2018. That guarantee the 

measurement and control of your management system with processes, which aim at the analysis of accidents, 

control of near accidents and, being more daring, the anomalies in the management, which can generate undesirable 

occurrences. This problem is related to the increase and lack of control of losses in companies, as they are still one 

of the great themes in meetings of leaders, even today in the contemporary world, the digital age. There are several 

anomalies found, which can result in total lack of control of the process, causing considerable losses and even the 

stoppage of production processes, or worse, with regard to fatalities and accidents with permanent or temporary 

disability or even loss of business. We will conclude with the above work, that everything that can be measured 

can be controlled, that is, the management by the administration and the continuous improvement of an 

organization's processes. 

Keywords: Investigating. Accident. Work. Health Security. 
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ABSTRACTO 

En este trabajo se expondrán los conceptos básicos para llevar a cabo una investigación de accidentes de trabajo 

utilizando en primer lugar los conceptos básicos y definiciones de elementos relevantes para todo el proceso de 

tratamiento y comprensión, independientemente de su alcance, tamaño o finalidad de forma, para crear las 

condiciones mínimas requeridas para un análisis de causas para mantener un control estructurado de los procesos 

y consecuentemente evitar recurrencias. Con el objetivo de presentar una metodología, basada en el proceso de 

evaluación, clasificación, investigación, aplicación de medidas de control y verificación de la efectividad, es decir, 

seguimiento de las acciones a implementar. Desarrollar una cultura de seguridad para ayudar a los líderes de la 

empresa, comités de investigación y, consecutivamente, a otros empleados y contratistas, de manera estructurada, 

para una investigación clara e imparcial de los hechos. La estructuración de esta herramienta de gestión constituirá 

uno de los elementos del proceso de gestión. Una de las bases metodológicas para este trabajo será la Gestión 

Moderna de Control de Pérdidas de la consultora DNV — DET NORSKE VERITAS, Técnica de Análisis 

Sistémico de Causas — TASC, Gestión Rutinaria de la Consultoría FALCONI — Consultores de Resultados y 

otras herramientas como sistemas de gestión como como: PDCA, SDCA, entre otros e ISO 45001:2018. Que 

garanticen la medición y control de su sistema de gestión con procesos, que apunten al análisis de accidentes, 

control de cuasi accidentes y, siendo más atrevidos, las anomalías en la gestión, que pueden generar ocurrencias 

no deseadas. Esta problematización está relacionada con el aumento y descontrol de las pérdidas en las empresas, 

pues siguen siendo uno de los grandes temas en las reuniones de los líderes, aún hoy en el mundo contemporáneo, 

la era digital. Son varias las anomalías encontradas, que pueden derivar en un descontrol total del proceso, 

provocando pérdidas considerables e incluso la paralización de los procesos productivos, o peor aún, en cuanto a 

fatalidades y accidentes con incapacidad permanente o temporal o incluso pérdida de negocio. Concluimos con el 

trabajo anterior, que todo lo que se puede medir se puede controlar, es decir, la gestión por parte de la 

administración y la mejora continua de los procesos de una organización. 

Palabras clave: Investigando Accidente. Trabajo. Seguridad sanitaria. 

 

INTRODUÇÃO 

A segurança começa pelo topo da organização e não pela base operacional 

Muitos gerentes têm a tendência a racionalizar as causas dos acidentes, a focar os 

mesmos em atos descuidados e inseguros dos outros e a evitar as suas responsabilidades. Como 

o Dr. W. Edward Deming (um renomado consultor de qualidade) e outros especialistas em 

gerenciamento já identificaram que somente 15% dos problemas de uma companhia podem ser 

controlados pelos seus funcionários, enquanto cerca de 85%, somente podem ser controlados 

pela gerência. Em outras palavras, a maior parte dos problemas de controle de perdas são 

problemas gerenciais. 

Os gerentes são o componente humano dos sistemas de gestão e são o topo da 

responsabilidade de todas as condições e atos ocorridos dentro de uma empresa. Todos os 

gerentes podem ser auxiliados por um sistema de gestão bem desenvolvido e em especial, que 

tragam ferramentas para uma adequada investigação de ocorrências. 

Um processo de investigação de ocorrências ajuda a manter o foco em todas as 

ocorrências dentro de uma organização independente de sua classificação (pessoais, materiais, 

com equipamentos e o meio ambiente). Quando os gerentes são estimulados, as ferramentas de 

investigação de ocorrência garantem a continuidade do processo de modo que as medidas de 

controle são implementadas e a operação voltando ao normal. As investigações oferecem 

caminhos estruturados para a melhoria do tratamento, alcance dos objetivos, desenvolvimento 

das pessoas e melhoria dos processos comerciais e a sustentabilidade dos negócios. 

Um processo de investigação de ocorrências bem estruturado considera todas as 

exposições a perdas potenciais e aquelas críticas à operação. E o entendimento desta avaliação, 

contribui significativamente para a tomada de decisão sobre os controles adequados e 

implementação e monitoramento dos sistemas para evitar recorrências no processo. E não 

somente, um processo para encontrar culpados (Administração Moderna da Segurança — 2000 
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DNV). 

 

CONCEITOS BÁSICOS MELHORES RESULTADOS 

Um dos grandes temas para uma adequada investigação de ocorrências é o 

entendimento dos conceitos básicos e sua aplicabilidade dentro de um processo investigatório. 

Notoriamente muitas empresas fazem o processo investigatório, somente quando há 

ocorrências, que resultam em algum dano pessoal ao empregado, ou seja, somente as 

ocorrências pessoais com abertura de CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) 

documentação da Previdência Social do governo. Inclusive, há empresas que somente abrem a 

cada CAT para os acidentes com afastamento, ou seja, os acidentes onde o empregado não 

retornar à empresa no dia posterior ao acidente. Essa situação é considerada como passível de 

multa, pois, os acidentes pessoais com ou sem afastamento (típicos ou de trajeto) devem ser 

comunicados com a abertura da CAT. Neste contexto, se os conceitos básicos não são bem 

entendidos poderá gerar sérios danos à gestão das organizações. O universo do processo 

investigatório, entendimento e tratamento de ocorrências (anomalias), não se limita ao contexto 

tão somente previdenciário, este deverá ser mais abrangente na gestão dos processos de 

tratamento de ocorrências numa gestão mais ampla. 

 

Conceito de Acidente do Trabalho segundo a Previdência Social. O que é acidente de 

trabalho? 

Conforme dispõe o art. 19 da Lei n.º 8.213/91, "acidente de trabalho é o que ocorre 

pelo exercício do trabalho a serviço da empresa 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". 

Ao lado da conceituação acima, de acidente de trabalho típico, por expressa 

determinação legal, as doenças profissionais e/ou ocupacionais equiparam-se a acidentes de 

trabalho. Os incisos do art. 20 da Lei n.º 8.213/91 as conceitua: 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. 

Como se revela inviável listar todas as hipóteses dessas doenças, o § 2.º do mencionado 

artigo da Lei n.º 8.213/91 estabelece que, "em caso excepcional, constatando-se que a doença 

não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais 

em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve 

considerá-la acidente do trabalho". 

O art. 21 da Lei n.º 8.213/91 equipara ainda a acidente de trabalho: 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: O acidente sofrido pelo segurado no local e no 

horário do trabalho, em consequência de: Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado 

por terceiro ou companheiro de trabalho; Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por 

motivo de disputa relacionada ao trabalho; Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia 

de terceiro ou de companheiro de trabalho; Ato de pessoa privada do uso da razão; 

Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior; A 
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doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de    sua atividade; 

O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho: Na execução de 

ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa; na prestação espontânea de 

qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 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; no percurso da residência para o local de trabalho 

ou deste para aquela, independentemente do meio de locomoção, inclusive veículo de 

propriedade do segurado. § 1.º Nos períodos destinados à 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.  

Esses acidentes não causam repercussões apenas de ordem jurídica. Nos acidentes 

menos graves, em que o empregado tenha que se ausentar por período inferior a quinze dias, o 

empregador deixa de contar com a trabalhadora temporariamente afastada em decorrência do 

acidente e tem que arcar com os custos econômicos da relação de empregado. O acidente 

repercutirá ao empregador também no cálculo do Fator Acidentário de Prevenção — FAP da 

empresa, nos termos do art. 10 da Lei n.º 10.666/2003. 

Os acidentes de trabalho geram custos também para o Estado. Incumbe ao Instituto 

Nacional do Seguro Social — INSS administrar a prestação de benefícios, tais como auxílio-

doença acidentário, auxílio-acidente, habilitação e reabilitação profissional e pessoal, 

aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Estima-se que a Previdência Social gastou, só 

em 2010, cerca de 17 bilhões de reais com esses benefícios.  

Conteúdo de responsabilidade dos Gestores Nacionais e Equipe Executiva do 

Programa Trabalho Seguro. 

 

Conceito de Acidente do Trabalho segundo um Programa de Gerenciamento 

É um fato indesejado resultando em perdas humanas, equipamentos, materiais e ao 

meio ambiente. Apesar de o conceito ser muito mais prático, mas a sua abrangência não se 

resulta apenas em investigações no contexto previdenciário conforme explicado no capítulo 

anterior. Compreendendo desta forma uma análise mais aprofundada dos cenários de 

ocorrências e anomalias nos processos de uma organização. A significância de dar maior 

abrangência nos cenários é de extrema importância para manter o controle de gerenciamento 

de perdas dentro uma organização. 

Matematicamente relacionando o acidente às perdas (pessoais, materiais, 

equipamentos e ao meio ambiente), podemos resumir que um acidente é igual a uma PERDA. 

Utilizando apenas o conceito previdenciário, os demais temas não seriam então investigados e 

consequentemente não tratados. 

 

Conceito de Quase Acidente em um Programa de Gerenciamento 

Matematicamente relacionado ao capítulo anterior, se um acidente é um igual a uma 

PERDA (Pessoal, Equipamento, Materiais e Meio Ambiente) resumidamente podemos 

relacionar o Quase Acidente a uma Quase Perda. Ou seja, também sendo uma ocorrência 

indesejada quase resultando uma Perda ou Acidente. Muitas das vezes não reconhecido e não 

investigado é uma grande oportunidade perdida para evitarmos maiores perdas nas 
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organizações. É ainda um susto no processo, onde não gerou perdas, mas por 

circunstâncias ligeiras poderia ter gerado. Algumas literaturas e inclusive a ISO 45001:2018 — 

‘item’ da norma 3,35 trata o Quase Acidente também como Incidente ou Quase Perda. 

 

Conceito de Anomalia 

Mais significante que o tratamento dos acidentes e quase acidentes dentro de uma 

organização estão as anomalias nos processos que podem gerar fatos indesejáveis. E para isto 

um controle efetivo deve ser mantido para se evitar NÃO CONFORMIDADES na 

gerenciamento de Controle de Perdas. Na verdade, elas são o grande termômetro da gestão dos 

processos, onde significativamente retratam o nível da gestão com as questões de 

implementação das medidas de controle. 

 

OUTROS CONCEITOS IMPORTANTES NA GESTÃO 

Para melhor compreender as habilidades e técnicas envolvidas na gestão de controle 

de perdas, parece lógico discutir alguns termos básicos de gestão de controle de perdas. Assim 

como, os médicos e advogados possuem seu próprio jargão profissional, os gerentes também o 

têm. Já que a gestão de segurança é uma profissão distinta, ele possui diversos termos 

especializados com significados específicos. Em muitos casos, os significados funcionais dos 

termos de controle de perdas não são encontrados em dicionários. As definições funcionais 

evoluem a partir da experiência. Ela se torna uma espécie de símbolo taquigráfico para a 

comunicação efetiva entre os companheiros de profissão. Evidentemente, o profissional deve 

sempre se precaver quanto ao modo como utiliza este vocabulário específico durante uma 

comunicação com pessoas de outras profissões. 

Embora os gerentes operacionais não precisem se tornar especialistas em segurança, 

eles precisam conhecer alguns termos, como: Controle: Adequação a padrões ou exigências; 

Perigo: Uma condição ou ato com potencial para perda; Risco: Avaliação do perigo, 

probabilidade da ocorrência de um evento associado a gravidade da potencial consequência; 

Avaliação do Risco: Uma avaliação da probabilidade e da gravidade dos resultados, se um 

perigo puder resultar em uma perda; Segurança: Controle das perdas acidentais; Controle de 

Perdas: qualquer coisa feita para reduzir a perda proveniente dos riscos inerentes do negócio; 

Sistema de gestão: Liderança e a estrutura que garante que o trabalho seja realizado de um modo 

consistente ao longo do tempo, uma estratégia organizacional para utilização das informações; 

Gestão do Controle de Perdas: aplicação das habilidades de gerenciamento profissional para o 

controle de perdas a partir dos riscos inerentes do negócio. 

 Causa Básica: Dentro de um estudo se não tratados geram atos e condições abaixo do 

padrão. 

 Causa Imediata: São as anomalias que correspondem aos atos e condições abaixo do 

padrão e que podem gerar Acidentes (Perdas) nos processos. 

 

INVESTIGANDO UMA OCORRÊNCIA 

Após uma atualização dos conceitos nos capítulos anteriores entraremos de uma forma 

mais consistente no processo de investigação de ocorrências, facilitando a aplicação de qualquer 

metodologia para atingirmos as causas básicas que resultaram na ocorrência e efetuarmos um 

plano de ação para evitarmos recorrências. 
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O FATO 

Sempre que ocorrer um fato (uma ocorrência) os envolvidos devem ser acionados e a 

preservação do local é fundamental para serem colhidas todas as informações necessárias para 

uma investigação (fotos, vídeos, documentos, testemunhas, etc.) são essenciais para o início de 

uma adequada investigação. 

 

 A COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO 

Geralmente, em uma organização são acionados para a formação da comissão o 

empregado (quando possibilitado), testemunhas (se houver), CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes) ou na ausência um Representante de Segurança, Líderes, Segurança 

do Trabalho (SESMT- Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho) e dependendo da ocorrência ou procedimento interno da organização (Presidente, 

Diretores, Gerentes, Jurídicos, Recursos Humanos, etc.). Esta comissão deverá analisar todas 

as evidências apresentadas na ocorrência e realizar o estudo para entendimento. Importante 

salientar que a finalidade da investigação é encontrar as causas de cada ocorrência e não 

culpados, para o processo não ser entendido como punitivo direcionado a prejudicar 

exclusivamente o empregado. 

 

METODOLOGIAS PARA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE 

Cada organização poderá utilizar a sua metodologia para a investigação de ocorrências 

sejam elas as anomalias ou ocorrências de acidente, o recomendado é que a metodologia 

consiga explorar de fato, quais foram as reais causas que contribuíram para cada ocorrência. 

Este processo deve ser considerado como uma parte integral do processo de gestão de riscos, e 

corretamente implementada e introduzida, terá um forte e desejável impacto sobre os resultados. 

Muito embora cada organização escolha a sua forma de investigar e tratar das ocorrências é 

importante salientar que algumas metodologias são para ocorrências simples e de pequeno porte 

e existem outras dependendo da complexidade de cada organização e evento. Citarei alguns 

subcapítulos posteriores. A investigação de ocorrências envolve o exame sistemático de um 

evento indesejado que resultou, ou poderia resultar, em lesões às pessoas, danos à propriedade 

ou perdas no processo. 

 

A TÉCNICA DOS 5 PORQUÊS 

Surgiu na década de 30 sendo criada por Sakichi Toyoda, fundador das Indústrias 

Toyota. Desde o seu surgimento, a ferramenta vem sendo muito utilizada devido a sua 

simplicidade e eficiência. 

Os 5 Porquês é uma ferramenta que consiste em perguntar 5 vezes o porquê de um 

problema ou defeito ter ocorrido, de modo a descobrir a sua real causa, ou seja, a causa raiz. 

Um ponto interessante e vale mencionar é que, na prática, pode ser que não seja necessário 

perguntar 5 vezes “por quê” ou ser necessário realizar mais de 5 questionamentos para 

identificar a causa raiz de um problema. Não há uma regra para isso, e apesar de o criador da 

ferramenta afirmar que 5 é o número ideal de vezes, depende muito do contexto de cada situação 

e empresa. 

Criada para ser interativa, a ferramenta tem como resultado esperado a identificação 
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da causa raiz de um problema. Encontrar a real causa de um problema é fundamental para que 

qualquer ação tomada seja eficaz. 

Geralmente as pessoas costumam atuar no efeito, ou seja, na consequência ou resultado 

do problema ao invés de atuar na sua verdadeira causa, o que torna a atuação ineficaz levando 

o problema a se repetir. O 5 porque ajuda na investigação da causa para ser encontrado o que 

realmente levou o problema acontecer, possibilitando a realização de ações que eliminem de 

fato o problema. 

Quando utilizar? Uma das grandes dores do mundo da qualidade é o investimento de 

recursos em ações que acabam não sendo eficazes e, dessa forma, não impedem que o problema 

volte a acontecer. A recorrência de um problema geralmente acontece porque a causa real que 

levou o problema acontecer não foi identificada corretamente, fazendo com que toda e qualquer 

ação feita acabe não funcionando. 

Diante desse cenário, uma boa alternativa para descobrir a causa raiz do problema é 

utilizar o 5 porquê, pois a ferramenta irá direcionar a análise para a causa raiz do que está 

acontecendo e assim ajudar a refletir e propor uma solução efetiva para o problema. 

Visto que o foco de utilização da ferramenta é a identificação da causa raiz, vale 

ressaltar que o 5 porque pode não ser adequado para resolver um problema muito complexo ou 

crítico. Isso acontece, pois, ao explorar os “porquês”, a ferramenta pode acabar direcionando o 

resultado para uma única causa raiz, quando, na verdade, a complexidade e a criticidade fazem 

com que o problema tenha mais de uma causa raiz. Entretanto, é necessário ter atenção nesse 

ponto, para que as causas raízes não sejam confundidas com os efeitos causados pelo problema. 

De maneira geral, os 5 Porquês podem ser utilizados para resolver qualquer situação 

em que houver um problema e onde é preciso investigar para encontrar uma solução efetiva. 

Por exemplo, quando um processo não estiver funcionando corretamente, quando um produto 

estiver com defeito e, até mesmo na análise de causa de uma não conformidade. Não menos 

importante, mas os 5 Porquês podem ser aplicados em problemas pessoais, sendo também úteis 

no dia a dia. 

Em cenários em que uma investigação mais detalhada precisa ser feita, o 5 porque pode 

ser utilizado combinado com outras ferramentas de análise de causa, como o Diagrama de 

Ishikawa. Nesse caso, é recomendável aplicar o Diagrama de Ishikawa primeiramente, 

elencando vários fatores que podem ter contribuído para ocorrência do problema. Na sequência, 

aplica-se os 5 Porquês levando em consideração as respostas e o resultado (causa raiz) obtidos 

nos pontos foco do Ishikawa (os 6M: materiais, mão de obra, método, etc.). 
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Método Ishikawa ou 6M 

Diagrama de Ishikawa, também conhecido como Diagrama de Causa e efeito ou 

Diagrama Espinha de peixe[1], é um gráfico cuja finalidade é organizar o raciocínio em 

discussões de um problema prioritário, em processos diversos, especialmente na produção 

industrial. Originalmente proposto pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa em 1943 e 

aperfeiçoado nos anos seguintes.[1] O diagrama foi desenvolvido com o objetivo de representar 

a relação entre um “efeito” e suas possíveis “causas”. Esta técnica é utilizada para descobrir, 

organizar e resumir conhecimento de um grupo a respeito das possíveis causas que contribuem 

para um determinado efeito. 

Em sua estrutura, as prováveis causas dos problemas (efeitos) podem ser classificadas 

como sendo de seis tipos diferentes quando aplicada a metodologia 6M: 

Método: toda a causa envolvendo o método que estava sendo executado o trabalho; 

Material: toda causa que envolve o material que estava sendo utilizado no trabalho; Mão-de-

obra: toda causa que envolve uma atitude do colaborador (ex. procedimento inadequado, pressa, 

imprudência, ato inseguro, etc.). 

Máquina: toda causa envolvendo a máquina que estava sendo operada; medida: toda 

causa que envolve os instrumentos de medida, sua calibração, a efetividade de indicadores em 

mostrar as variações de resultado, se o acompanhamento está sendo realizado, se ocorre na 

frequência necessária, etc. Meio ambiente; toda causa que envolve o meio ambiente em si 

(poluição, calor, poeira, etc.) e, o ambiente de trabalho (layout, falta de espaço, 

dimensionamento inadequado dos equipamentos, etc.). 

O Sistema permite estruturar hierarquicamente as causas potenciais de determinado 

problema ou oportunidade de melhoria, bem como seus efeitos sobre a qualidade dos produtos. 

Permite também estruturar qualquer sistema que necessite de resposta de forma gráfica e 

sintética (isto é, com melhor visualização). 

O Diagrama pode evoluir de uma estrutura hierárquica para um diagrama de relações, 

uma das sete ferramentas da qualidade desenvolvidas por Ishikawa, que apresentam uma 

estrutura mais complexa e não hierárquica. 

Ishikawa observou que, embora nem todos os problemas pudessem ser resolvidos por 

essas ferramentas, ao menos 95% poderiam ser, e que qualquer trabalhador fabril poderia 

efetivamente utilizá-las. Embora algumas dessas ferramentas já fossem conhecidas há algum 

tempo, Ishikawa as organizou especificamente para aperfeiçoar o Controle de Qualidade 

Industrial nos anos 60. 
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Talvez o alcance maior dessas ferramentas tenha sido a instrução dos Círculos de 

Controle de Qualidade (CCQ). Seu sucesso surpreendeu a todos, especialmente quando foram 

exportados do Japão para o ocidente. Esse aspecto essencial do Gerenciamento da Qualidade 

foi responsável por muitos dos acréscimos na qualidade dos produtos japoneses e, 

posteriormente, muitos dos produtos e serviços de classe mundial. 

Um dos méritos desta ferramenta é sua capacidade de trabalhar com diversos pontos 

de vista, compartilhando o conhecimento comum sobre o problema e incentivando que os 

membros da equipe visualizem o sintoma e as possíveis causas de um problema como parte de 

todo um sistema (induz ao pensamento sistêmico). 

Uma das grandes vantagens do diagrama está no fato deste fornecer uma conexão 

visual entre o efeito observado (disposto no lado direito do diagrama) e todos os possíveis 

fatores que contribuem para ele (dispostos à esquerda). As espinhas principais representam as 

causas primárias (macro causas) do problema e as ramificações dessas espinhas representam as 

causas secundárias ou oriundas de processos anteriores. A ideia é que, no final da espinha, 

chegamos os micros causas reais e específicas do que está causando aquele efeito utilização. 

Não há limites para a utilização do diagrama de Ishikawa. As empresas que preferem 

ir além dos padrões convencionais podem identificar e demonstrar em diagramas específicos a 

origem de cada uma das causas do efeito, isto é, as causas das causas do efeito. A riqueza de 

detalhes pode ser determinante para uma melhor qualidade dos resultados do projeto. Quanto 

mais informações sobre os problemas da empresa forem disponibilizadas, maiores serão as 

chances de se livrar deles. 

Essa ferramenta dá ao usuário uma lista de itens para serem conferidos por meio do 

qual se consegue uma rápida coleta de dados para várias análises. Essas informações são 

utilizadas para se obter uma localização da causa dos problemas, e utilizadas muito na segurança 

do trabalho. 

 

 

 
 

 

Técnica de Investigação de Incidentes e Acidentes e Quase Acidentes – TASC (DNV) 

Objetivos: Como deve ser a reação inicial a um acidente; coletar evidências usando a 

metodologia dos quatro P’s - Posição, Pessoas, Partes e Papéis; Identificar e usar métodos para 

preservar evidências de posição; usar diretrizes para uma entrevista efetiva; identificar as 

evidências de partes; identificar as evidências de papel contidas em diversos registros; aplicar o 

Modelo de Causalidade de Perdas; Identificar as perdas, os contatos, as causas imediatas, as 
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causas básicas, e a falta de controle no acidente (uso da Técnica de Análise Sistemática de 

Causas da DNV GL-TASC); desenvolver as ações corretivas associadas ao sistema de 

gerenciamento da empresa; elaborar relatório de investigação de incidentes sucinto e eficaz. 

De maneira geral o processo de investigação independente de sua linha de análise, ela 

deve se fundamentar e se aprofundar na busca das causas básicas e tratamento para evitar 

recorrências na (gerenciamento). Quando nesta fase a liderança estará no nível de compromisso 

e gerenciamento em todos os processos do negócio e fundamentando o controle de perdas? 

 

 
 

 

PLANO DE AÇÃO (METODOLOGIA 5W1) 

Finalizando o processo de investigação e chegando-se às causas básicas das 

ocorrências/anomalias deverá ser estabelecido um plano de ação para implementação das ações 

necessárias para se evitar recorrências. 
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Utilizaremos como exemplo a metodologia 5W1H. Esta metodologia é um documento 

de forma organizada que identifica as ações e as responsabilidades de quem irá executar, através 

de um questionamento, capaz de orientar as diversas ações que deverão ser implementadas. 

Deve ser estruturado para permitir uma rápida identificação dos elementos necessários 

à implantação do projeto. Os elementos podem ser descritos como: WHAT — O que será feito 

(etapas); HOW — Como deverá ser realizado cada tarefa/etapa (método) WHY — Por que deve 

ser executada a tarefa (justificativa) WHERE — Onde cada etapa será executada (local); 

WHEN — Quando cada uma das tarefas deverá ser executada (tempo) WHO — Quem realizará 

as tarefas (responsabilidade). 

 

 
 

MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO 

Muito embora aparentemente concluindo as ações do plano de ação perante às causas 

básicas analisadas, uma parte de extrema importância é o monitoramento das ações do plano de 

ação. Este tem por finalidade verificar se todas as ações concluídas e efetivadas pelos 

responsáveis estão realmente no contexto para se evitar recorrências de  ocorrências/anomalias. 

Este plano poderá ser acompanhado nas reuniões de segurança, visitas em campo ou até 

pesquisas com os empregados verificando se todas as ações foram efetivas para o cenário. Este 

processo pode ser   chamado auditoria de verificação de plano de ação. 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em um processo de investigação de acidente o mais correto e independente da 

gravidade e organização deve manter com foco nas reais evidências e num sistema de 
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confiabilidade entre os participantes. Ela deve criar relatórios esclarecedores e ações 

necessárias, para se evitar ocorrências de mesmo porte ou até com gravidades maiores na 

organização. O importante é que todos os conceitos estejam alinhados e que qualquer pessoa 

externa à organização (ex. órgãos fiscalizadores) possa observar e entender todo o esforço da 

comissão em se chegar às causas básicas e os efetivos acompanhamentos de planos 

gerenciáveis. E que cada ocorrência possa ser um grande aprendizado para as organizações 

verificarem como estão as suas estruturas, procedimentos, treinamentos, engenharia, processos, 

liderança, fatores pessoais dos colaboradores e motivação de todo contexto organização para 

criar meios seguros de trabalho. 

Como vivenciamos vários acidentes de ordem mundial, como na NASA, DUPONT, 

PETROBRÁS, a própria DNV dentre outras, chegaram aos níveis que estão por infelicidades 

de grandes ocorrências indesejáveis, que fizeram repensar em todo o processo relacionados a 

homem x trabalho. 
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RESUMO 
O número reduzido da frota de ônibus que circulam a Praça 8 de dezembro faz com que haja a superlotação de 

passageiros nos ônibus e a privação da liberdade e do bem-estar social urbano dos usuários em tempo da Pandemia 

da Covid-19. Essa situação demonstra a tendência involuntária do desprezo pela dignidade da pessoa humana, 

perigando desse modo, a saúde individual e coletiva das pessoas.  As empresas de transporte público por ônibus 

tomaram as medidas de precaução para evitar aglomeração das pessoas sob a orientação das autoridades locais. 

Sendo uma destas medidas, a redução da frota de ônibus, mas priorizou a circulação de alguns ônibus para facilitar 

a deslocação daqueles que participam em atividades do setor de saúde, alimentação e segurança. As medidas de 

combate à pandemia incluem também o isolamento social de pessoas do grupo de risco, a suspensão de aulas 

escolares, fechamento de Comércio, Bancos, Serviços, lugares de lazer e de Cultura nos casos em que se verifica 

a falta de leitos nos hospitais para internar pacientes infectados. Esta situação fez reduzir a demanda de passageiros 

por ônibus. Entretanto, a oferta de serviços diminuiu a ponto de dar espaço ao encerramento de algumas empresas 

de transporte, bem como o despedimento de motoristas e de cobradores. Mas, quando se relaxam as medidas de 

combate a pandemia do Covid-19 pelos decretos governamentais, os usuários pacatos em busca de sobrevivência, 

voltam a superlotar os ônibus sem se aperceberem que involuntariamente estão a desprezar a sua dignidade. A 

Constituição Federativa no 1º.  Artigo, diz: ``A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos I- a soberania - a cidadania III - a dignidade da pessoa humana IV - os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa’. Portanto, este artigo defende a dignidade da pessoa humana por ser um direito natural e também 

jurídico por se fundamentar na Declaração Universal dos Direitos Humanos e princípio constitucional da 

República Federativa do Brasil. Contudo, este trabalho visa apelar à consciência dos passageiros a respeitarem a 

sua dignidade e lembrar aos gestores das empresas transportadoras a observância do direito dos seus 

clientes, evitando assim, a superlotação como forma de prevenir a disseminação da pandemia bem como de outras 

doenças transmissíveis dentro dos transportes públicos urbanos por ônibus. 
Palavras-chave: Frota. Ônibus. Superlotação. Pandemia.Dignidade. 
  
ABSTRACT 
The reduced number of buses that circulate at Praça 8 de Dezembro leads to overcrowding of passengers on buses 

and the deprivation of freedom and urban social well-being of users during the Covid-19 Pandemic. This situation 

demonstrates the involuntary tendency of contempt for the dignity of the human person, thus endangering the 

individual and collective health of people. Public bus companies have taken precautionary measures to 

avoid crowding under the guidance of local authorities. One of these measures is the reduction of the bus fleet, but 

with the availability of circulation of few buses to facilitate the movement of those who participate in activities in 

the health, food and safety sector. Measures to combat the pandemic also include the social isolation of people 

from the risk group, the suspension of school classes, closing of Commerce, Banks, Services, leisure and cultural 

places in cases where there is a lack of beds in hospitals to hospitalize infected patients. 
This situation has reduced passenger demand for buses. However, the offer of services has decreased to the point 

of giving way to the closure of some transport companies as well as the dismissal of drivers and collectors. But, 

when measures to combat the Covid-19 pandemic are relaxed by government decrees, peaceful users in search of 

survival, once again overcrowded buses without realizing that they are involuntarily despising their dignity. The 

Federative Constitution in the 1st. Article says: `The Federative Republic of Brazil, formed by the indissoluble 
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union of States and Municipalities and the Federal District, constitutes a Democratic State of Law and has as 

foundations I - sovereignty - citizenship III - the dignity of the human person IV - the social values of work and 

free enterprise.`’Therefore, this article defends the dignity of the human person, as it is a natural and also a legal 

right, based on the Universal Declaration of Human Rights and constitutional principle of the Federative Republic 

of Brazil. This work aims to appeal to the awareness of passengers to respect their dignity and remind the managers 

of transport companies to observe the rights of their customers, thus avoiding overcrowding as a way to prevent 

the spread of the pandemic as well as other communicable diseases within urban public services by bus. 
Keywords: Fleet. Bus. Overcrowding. Pandemic. Dignity. 
  
ABSTRACTO 

El reducido número de la flota de autobuses que circula por la Praça 8 de Dezembro provoca el hacinamiento de 

los pasajeros en los autobuses y la privación de la libertad y el bienestar social urbano de los usuarios durante la 

época de la Pandemia Covid-19. Esta situación demuestra la tendencia involuntaria al desprecio por la dignidad 

de la persona humana, poniendo en peligro la salud individual y colectiva de las personas. Las empresas de 

transporte público en autobús han tomado medidas de precaución para evitar aglomeraciones de personas bajo la 

dirección de las autoridades locales. Una de estas medidas fue la reducción de la flota de buses, pero prioriza la 

circulación de algunos buses para facilitar el movimiento de quienes participan en actividades del sector salud, 

alimentación y seguridad. Las medidas para combatir la pandemia también incluyen el aislamiento social de 

personas del grupo de riesgo, suspensión de clases escolares, cierre de Comercio, Bancos, Servicios, lugares de 

ocio y culturales en los casos en que falten camas en los hospitales para hospitalizar a pacientes infectados. Esta 

situación ha reducido la demanda de autobuses por parte de los pasajeros. Sin embargo, la oferta de servicios 

disminuyó hasta el punto de dar paso al cierre de algunas empresas de transporte, así como al despido de 

conductores y recolectores. Pero cuando las medidas para combatir la pandemia Covid-19 se relajan por decretos 

gubernamentales, los usuarios pacíficos en busca de supervivencia, vuelven a abarrotar los buses sin darse cuenta 

de que están despreciando involuntariamente su dignidad. La Constitución Federativa en el 1er. El artículo dice: 

`` La República Federativa de Brasil, formada por la unión indisoluble de Estados y Municipios y el Distrito 

Federal, constituye un Estado Democrático de Derecho y tiene como fundamento Y - soberanía - ciudadanía III - 

la dignidad de la persona humana IV - los valores sociales del trabajo y la libre empresa ”. Por tanto, este artículo 

defiende la dignidad de la persona humana, ya que es un derecho natural y también legal, con base en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y principio constitucional de la República Federativa de Brasil. Sin 

embargo, este trabajo tiene como objetivo apelar a la conciencia de los pasajeros para respetar su dignidad y 

recordar a los responsables de las empresas de transporte que respeten los derechos de sus clientes, evitando así el 

hacinamiento como forma de prevenir la propagación de la pandemia así como otras enfermedades transmisibles. 

dentro del transporte público urbano en autobús. 

Palabras clave: Flota. Autobuses. Lleno de gente. Pandemia de dignidad. 

 

 

INTRODUÇᾸO 
  
DISTRITO DE TOBOᾸO E A PRAÇA 8 DE DEZEMBRO EM GUARULHOS 

  

Taboão é um dos distritos urbanos da cidade de Guarulhos no estado de São Paulo. 

Encontra-se localizada neste distrito a Praça 8 de dezembro que faz parte dos 

sete subcentros comerciais do município. 

A frota de ônibus que frequentemente circula nesta Praça percorre a Avenida Otávio 

Braga de Mesquita, centro da cidade de Guarulhos, bairro São Geraldo, vila Fátima e também 

a vila Florida, transportando pessoas para diversos lugares da Cidade. As pessoas que 

geralmente usam esse meio de transporte são de baixa renda, vivendo nas periferias da cidade 

e em condições de pobreza urbana. Mesmo em tempo da pandemia, os ônibus têm andado 

superlotado devido ao ajuste na circulação dos mesmos como resultado da implementação das 

medidas de prevenção da disseminação do vírus da Covid-19. 

   Devido à diminuição da frota de ônibus o espaço de tempo entre um ônibus e outro tem 

sido bastante longo. “Esta situação surge pela determinação dos órgãos de tutela locais no 



 Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 
90 

âmbito de adequar a oferta de serviços em relação à quantidade de ônibus em circulação na 

resposta da demanda’’.  

   De acordo com a Associação Nacional das empresas transportadoras urbanas públicos 

por Ônibus, “a principal medida tomada para o momento foi à intensificação da limpeza e 

higienização dos ônibus, terminais, estações e pontos de ônibus, uma das recomendações 

encaminhadas pela NTU às empresas’’.  

     A higienização nos terminais e nos pontos de ônibus ficou esquecida na medida em que 

a econômicas das empresas transportadoras privadas e municipais iam dificultando o 

funcionamento normal das empresas.  

    Hoje em dia, a higienização ficou ao encargo dos passageiros pacatos. Além da 

higienização “Outras medidas também estão sendo adotadas em larga escala como a 

disponibilização de álcool gel para motoristas, cobradores e passageiros, limitação de pessoas 

a bordo, circulação dos Ônibus somente com as janelas abertas e exposição de cartazes 

informativos e Informações gerais sobre a pandemia e como prevenir o contágio”. 4 

   De facto, a pandemia da Covid-19, apanhou a todos de surpresa e provocou impacto 

negativo em todos os níveis sócio-económico e político ao nível mundial. Este facto retirou 

sobremaneira a liberdade das pessoas, no sentido de não poderem fazer escolhas livres, 

perigando assim, a liberdade individual e ao bem-estar social coletivo. 

   Contudo, a dignidade humana vem plasmada na Constituição Federal e nos tratados 

internacional, por isso, deve ser preservada a todo custo para dar sentido e valor à vida das 

pessoas. Pois, “ a defesa da dignidade humana ocupa lugar central no discurso jurídico 

contemporâneo.  

   Há, no entanto, uma necessidade imperiosa das pessoas aperfeiçoarem a vida de modo a 

garantirem o bem-estar social apesar da situação imposta pela pandemia que veio acrescentar 

as outras tantas doenças já existentes, tais como: caxumba, gripes, tuberculose e outras que 

podem ser transmissíveis dentro dos ônibus.  

   Por causa disso, as instâncias jurídicas procuram sem grande sucesso reporem a ordem nas 

empresas transportadoras por ônibus em Guarulhos. 

   O Tribunal da Justiça de São Paulo, tendo notado a superlotação dos ônibus em 

Guarulhos, determinou, por lei, a ampliação da frota de transportes por ônibus em Guarulhos 

com o fim de melhorar os serviços de transportes. 

     Nessa ocasião, a cidade de Guarulhos era a cidade mais afetada depois de São Paulo.

 Com base no relatório da Associação Nacional das Empresas Transportadoras por Ônibus 

publicado no início da Pandemia da Сovid-19, demonstra como era o sistema de transporte ao 

nível do país e as consequências que advieram pela pandemia. 

  
A REDUCÇᾸO DA FROTA DE ȎNIBUS EM GUARULHOS 
  
ASSOCIAÇᾸO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS E O 

IMPACTO DA COVID-19 

  

     Existem regulamentos que determinam o limite de passageiros nos ônibus urbanos, que 

variam de veículo para veículo. Por exemplo, um ônibus urbano cuja capacidade de lotação e 

de 34 passageiros sentados e 23 em pé totalizam 57 pessoas poderia transportar após 29 
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passageiros que correspondem em termos percentuais a 50% de usuários. Se assim fosse, a 

qualidade dos serviços seria excelente. Mas, a superlotação de ônibus urbano viola o artigo 22 

da Constituição Federal que impõe aos órgãos responsáveis pelo transporte urbano que não 

ofereçam boas condições de serviço e reparo em caso de descumprimento”. 

Para auxiliar o controle do movimento dos passageiros e segurança deles encontram-se 

montados os aparelhos de DVR e câmeras veiculares nos ônibus públicos urbanos. Esses 

aparelhos de vigilância proporcionam segurança, controle e transparência no trabalho e nos 

veículos de companhia. Esses dispositivos ajudam também no processo de auditoria e assuntos 

legais. Mesmo tendo esses aparelhos, a superlotação de ônibus continua significativa. Por causa 

disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que se introduzisse 100% da frota de 

ônibus em circulação, mas sem descartar o decreto 36.881 que obriga “o uso obrigatório de 

máscaras descartáveis ou caseiras confeccionadas em tecidos, para a circulação no transporte 

público e privado, táxis, e carros de corrida por aplicativos”. 11 

    As informações publicadas no relatório de 16/3/2020 a 15 /4/202 da Associação 

Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU, revelam a quantidade de frota de 

veículos que circulavam nas capitais estaduais, regiões metropolitanas bem como as empresas 

operadoras do sistema de transporte público urbano por ônibus no Brasil, conforme mostra 

o quadro abaixo: 

Tabela 1: Associação das Empresas de transporte Nacional Urbano-NTU-Impactos da Coronavírus no transporte 

público por ônibus (Edição 15/04/2020, 11h00). 

 

Sistema de transporte público urbano em todo o país                                                          279 

Capitais do Brasil                                                                                                                  26 

Regiões Metropolitanas

                                                                                                                                               14 

Empresas operadoras                                                                                                         1.800 

Frota 

Total                                                                                                                               107.000 

    Devido aos impactos negativos causados pela fraca demanda, onde as empresas viram-

se obrigadas a tomar medidas que pudessem equilibrar os serviços da demanda ilustradas no 

quadro 2 abaixo:  

 11. Diário de transporte. Guarulhos determina novas regras para os passageiros. Disponível 

em https://diariodotransporte.com.br ›.Acesso em , dia 27 de abril de 2020. 

 

Tabela 2: Associação das Empresas de transporte Nacional Urbano-NTU-Impactos da Coronavírus no transporte 

público por ônibus (Edição 15/04/2020, 11h00). 

  

1. Diminuição da oferta. 

2. Falência de Empresas. 

3. Demissões 

4. Suspensão de Contratos. 

5. Redução das jornadas de trabalho. 

6. Redução dos salários dos trabalhadores, entre outros. 
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      Com base no mesmo relatório, a fraca demanda deveu-se ao isolamento de pessoas do 

grupo de risco, suspensão de aulas escolares, fechamento de comércio, bancos, serviços, assim 

como a redução de viagens de saúde, lazer e de Cultura. 11 

     Mesmo assim, as empresas colocaram alguns ônibus a circularem para facilitar a 

deslocação dos que participam em atividades essenciais, tais como no setor de saúde, 

alimentação, defesa e segurança. Esses poucos ônibus são disputados pelos passageiros que não 

se importam mais pela sua dignidade e princípios morais e cívicos ao se fazerem transportar de 

forma desprezível em ônibus superlotados 

12. Op.cit.pág.4- Associação das Empresas de transporte Nacional Urbano-NTU 

  

 A SUPERLOTAÇÃO DE ÔNIBUS E A TENDÊNCIA INVOLUNTÁRIA DE 

DESPREZAR A DIGNIDADE 

  

A superlotação de ônibus tem sido um perigo na disseminação das doenças de várias 

naturezas. A tendência involuntária dos passageiros de se fazerem transportar em ônibus 

superlotados constitui um desprezo pela dignidade pessoal e coletiva como comunidade de um 

país onde tudo devia dar certo.De fato, a dignidade deve-se entender como algo que 

está “baseada nas condições externas e outras partindo de uma propriedade 

adquirida” (autonomia pessoal). Segundo Luís Roberto Barroso, a dignidade humana pode ser 

definida a partir de três elementos: o valor intrínseco, a autonomia e o valor comunitário. 

Contudo, “a dignidade deve ser compreendida como uma combinação das duas últimas 

definições: a posse da autonomia pessoal e das condições para desenvolvê-la e exercê-la”. 14  

Assim, o exercício da autonomia e das condições de desenvolvimento torna-se necessário 

ter a consciência da valorização da vida através da prática do bem e evitar o mal, isto é, conhecer 

os direitos morais e cívicos. “Por sua vez, a definição baseada nas condições externas aponta 

para o perigo da desumanização, mas é incompleta porque não especifica quais os atributos cuja 

perda retiraria a dignidade”.De acordo com a definição de dignidade, as pessoas precisam fazer 

algo para merecê-la, não basta possuir certa característica intrínseca ou possuir certas condições 

exteriores. Vários autores, incluindo Immanuel Kant concordam no seguinte: “Entretanto, um 

ponto de consenso entre Barroso, Kant, Macklin e Pinker é a afirmação de que a autonomia é 

um elemento central da dignidade. A diferença está em que Kant, Macklin e Pinker consideram 

que o respeito à autonomia exaure o que há de importante no conceito de dignidade humana, 

ao passo que Barroso considera que há ainda o valor intrínseco e o valor comunitário”. 

Portanto, os usuários que apanham ônibus superlotados desprezaram a sua dignidade 

humana involuntariamente e violam os seus direitos. Enquanto que os responsáveis das 

empresas transportadoras violam gravemente a Constituição Federal de 1988. 

Na sequência realça-se a liberdade por ser um dos elementos da fundamentação da 

dignidade e a necessidade de protegê-la em prol do bem-estar social.  

  

A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DOS PASSAGEIROS EM TEMPO DA COVID-19 

NOS ÔNIBUS URBANOS 

  

    Os passageiros dos ônibus que circulam a Praça 8 de dezembro andam sufocados pela 

superlotação. Esse é um sinal evidente do perigo que afeta um dos três fundamentos da 
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dignidade da pessoa humana. A liberdade que inicia no interior da pessoa pode ser roubada pela 

privação de fazer escolhas livres dentro da lei. 

   Pico Della Mirandola Lo, afirma que Kant fundamenta a dignidade da pessoa humana 

na educação da razão porque é nela que o ser humano é construído. Pois, a educação está ligada 

ao comportamento humano de cada pessoa e “as ações humanas em conjunto”. 

   O autor mais adiante diz que “a finalidade da educação é de” conscientizar o homem 

para o cumprimento de conscientizar o homem para o cumprimento das leis e do direito para 

que seja possível a justiça, a liberdade, a autonomia e a vontade que são atributos de um sujeito 

educado e conhecedor dos seus direitos as leis e do direito para que seja possível a justiça, a 

liberdade, a autonomia e a vontade que são atributos de um sujeito educado e conhecedor dos 

seus direitos.  

Aqui se entende que os usuários do meio de transporte urbano por ônibus precisam ser 

despertados sobre o valor da dignidade nesse tempo da pandemia da Covid-19. Muitas vezes 

nos ônibus superlotados acontecem agressões verbais e físicas, roubos, algo que amedronta os 

passageiros. Isso tudo, deprime os passageiros a ponto de fazerem refletir essa angústia nas suas 

famílias depois de desembarcarem dos ônibus. Estas situações permeiam o bem-estar social 

urbano. Neste sentido, pode-se concordar plenamente com o argumento de Kant quando fala da 

educação por considerar que o homem educado é capaz de defender a sua liberdade.  

  

BEM ESTAR-SOCIAL PREJUDICADO PELA SUPERLOTAÇᾸO DOS ȮNIBUS 

  

Os ônibus superlotados tem sido a fonte de estresse que dia após dia vai diminuindo o 

bem estar social, ou melhor, a qualidade de vida dos usuários de transportes públicos por ônibus. 

O Ministério Público Federal classifica o bem-estar social como o grau de liberdade: “Bem-

estar social, também chamado de “qualidade de vida”, é usado para designar o bem-estar de 

uma sociedade no seu conjunto, englobando a riqueza monetária e o acesso a bens e serviços, 

mas também o seu grau de liberdade, prazer, inovação e saúde ambiental”.  

Neste caso, a prestação de serviços inclui o transporte público com a lotação desejada 

por ônibus que deve estar no grau elevado da liberdade pessoal e coletiva. Porém, os ônibus 

superlotados criam um desequilíbrio emocional e libertinagem. 

As pessoas que frequentemente passam por essas situações levam com elas uma carga 

emocional negativa, podendo às vezes, descarregar aos colegas de serviço e familiares em 

forma de agressão verbal e brigas sem precedente. 

Portanto, o que afeta as pessoas do exterior do seu organismo nos ônibus, instala-se no 

interior da pessoa, podendo causar também problemas de saúde. Portanto, o estresse provocado 

pela superlotação de ônibus prejudica o bem estar social. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

   O perigo contra o bem-estar social urbano se intensifica cada vez mais neste período da 

pandemia de Covid-19, perigoso pelo medo da doença e pela superlotação de ônibus que 

dificulta o distanciamento social, demonstrando a pobreza de liberdade das pessoas e da 

economia familiar. 
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   A miséria extrema a que se chegou, mostra a incapacidade do governo de satisfazer 

cabalmente as necessidades do seu povo. Pois, a tarefa do governo estadual e do municipal e de 

procurar orientar, estimular, coordenar, suprir e integrar os agentes econômicos nas áreas onde 

o governo achar necessário porque, o desenvolvimento de um país bem como a resolução de 

problemas socioeconômicos é feito na conjugação dos esforços entre o sector privado e 

Estatal.   

   A pandemia trouxe transtornos nas empresas de transporte urbano por ônibus, 

impactando negativamente a oferta dos seus serviços quando a demanda diminui drasticamente. 

Com o avanço da tecnologia são instalados os aparelhos DVR e câmeras veiculares para 

o controle dos passageiros e dos trabalhadores. Esses aparelhos poderiam apoiar aos gestores 

das empresas a controlarem com rigor a lotação dos ônibus para permitir melhores serviços e 

prevenção da Covid-19. 

  A liberdade dos usuários é fundamental em vista ao bem-estar social das pessoas porque 

quando ela é roubada, faz com que as pessoas fiquem constrangidas e perdem iniciativas 

próprias, e ficam à espera que sejam conduzidos pelas orientações governamentais ou 

municipais, como se tratasse de bois conduzidos ao matadouro.  
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RESUMO 

A grande procura de cuidados médicos nos hospitais públicos abre espaço para o menosprezo da personalidade 

dos usuários e desintegração dos pacientes do bem comum. Isso se deve ao reduzido número de recursos humanos 

e de insuficientes hospitais para o atendimento dos pacientes que afluem às centenas naqueles serviços de saúde. 

Essa situação faz lembrar a população o conceito socialista de “massa”  onde as pessoas eram despersonalizadas 

e absorvidas no coletivo. Nessa altura, o atendimento personalizado e integrado no bem comum era para os 

dirigentes que eram chamados de Estruturas. O cidadão comum era atendido como se de coisas materiais se 

tratassem. Nessa época da democratização da saúde, o atendimento deveria ser bastante acolhedor e eficiente, no 

sentido de prontidão na assistência dos pacientes. Atualmente, os pacientes são obrigados a esperar longas horas 

ou meses nas filas de atendimento hospitalar. O hospital sendo um bem comum deveria merecer toda a atenção 

política pelo fato do bem comum ser o fim da política.   A participação do cidadão no bem comum faz- se pelo 

cumprimento dos deveres e no usufruir dos direitos dos usuários: direito à vida, liberdade pessoal, direito de 

procurar a perfeição da vida humana. Além dos direitos humanos como tal, existem os direitos cívicos de participar 

da vida pública: direito à segurança pessoal, direito à segurança jurídica, direito de acesso ao serviço público, 

direito à maioridade e direito à assistência da comunidade. 

Palavras-chave: Bem Comum. Massa. Personalidade. Integração. 

  

ABSTRACT 

The high demand for medical care in public hospitals opens space for the disregard of the users' personality and 

the disintegration of patients for the common good. This is due to the reduced number of human resources and 

sufficient hospitals for the care of patients who flock to the hundreds in those health services. This situation 

reminds the population of the socialist concept of “Mass’’ 1, where people were depersonalized and absorbed in 

the collective. At that time, personalized service and integrated into the common good was for managers who were 

called Structures. The ordinary citizen was treated as if they were material things. At this time of democratization 

of health, care should be very welcoming and efficient, in the sense of promptness in patient care. Currently, 

patients are forced to wait long hours or months in the hospital queues.The hospital, being a common good, should 

deserve all political attention because the common good is the end of politics. Citizen participation in the common 

good is achieved by fulfilling the duties and enjoying the rights of users: the right to life, personal freedom, the 

right to seek the perfection of human life, as well as the right to participate in public life: the right to personal 

security, the right to legal certainty, the right to Access public service, the right to adulthood and the right to 

community assistance.  

Keyword: Common good. Mass, Personality, Integration. 

 

ABSTRACTO 

La gran demanda de atención médica en los hospitales públicos deja espacio para el desprecio de la personalidad 

de los usuarios y la desintegración de los pacientes del bien común. Esto se debe al reducido número de recursos 

humanos y a la insuficiencia de hospitales para atender a los pacientes que acuden en masa a esos servicios de 

salud. Esta situación recuerda a la población el concepto socialista de "masa" donde la gente estaba 

despersonalizada y absorbida por el colectivo. En ese momento, el servicio personalizado integrado al bien común 

era para los líderes que se llamaban Estructuras. Se trataba a los ciudadanos corrientes como si fueran cosas 

materiales. En este momento de democratización de la salud, la atención debe ser muy acogedora y eficiente, en 

el sentido de una pronta asistencia a los pacientes. Actualmente, los pacientes se ven obligados a esperar largas 

horas o meses en las filas del hospital. El hospital, al ser un bien común, debería merecer toda la atención política 

porque el bien común es el fin de la política. La participación ciudadana en el bien común se realiza cumpliendo 
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los deberes y gozando de los derechos de los usuarios: derecho a la vida, libertad personal, derecho a buscar la 

perfección de la vida humana. Además de los derechos humanos como tales, existen los derechos cívicos a 

participar en la vida pública: el derecho a la seguridad personal, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a 

acceder a los servicios públicos, el derecho a la mayoría y el derecho a la asistencia comunitaria. 

Palabras clave: Bien Común. Pasta. Personalidad. Integración.  

 

INTRODUÇÃO 

  As principais cidades do país possuem HMU, SUS, UBS e UPA. Essas instituições do 

estado estão abertas diariamente aos pacientes que procuram assistência médica, mas o número 

dos que procuram a assistência tem sido muito elevado em relação aos agentes de saúde para o 

atendimento, bem como, número inferior de hospitais cria condições para o mau atendimento 

hospitalar.  

      Por causa disso, há sempre enchentes insuportáveis de pessoas nos hospitais públicos. 

E como consequência disso, as consultas para o atendimento médico nos SUS e UBAS leva 

dias e até meses para se efetivarem. 

Isso tem levado as pessoas a se desgastarem fisicamente nas filas de atendimento nos 

hospitais a ponto de se sentirem menosprezadas pelos agentes de saúde. Além desse sentimento 

de despersonalização, se vê uma semelhança com a consideração que era dada às pessoas na 

época do governo socialista onde a população era designada de Massas populares para designar 

o povo. 

Segundo Padre Orlando Vilela, historicamente, essa noção de massa passou por 

importantes transformações. “Nos escritos de sua juventude Karl Marx “massa” designava os 

que nada possuíam. Ou, melhor a ausência de movimento próprio, parado”.  

Porém, a corrente personalista de pensamento considera a espiritualidade e a racionalidade 

do homem, pelo fato de possuir a inteligência e vontade livre que torna o homem digno de 

respeito e de valorização. Sendo a assistência hospitalar o direito do cidadão de participar do 

bem comum, deve-se valorizar a personalidade do Paciente e a participação de todos no bem 

comum. Pois, os usuários dos hospitais são contribuintes ativos da nação.   

As obras consultadas para essa pesquisa ajudaram na elaboração deste artigo com 

vista a consciencialização dos usuários dos hospitais públicos e aos agentes de saúde na 

valorização da vida dos usuários que inicia pelo atendimento, como forma de integrar a pessoa 

humana no Bem Comum. 

Pois, o fim da política e o bem comum. Por isso, todas as instituições existem para atender 

as pessoas com dignidade e eficiência. 

  

DESENVOLVIMENTO 

 

            A pessoa humana faz muitas escolhas pequenas dia após dia. Essas escolhas vão-se 

enraizando nas camadas mais profundas do ser humano. Os atos individuais dependem do 

sentido último e definitivo que a pessoa quer dar a sua vida. A orientação geral da vida de cada 

pessoa chama-se opção fundamental. 

Daí que, as raízes das ações humanas procedem das raízes mais profundas da 

personalidade. Por causa disso, toda a pessoa está disposta a realizar em direção a esse valor da 

escolha na sua vida. Ele sacrifica conscientemente aquilo que opõe a opção fundamental. 
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Portanto, as atitudes morais são manifestações das ações fundamentais. A opção 

fundamental amadurecida precisa traduzir-se em uma forma concreta de comportamento, 

exigindo, no entanto, uma tomada de posição diante dos diversos valores éticos importantes; 

tais como: a verdade, justiça, honradez e sexualidade.  

  

ATENDIMENTO MASSIFICADO SOCIALISTA COMPARADO COM O ATUAL 

ESPIRITUALIDADE E RACIONALIDADE 

 

 Segundo Jacques Maritain, citado por Padre Vilela, “há no ser humano dois polos: um 

polo material, que não concerne, na realidade, a pessoa verdadeira, mas antes a sombra da 

personalidade ou ao que chamamos, no sentido estrito do termo, a individualidade; e o polo 

espiritual, que concerne à personalidade verdadeira”.  

O atendimento nos hospitais públicos parece olhar mais para o polo material da pessoa e 

deixa de lado a área racional ou espiritual dos pacientes na medida em que o atendimento é feito 

de maneira formal e legalista. Isto é a marcação da fila ou a data de retorno para muitos meses 

adiante devido à enchente de pessoas que estão também à espera para serem atendidas. 

        

PERSONALIDADE E MASSIFICAÇÃO 

  As pessoas atendidas desta forma massificada sentem as personalidades delas 

absorvidas no coletivo das massas populares. Os pacientes não devem ser considerados apenas 

de multidão, população ou povo porque essas marcas fazem com que a pessoa humana seja 

despersonalizada e desvalorizada. Existem de fato no ser humano dois sentidos da vida que dão 

origem às palavras indivíduo e pessoa ou individualidade e personalidade. Portanto, o uso do 

bem comum hospitalar deve ser melhorado para que a assistência seja condigna para pessoas 

humanas. 

  

PSICANÁLISE EXISTENCIAL DAS MASSAS DE JOSEPH FOLLIET 

  Joseph Folliet elenca as principais características do fenômeno das massas, sendo a 

fundamental a despersonalização. Assim sendo, “se personalização e liberação, massificação e 

escravização. Se o homem se personaliza na medida em que se liberta, ele se despersonaliza e 

se escraviza na medida em que se massifica’’. 4 Entretanto,  no pensamento de Joseph Folliet, 

pode-se dizer que o homem da massa é individualidade despersonalizada. Folliet enumera as 

principais características do fenômeno das massas primeira e a despersonalização e seguido 

de  intranquilidade, evasão, desequilíbrio nervoso, ausência de espírito, passividade, 

descontinuidade, individualização, revendia-o, anonimato, alienação. Algumas 

dessas características coincidem com o que se vê atualmente nos hospitais públicos. 

  

INTRANQUILIDADE Diminuindo em sua vida interior, o homem das massas odeia a 

tranquilidade, o recolhimento. Ele precisa agitar-se. Ocupar, de 

qualquer maneira, seu corpo e seu espírito.  

EVASÃO O homem das massas é um evadido as bebidas alcoólicas. 

DESEQUILÍBRIO 

NERVOSO 

Eis outro sinal da despersonalização do homem das massas, quase 

sempre, é o que os psiquiatras denominam um menor mentalmente. 
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AUSÊNCIA DE ESPÍRITO 

CRÍTICO 

O julgamento do homem das massas é, em geral, banal.  

PASSIVIDADE O homem das massas é prisioneiro de seus instintos e dos 

determinismos sociológicos. Psicológica e sociologicamente, é 

fraco.  

DESCONTINUIDADE A consciência é descontínua. 

INDIVIDUALIZAҪẤO Complemento da despersonalização. 

REIVINDICAҪẤO Ressentido diante das originalidades. 

ANONIMATO Anonimato símbolo de despersonalização. 

ALIENAҪẤO Transferir para outro o que nele existe. 

 

 

Cf.  VILELA, Padre Orlando. A Pessoa Humana no Mistério do Mundo. Petrópolis, RJ, Ed. Vozes Limitadas, 

1968. Page.300 

  

  

PERSONALIDADE E INTEGRAÇÃO NO BEM COMUM 

 Com base no exposto na Psicanálise existencial das massas de Joseph Folliet, sente-se a 

necessidade de recuperação da dignidade da pessoa humana e uma busca constante de 

humanizar o mais rápido possível o atendimento hospitalar público através de implementação 

prática do direito, onde o direito significa ‘’alteridade, isto 'é o agir humano em relação ao 

outro”. 

A Pacem in terris afirma dizendo: "corre ainda com a dignidade da pessoa o direito de 

participar ativamente da vida pública, e de trazer assim a sua contribuição pessoal ao bem 

comum dos concidadãos (PT p.142)”. 4  A  DUDH falando de direito da pessoa humana diz: 

“Toda a pessoa tem igual direito  de acesso ao serviço público de seu país``(DUDH),art.21). 

Este acesso compreende também o atendimento hospitalar.  

Portanto, na mesma pessoa pode haver relação necessária entre direito e dever no dizer do 

Papa João XXIII, ainda na Pacem In Terris onde afirma: 

 

Aos direitos naturais. Vincula-se, no mesmo sujeito jurídico que é a pessoa humana, 

os respectivos deveres. Assim, por exemplo, o direito 'à existência liga-se ao dever de 

conservar-se em vida; o direito a um condigno teor de vida, ‘a obrigação de viver 

condignamente; o direito de investigar livremente a verdade, ao dever de buscar um 

conhecimento da verdade cada vez vasto e profundo. (VILELA, p.229) 

 

Pois, a personalidade se integra normalmente onde a justiça é praticada no exercício do 

uso do bem comum. Neste contexto, significa o cumprimento dos direitos do doente, do agente 

de saúde e os meios de funcionamento das atividades, tudo junto enaltece a personalidade de 

cada indivíduo na sua integração participativa do bem comum hospitalar. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O conjunto das condições sociais que permitem e favorecem aos homens o 

desenvolvimento integral da sua personalidade chama-se de bem comum. Estes por possuírem 

dignidade devem ser atendidos com devido respeito. 

Além disso, há direitos da pessoa humana como tal e direitos cívicos que devem garantir 

a participação de todos nos bens da cultura e desenvolvimento da personalidade humana, no 

processo de fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 

fundamentais.  

Portanto, todos os cidadãos depositam o voto para promover o bem comum e os 

políticos têm como fim a promoção desse bem comum. Entretanto, todas as instituições 

políticas e econômicas devem trabalhar para beneficiar o povo. A escassez de recursos humanos 

e hospitalares pode ser resolvida através das políticas de governação bem elaboradas e 

implementadas na perfeição da vida das pessoas. 

Neste contexto, o governo deve procurar apoiar todas as iniciativas privadas possam 

contribuir no desenvolvimento o país e no aperfeiçoamento da vida das pessoas.  

Pois, o estado tem apenas a tarefa de integrar, organizar e animar os que têm iniciativas 

de apoiar nos sectores fundamentais dos pais para o benefício dos cidadãos. E, um desses 

setores é a saúde. Quando o governo agir deste modo promoveria a personalidade dos cidadãos 

e a integração participativa destes de uma forma bastante visível. 

No mundo democrático o povo tem palavra a dizer no funcionamento das instituições 

através das associações comunitárias que são convidadas a participarem nas reuniões de 

esclarecimento e de opinião para ajudarem o bom andamento dos hospitais, HMU SUS, UBS, 

UPA. Que a voz deles seja ouvida. 
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