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Para ser grande, sê inteiro: nada

Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és

No mínimo que fazes.

Assim em cada lago a lua toda

Brilha, porque alta vive.








Fernando Pessoa
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APRESENTAÇÃO

Ao trabalhar, o homem transforma a natureza e, neste processo, é também transformado. E, nos dias de hoje, um adulto passa normalmente a maior parte do tempo em que está acordado envolvido com seu ganha-pão. Assim, o que acontece no trabalho muito provavelmente terá uma grande influência sobre a vida de cada pessoa. Riqueza ou pobreza, fama ou desprezo, crescimento pessoal ou atrofia de suas capacidades, satisfação ou tristeza, saúde ou doença, tudo pode decorrer do trabalho. Nesta dissertação, nos debruçaremos sobre um destes aspectos: o trabalho em relação à saúde e à doença. É um vasto tema  mas, e este é o assunto aqui tratado, não tem sido olhado com a amplidão que merece. Talvez porque, se assim fosse olhado, ficaria um pouco mais evidente que à nossa volta o trabalho tem sido muito mais fonte de frustração e doença do que de alegria e saúde. Interesses seriam contrariados. Os da minoria de sempre, aquela que se aproveita do suor alheio. Porque eu acredito que à maioria da humanidade interessa olhar, e bem, para isso tudo, para ver como é que se podem mudar as coisas. Melhorar a saúde, prolongar a vida, gostar do que se faz. Talvez não seja impossível.
Este estudo pretende trazer alguma contribuição a este processo. Muito se tem estudado e falado ultimamente sobre a relação entre trabalho e saúde, não somente nas áreas tradicionais - acidentes do trabalho e doenças profissionais - mas também em outros campos pouco explorados anteriormente. Isto tem se dado tanto a nível de estudos empíricos focalizados sobre temas específicos como, na última década, a nível de tentativas de teorização e sistematização dos achados. Como conseqüência, vem ocorrendo neste último período um questionamento dos horizontes da Saúde Ocupacional e das  suas limitações a níveis teórico e prático.
   Tenta-se aqui realizar um balanço dos avanços ocorridos nestes novos campos. Optou-se por uma abordagem ampla, que pudesse fornecer uma visão geral do tema. Isto foi uma decorrência do assunto, pois tratava-se necessariamente de procurar obter uma visão da floresta e não um exame detalhado de uma ou outra árvore. Inúmeros estudos e pesquisas têm se proposto a aprofundar o conhecimento em questões específicas.  É uma tarefa importante e  necessária. Porém também fundamental é poder integrar os conhecimentos isolados obtidos em uma concepção abrangente que permita uma melhor compreensão da realidade. Esta dissertação procura contribuir para esta última finalidade, através do exame de algumas questões básicas relativas ao trabalho e à saúde.
No primeiro capítulo busca-se demonstrar a existência de limitações na concepção sobre a relação entre saúde e trabalho, que ocorrem nos textos mais comuns de estudo, tanto da área da Saúde Ocupacional como nos relativos à Medicina Clínica. Estes textos embasam a formação dos profissionais de saúde em nosso meio, e são fontes de referência dos mesmos. É grande, portanto, a sua influência a nível das concepções e práticas vigentes.
No segundo capítulo apresenta-se uma revisão da literatura científica, relativa a aspectos da relação entre trabalho e saúde pouco ou nada contemplados nos textos tradicionais. Evidencia-se assim que o trabalho tem uma influência sobre o processo saúde-doença que parece ir muito além do que se poderia supor à simples leitura dos livros de texto mencionados acima. Verifica-se que, entre outros aspectos, o trabalho influi sobre as doenças crônicas, a saúde mental, a saúde dos familiares dos trabalhadores, que o não trabalho pode contribuir para a geração de doenças, etc.. Não se pretende aí discutir exaustivamente os assuntos e sim, principalmente, exemplificar os tipos de abordagem e de resultados que vêm gerando um novo campo de estudo.
O terceiro capítulo é dedicado ao exame das tentativas de sistematização e assimilação destas novas informações em quadros conceituais abrangentes. Expõem-se tentativas de elaboração de novos conceitos, como os de "doenças relacionadas com o trabalho" e "influência indireta da ocupação”, que podem ser úteis à compreensão de aspectos deste novo campo. É feita também uma exposição de concepções abrangentes que podem oferecer um referencial teórico capaz de integrar os vários aspectos isolados. Neste sentido, tenta-se examinar um pouco mais detalhadamente as formulações baseadas no materialismo histórico, que têm fundamentado grande número de estudos na última década.
O quarto capítulo é dedicado à exposição de alguns campos específicos do conhecimento, que têm se desenvolvido de maneira relativamente autônoma, e que são de interesse para a compreensão adequada das relações entre trabalho e saúde. Examina-se a Ergonomia, o Stress, e a Psicopatologia do Trabalho (na concepção de Dejours,1987), procurando enfatizar os aspectos destas disciplinas que estejam mais relacionados com as questões discutidas nos capítulos anteriores.
No quinto capítulo, são apresentadas considerações relativas aos pontos levantados ao longo deste estudo. Propõe-se a denominação, em concordância com diversos autores, de Saúde do Trabalhador para designar o campo de conhecimento relativo a uma concepção global e abrangente das relações entre trabalho e saúde. Busca-se a seguir explicitar no que consistiria este campo, sendo então examinados alguns aspectos do mesmo. Enfatiza-se a necessidade de integração dos vários conhecimentos isolados como uma das tarefas prioritárias desta nova disciplina, e também a importância de uma abordagem verdadeiramente biopsicossocial do ser humano.

Finalmente, apontam-se algumas direções de aprofundamento do conhecimento relativo à Saúde do Trabalhador.
Procurando não distorcer o pensamento dos autores comentados, optou-se sempre que possível pela citação dos trechos onde suas opiniões são expressas. Nos casos em que é feita referência a conceitos sociológicos (classe social, alienação, processo de trabalho, etc.), optou-se pela citação do autor em questão e não da fonte de onde estes conceitos foram extraídos. Isto deveu-se ao fato de que foram julgadas mais importantes, para os fins desta dissertação, não as concepções originais em si, mas sim as que foram empregadas pelos autores nas suas formulações sobre a relação entre trabalho e o processo de saúde-doença.
O conceito de classe social tem sido usado em várias acepções. Nesta dissertação, sempre que o termo for utilizado sem comentários adicionais, estará sendo referido o conceito formulado dentro das concepções do materialismo histórico, conforme utilizado por vários autores (Laurell,1983; Navarro e Berman,1983; Breilh,1980). É utilizada a denominação de classe ocupacional para designar a divisão em estratos ocupacionais, encontrada principalmente em estudos ingleses (Arber,1987; Conroy et al.,1986; Moser et al.,1984; Gray,1982; Rose e Marmot,1981).

 A tradução para o português dos trechos citados foi feita pelo autor desta dissertação, a não ser que se especifique o contrário.
O termo stress foi conservado na sua grafia não traduzida, devido à sua larga utilização nesta forma em nosso meio.
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Capítulo 1

As formulações tradicionais sobre a relação entre saúde e trabalho
1.1. Saúde Ocupacional
O conhecimento relativo à Saúde Ocupacional encontra-se sistematizado em vários textos, que assim servem às necessidades de formação e consulta dos interessados no tema. Para as finalidades desta dissertação, foram consultados os livros mais comumente utilizados em nosso meio, tanto da literatura brasileira (Mendes, 1980a; Fundacentro, 1979; Carvalho e Segre, 1977; Sounis, l976) como da internacional (Desoille et al., 1980; Hunter, 1980; MINSAP-Cuba, 1978; Kaplan, 1976; McCullough, 1973; Bloomfield,1964; Gafafer, 1964). Verificou-se a existência, apesar de diversidades, de um razoável consenso sobre o que deve ou não constar de um livro básico sobre o tema. Isto ocorreu apesar de os textos serem originários de diferentes países e sistemas sociais, demonstrando a existência de uma certa homogeneidade nas concepções relativas ao assunto. 
Ao exame dos textos, percebe-se que certos temas  são aprofundados, enquanto que outros são tratados superficialmente ou mesmo excluídos. Há uma delimitação, explícita ou implícita, do campo de conhecimento descrito. Examinar-se-á  a seguir no que consistem estes limites conceituais, exemplificando e detalhando as afirmações a partir da análise dos textos estudados.
1.1.1. A restrição do campo de abrangência 
A definição do campo de estudos é sempre abrangente, sendo em geral adotada a definição da OMS-OIT de 1950:
"A Saúde Ocupacional tem como objetivos: a promoção e manutenção, no mais alto grau, do bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupações; a prevenção, entre os trabalhadores, de doenças ocupacionais causadas por suas condições de trabalho; a proteção dos trabalhadores em seus labores, dos riscos resultantes de fatores adversos à saúde; a colocação e conservação dos trabalhadores nos ambientes ocupacionais adaptados a suas aptidões fisiológicas e psicológicas; em resumo: a adaptação do trabalho ao homem e de cada homem ao seu próprio  trabalho". (Mendes, 1980b: 18; Desoille et al., 1980: 11; Nefussi, l979: 14; Haddad, 1978: 14; Kaplan, 1976: 2).
Em outros autores, encontram-se definições semelhantes (Carvalho e Segre, 1977: 85; Sounis, l976: 55). Em nenhum caso verificou-se uma definição restritiva em relação ao tema. Entretanto, ao longo da leitura observa-se que o conteúdo dos textos é menos amplo do que seria de se esperar pela definição adotada. 
Caracteristicamente, a limitação da abrangência da Saúde Ocupacional e da Medicina do Trabalho fundamenta-se nos seguintes pontos:
a) A restrição do conceito de ambiente, que se limita aos aspectos materiais (físicos, químicos e biológicos), sem incorporar os aspectos ergonômicos e psicossociais (turnos, cadência, relações humanas no trabalho, monotonia, etc.).
b) O esquema habitual de estudo, que é colocar como ponto de partida cada um dos elementos do ambiente (no conceito restrito), ou seja, cada elemento físico, químico ou biológico isoladamente, e estudar suas repercussões sobre o organismo humano.
c) Como conseqüência dos procedimentos acima, chega-se ao conceito de doenças ocupacionais (ou profissionais), objeto privilegiado de estudo. 
O conceito de ambiente é restringido de maneira explícita ou implícita, conforme cada autor. Em muitos casos não há definição do que seja ambiente, mas apenas a listagem dos quadros mórbidos decorrentes da exposição a fatores físicos, químicos e biológicos. 
Em outros textos, parte-se de definições abrangentes como: "considera-se meio ambiente a totalidade dos fatores externos suscetíveis de influírem sobre a vida biológica de um indivíduo ou grupo de indivíduos. Em um sentido mais amplo, o meio-ambiente compreende ainda outros fatores capazes de afetar igualmente a vida social e cultural dos indivíduos" (Cox, 1979: 379), ou "grupo de fatores externos, potencialmente capazes de influir em um organismo" (Sánchez, 1978: 44). Porém, na prática o conceito é restringido ao classificarem-se os fatores patogênicos do ambiente em químicos, físicos e biológicos e, em alguns casos, mecânicos. 
Em Desoille encontram-se considerações razoavelmente detalhadas sobre organização do trabalho e Ergonomia (Desoille et al., 1980: 107-220). Mas, ao citar os fatores de nocividade, o autor se refere apenas aos fatores físicos, químicos, infecciosos e parasitários, e às poluições (Desoille et al., 1980: 399-591). Ou seja, apesar de algumas referências ao potencial patogênico de certos fatores ergonômicos, esta classe de fatores não chega a ser conceituada como um novo grupo distinto e merecedor de explicitação e estudo mais aprofundado.
Não cabe aqui discutir qual deva ser o conceito correto de ambiente. Interessa apenas chamar a atenção para o fato de que o enfoque usual tem como resultado a restrição do objeto de estudo. 
Em relação às doenças profissionais, chega a surpreender a ausência de definições específicas na maioria dos autores. Inclusive, nos três textos em cujo título aparece referência às mesmas, não há uma definição  precisa deste conceito (Mendes, l980a - "Medicina do Trabalho/Doenças Profissio-nais";  Hunter, 1978 - "Diseases of Occupations"; Gafafer, 1964 - "Occupational Diseases. A Guide to their Recognition"). Nestes textos, o que se faz é dedicar  a maior parte das páginas à análise do potencial patogênico de fatores químicos, físicos e biológicos isolados.
Em outros textos não há definições claras, mas apenas referência à etiologia das doenças profissionais.  Conforme Desoille et al., o agente causal das moléstias profissionais  pode ser físico, infeccioso ou tóxico (Desoille et al., 1980: 40). Para Nascimento Filha (1979: 19), "as atividades denominadas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho visam a proteger os trabalhadores ... contra os agentes físicos, químicos e biológicos de doenças profissionais". Haddad (1978: 14) afirma que "as doenças ocupacionais são causadas pela combinação de: a) uma concentração ambiental de contaminantes superior aos limites permissíveis; b) um tempo de exposição dos trabalhadores bastante grande".
Em Sounis encontram-se algumas definições claras de doença profissional: "são doenças que se originam do exercício de determinadas profissões por uma ação lenta e continuada e que podem ser comprovadas pela relação causa-efeito"; ou, citando Martin, "uma enfermidade originada especificamente por um trabalho ou pelas condições em que se realiza"; ou, citando Ferreira: "afecção provocada por uma ação lenta, repetida e durável que tem origem no exercício da profissão" (Sounis,1976:58). Conceitos amplos, que porém logo em seguida são restringidos: "as doenças profissionais podem ser produzidas por agentes etiológicos de natureza física, mecânica, química ou biológica"  (Sounis,1976:59).
Em Carvalho e Segre, e em Kaplan, encontra-se uma distinção teórica entre as diversas classes de patologias relacionadas com o trabalho. Carvalho e Segre citam definições de Boccia: "moléstias  profissionais são as que estão em relação com elemento essencial do trabalho (várias intoxicações: chumbo, fósforo, etc.)" e "mesopatias do trabalho, doenças indiretamente profissionais são as que podem ser produzidas tanto na ocasião do trabalho como em outras circunstâncias, mas que, no exercício dos vários ofícios e das várias profissões, encontram condições de mais fácil desenvolvimento e evolução. Por exemplo: a tuberculose tem no ambiente industrial um fator que a favorece enormemente" (Car- valho e Segre,1977:269).  Kaplan distingue semelhantemente entre doenças profissionais, relacionadas diretamente à classe de trabalho, e doenças do trabalho, sem relação específica com a profissão, e que podem aparecer pelo desempenho de distintas ocupações, como hérnia, varizes, lombalgia, etc. (Kaplan,l976:244).
Esta distinção é importante no sentido de permitir perceber que os textos examinados neste item dedicam ênfase  quase que absoluta ao estudo do primeiro grupo de patologias (doenças profissionais), ignorando ou tratando de maneira superficial o segundo grupo ("mesopatias"). Deve-se notar também que boa parte dos avanços recentes no conhecimento sobre a relação entre saúde e trabalho tem se dado exatamente neste último campo, conforme ser  discutido nos próximos capítulos.   
1.1.2. Doenças infecciosas e trabalho
Em relação às doenças infecciosas, um exemplo do conceito restrito de ambiente pode ser visto em texto do Curso de Medicina do Trabalho da Fundacentro onde, ao serem relatadas as condições de trabalho industrial na Inglaterra do Século XIX, afirma-se que:
"Não é, pois, de estranhar-se que doenças de toda a ordem grassassem entre os trabalhadores, especialmente entre as crianças, doenças tanto de origem não-ocupacional (principalmente as infecto-contagiosas, como o tifo europeu, que era chamado de “febre das fábricas”, cuja disseminação era facilitada pelas más condições do ambiente de trabalho e pela grande concentração e promiscuidade dos trabalhadores), quanto de origem ocupacional, cujo número aumentava" (Nogueira, 1979a: 6), (grifos nossos).
Percebe-se aqui que os fatores de organização do trabalho gerados pelas condições de produção vigentes não são considerados ocupacionais. É curioso notar que o nome popular de "febre das fábricas" denota a percepção pela população de que disseminação do tifo era fortemente influenciada por fatores relacionados ao trabalho, contrastando com a classificação de "não-ocupacional" atribuída pelos estudiosos.
O ponto de vista expresso no texto citado não é isolado. Na verdade, harmoniza-se bem com o de outros especialistas no assunto. Em Sounis encontramos a afirmação de que "é evidente que não é apenas o fato de ser adquirida em ambientes de trabalho que a conceitua como uma entidade nosológica ocupacional. Assim, por exemplo, não podem ser incluídas nessa categoria: a gripe, tuberculose, escabiose, etc., pelo simples fato de terem sido adquiridas em contato  com companheiros de trabalho" (Sounis,1976:58).
Ao descrever a relação entre doenças infecciosas e trabalho, outros autores (Fernandez, 1978: 191-9; Desoille et al., 1980:563-80; Kaplan, 1976:167-73; Gafafer, 1964:299-305) nem chegam a mencionar a relação entre este tipo de pato-logias e a organização do trabalho. Limitam-se a descrever doenças infecciosas resultantes de condições específicas, como o trabalho em instituições médicas, agropecuária, pesca, minas, etc.. O fator biológico é tratado como elemento isolado que pode estar presente em condições ocupacionais particulares. Ou seja, fala-se sobre as doenças profissionais de origem biológica, excluindo-se as "mesopatias".
Ainda mais restrito é o Curso de Medicina do Trabalho da Fundacentro, onde, em suas 1.510 páginas, distribuídas em seis volumes, não há nenhum capítulo dedicado à relação entre trabalho e doenças infecciosas. Sobre o assunto, além do trecho já citado acima, existem apenas algumas linhas nos capítulos sobre "Problemas de Saúde Ocupacional na Agricultura" (Almeida e Pereira, 1979: 766) e "Controle Médico dos Trabalhadores em Atividades Hospitalares" (Mendes, 1979b: 1226), onde se faz simplesmente uma listagem sumária de doenças infecciosas derivadas do trabalho nestas condições específicas. 
São raras as referências às chamadas "mesopatias". Em Bloomfield há referência de que o índice de pneumonias em trabalhadores da indústria siderúrgica foi 70% maior do que no grupo controle (não especificado), em estudo norte-americano (Bloomfield,1964:20-1).
 Hunter é o autor que mais avança neste campo, ao afirmar que "doenças epidêmicas podem se espalhar numa fábrica tão facilmente como numa escola. Resfriados, gripes, escarlatina e varíola podem se propagar onde quer que haja aglomeração de pessoas" (Hunter,1978:687). Em seguida, Hunter tece rápidas considerações sobre a relação entre tuberculose pulmonar e trabalho. Aí atribui importância não só ao ambiente físico (poeiras, ventilação), como a outros fatores: aglomeração, trabalho excessivo, ocupações sedentárias e até mesmo o tamanho da empresa, citando estudos que mostraram incidência de tuberculose três vezes maior em fábricas com mais de seiscentos trabalhadores do que naquelas com menos de cem (Hunter,1978:687-8). Menciona também que os trabalhadores expostos a calor intenso têm maior suscetibilidade à pneumonia do que os não expostos. Após estas considerações, que não chegam a ocupar duas páginas, o autor passa a discorrer sobre as doenças derivadas de "condições especiais", com conteúdo semelhante aos demais textos já comentados (Hunter,1978;688-743). Ou seja, apesar de considerar uma possível etiologia ocupacional para doenças como tuberculose e pneumonia, e de valorizar outros fatores ocupacionais além dos elementos físicos, químicos e biológicos, na prática Hunter não aprofunda o assunto, e sua postura geral acaba se assemelhando às demais abordagens. 
É interessante notar que parece não ter sido incorporado pela Saúde Ocupacional um dos elementos mais tradicionais do enfoque epidemiológico, ou seja, o estudo da propagação das doenças infecciosas em ambientes fechados. O fato de existi-rem aglomerações de trabalhadores, muitas vezes em más condições de higiene e alimentação, deveria talvez ter feito deste ponto um dos pilares da Saúde Ocupacional, pela sua importância e pela existência de conhecimento teórico e metodológico sobre a questão. Este efeito de fatores relacionados ao trabalho sobre doenças como gripe, pneumonia, tuberculose, etc., é possivelmente de muito maior signifi-cância médico-social do que o relativo às doenças profissio-nais de origem biológica. Desta maneira, o enfoque restrito examinado acima leva a uma ocultação parcial do efeito patogênico do trabalho, como será discutido mais adiante.
1.1.3. Trabalho, esforço físico e doença
Outra exemplificação significativa é a que se encontra no estudo de patologias relacionadas com esforço físico no trabalho (cargas excessivas, movimentos ou pequenos traumas de repetição constante, etc.). Muitos autores nem chegam a mencionar tal classe de patologias (Mendes, 1980a; MINSAP-Cuba,1978; Bloomfield,1964; Gafafer,1964). Entre os que mencionam, às vezes há referência a uma categoria de fatores chamados de mecânicos (Sounis,1976:58). Entretanto, o mais freqüente é a descrição de que algumas patologias relacionam-se com os fatores mencionados, sem explicitação de que isso implica na existência de outros fatores patogênicos no trabalho além dos químicos, físicos e biológicos.
Há grande variação entre os diversos autores quanto à abrangência da conceituação. Hunter considera neste grupo apenas as "bursites ocupacionais" provocadas pelo desgaste de articulações devido a pressão, fricção ou pequenos traumas repetidos (Hunter,1980:780). Outros autores incluem também as lombalgias, escolioses e hérnias discais como relacionadas com a atividade física no trabalho (Desoille et al.,1980:682). Um terceiro grupo inclui, além das anteriores, patologias como varizes, hérnias, hemorragia cerebral, cardiomegalia, etc., como relacionadas com este tipo de fatores ocupacionais (Carvalho e Segre,1977:209; Kaplan, 1976:244-52).
O que há em comum entre os autores é o pouco espaço destinado ao assunto e a ausência de ligação entre o esforço físico no trabalho e as questões mais gerais onde este se insere, como o processo de trabalho, a divisão de trabalho manual e intelectual, ritmo de trabalho,etc..
1.1.4. Doenças crônicas não transmissíveis e trabalho
Dá-se pouca importância, nos textos consultados, à discussão da relação entre o trabalho e as doenças crônicas não transmissíveis. Apenas as neoplasias ganham certo destaque em alguns textos (Desoille et al., 1980: 624-37; Belliboni, 1979: 79-83; Hunter, 1978: 790-817). Talvez isto se deva a que o conhecimento sobre este tema seja bem antigo, sendo que já no Século XVIII Bernardino Ramazzini e Percival Pott descreviam cânceres ligados a ocupações específicas (Fraumeni, 1985: 1069; Mendes, 1980b: 5), e também devido à aplicabilidade, a este grupo de doenças, do esquema tradicional de estudos (estudo de cada elemento isolado do ambiente físico e químico que seja ou possa ser carcinogênico). As demais patologias crônicas são tratadas marginalmente.
Alguns autores citam a possível relação entre hipertensão e chumbo (Astete e Kitamura, 1980: 421-4; Mendes, l979a: 96) ou ruído (Gomes, 1979: 1047; Padron, 1978: 73), sem maiores comentários. Em Mendes encontram-se comentários sobre a interação entre doenças comuns e patologias ocupacionais, como a maior suscetibilidade ao saturnismo de portadores de anemia falciforme e talassemia; o desencadeamento de crises de dor anginosa em coronariopatas expostos a concentrações relativamente baixas de monóxido de carbono no ambiente de trabalho; a piora da psoríase pelo contato com diversos agentes químicos, etc. (Mendes, l980c: 49-50). 
Ainda em Mendes, existe referência a um estudo mostrando maior incidência de coronariopatias em uma coorte de expostos a dissulfeto de carbono do que na de controles (Mendes, l980c: 62), e também a outro que mostra o excesso de mortalidade por diabetes, arteriosclerose e cânceres de estômago, cólon e sistema linfático, em trabalhadores da indústria de borracha (Mendes, l980c: 62-3). Entretanto, estas informações são fornecidas apenas dentro de exemplos de tipos de estudos epidemiológicos possíveis. O que está em pauta é a discussão sobre a metodologia epidemiológica e não a relação entre doenças crônicas e trabalho, sendo que este último tema não é detalhado ou aprofundado em nenhuma outra parte do livro em questão. 
Em outros textos encontra-se menção de que a incidência de coronariopatia é maior entre os indivíduos com grande responsabilidade no trabalho (executivos) (Desoille et al., 1980:962; Correia,1979:1136); de que os trabalhadores sedentários são mais sujeitos a "doenças degenerativas" (Desoille et al.,1980:771); de que o trabalho em turnos alternantes está relacionado com maior incidência de úlcera péptica (Desoille et al.,1980:201), dismenorréia e obesidade (Desoille et al.,1980;670).
Mais uma vez os diversos autores lidam com fatores outros que não elementos químicos, físicos e biológicos isolados, sem levar adiante entretanto a caracterização de outras classes de fatores ocupacionais.
1.1.5. FADIGA
É no estudo da fadiga que se observam as maiores dificuldades conceituais dos diversos autores. Se de um lado boa parte dos casos de fadiga é claramente decorrente das condições de trabalho, por outro ela não é, nitidamente, fruto de nenhum fator químico, físico ou biológico isolado. Em geral privilegia-se a descrição da fadiga física, citando como causas fatores como a extensão da jornada de trabalho, ritmo de trabalho e outros. 
Quanto à fadiga psíquica, encontra-se a descrição dos sintomas, uma classificação de seus diversos graus, e uma listagem de causas: monotonia, responsabilidaDe, esforço de atenção, trabalho desagradável, relações humanas com colegas e chefias, etc. (Desoille et al., 1980: 206-13; Nogueira, 1979b: 483-8; Douglas, 1978: 186-90; Carvalho e Segre, 1977: 213-24; Kaplan, 1976: 24-35). 
Novamente, assume-se na prática a existência de outras categorias de fatores patogênicos ocupacionais além das tradicionais, sem que se especifique este fato.
1.2. A Medicina Clínica
Seguindo o mesmo procedimento adotado em relação à Saúde Ocupacional, serão analisados a seguir textos básicos referentes à Medicina Interna e Clínica Médica, de largo uso em nosso meio (Cecil Textbook of Medicine - Wyngaarden e Smith, l985; Clínica Médica: Propedêutica e Fisiopatologia- Marcondes et al., 1983; Harrison’s Principles of Internal Medicine - Isselbacher et al., 1980). Também nestes textos existe uma homogeneidade razoável sobre o tratamento dado à questão da relação entre o trabalho e o processo saúde-doença. Nos livros citados acima existem informações sobre doenças profissionais que praticamente superpõem-se às existentes nos textos de Saúde Ocupacional. Por este motivo, tais informações não serão objeto de estudo, estando a atenção concentrada no que se refere às doenças "não-profissionais".
De uma maneira geral a questão do trabalho como fator patogênico é tratada de modo superficial e pouco extenso. Mesmo quando os textos discorrem sobre fatores que ocorrem freqüentemente em situações de trabalho, isto não é citado. Nestes casos, em geral o enfoque é centrado nos fatores em si (por exemplo: monóxido de carbono, movimentos repetitivos, transporte de pesos, etc.), com pouco ou mesmo nada se comentando sobre as condições sociais de ocorrência dos mesmos. A pouca ênfase em relação ao trabalho e o enfoque "neutro" sobre os fatores patogênicos, sem sua inserção no contexto social, parece aqui também levar a uma certa ocultação da patogenicidade do trabalho. 
1.2.1. Hipertensão arterial e trabalho
No "Harrison’s" existem dois capítulos dedicados ao tema: Capítulo 31 -"Elevation of Arterial Pressure" (Williams et al.,1980a) e Capítulo 251 -"Hypertensive Vascular Disease" (Williams et al., 1980b). No Capítulo 31 não há qualquer referência à relação entre trabalho e pressão arterial, exceto a simples menção da intoxicação por chumbo como uma das possíveis causas de hipertensão de origem neurogênica (Williams et al., 1980a: 180). No Capítulo 251 afirma-se que a grande maioria (65 a 94%) dos casos de hipertensão são de etiologia não definível (hipertensão essencial) (Williams et al., 1980b: 1167). Os autores consideram como de importância na gênese da hipertensão essencial os fatores genéticos (responsáveis por pelo menos 20% dos casos) e os fatores ambientais. Citam-se alguns destes fatores ambientais implicados, entre eles a ingestão de sal, obesidade, ocupação (grifo nosso), etc. (Williams et al., 1980b: 1168). Mais adiante, ao discorrerem sobre o tratamento da hipertensão, enfatizam a importância de libertar o paciente das tensões e estresses existentes em sua vida, chegando a afirmar que, em alguns casos, deve-se até recomendar a mudança de emprego para o hipertenso (Williams et al., 1980b: 1173).
No "Cecil" existe o Capítulo 47 -"Arterial Hypertension" (Dollery,1985). Ao comentar sobre a epidemiologia da hipertensão, o autor discute a importância dos fatores genéticos e ambientais na variação da pressão arterial. Afirma que a importância do fator genético na pressão arterial é assunto controverso, sendo que as estimativas da contribuição genética para a variação da pressão arterial sistólica variam de 30 a 82%. O restante seria de origem ambiental, não bem definida pelo autor. Este afirma apenas que extremos de peso corporal e de ingestão de sal podem alterar a pressão arterial, e que a evidência quanto à importância de pressões sociais e urbanas é controversa (Dollery, 1985: 267). Não há menção ao trabalho ou a fatores ocupacionais em todo o capítulo. 
No "Clínica Médica" existe o Capítulo 16, do qual faz parte o tópico "Hipertensão Arterial" (Silva e Castro,1983). Ao discorrerem sobre a epidemiologia da hipertensão, os autores comentam a importância dos fatores genéticos e de fatores ambientais como a ingestão de sal e o stress. Não há referência sobre o trabalho ou fatores ocupacionais, exceto de maneira indireta, ao listarem, entre as causas de hipertensão arterial de origem neurogênica, a intoxicação por chumbo. 
1.2.2. Doença isquêmica do coração e trabalho
No "Harrison’s" existem dois capítulos com considerações sobre a etiologia da doença isquêmica do coração (DIC): Capítulo 244 - "Ischemic Heart Disease" (Braunwald et al., 1980), e Capítulo 250 - "Atherosclerosis and Other Forms of Arteriosclerosis" (Bierman,1980).
No Capítulo 244, quanto à relação entre trabalho e DIC, encontra-se apenas a menção  de que em alguns casos de angina pectoris pode ser necessária a mudança de emprego, tendo em vista a redução do esforço físico diário (Braunwald et al.,1980:1122).
No Capítulo 250 afirma-se que "os dados disponíveis sugerem que fatores culturais são mais importantes do que a determinação genética da DIC" (Bierman,1980:1161). Entretanto, não há uma discussão da relação entre trabalho e DIC, mencionando-se apenas que "muitas análises sociais e demográficas não têm conseguido chegar a uma concordância quanto às relações etiológicas entre ocupação e fatores situacionais semelhantes, e a incidência da DIC" (Bierman, 1980:1164).
No "Cecil" existem dois capítulos relevantes: Capítulo 39 - "Prevalence and Epidemiology of Cardiovascular Disease" (Levy, 1985), e Capítulo 48 - "Atherosclerosis" (Wolinsky, 1985). 
No Capítulo 39 não há menção, direta ou indireta, sobre a relação entre doenças cardiovasculares e trabalho.
No Capítulo 48 menciona-se que "estudos epidemiológicos mostram que só a atividade física pesada, do tipo da realizada em comunidades rurais ou pelos estivadores mais ativos, está relacionada com diminuição do risco de infarto do miocárdio e morte súbita" (Wolinsky,1985:283). Esta é a única referência direta a um fator ocupacional em todo o capítulo. Ao comentar os riscos do tabagismo, o autor afirma que, entre homens de 30 a 69 anos, aqueles com níveis de carboxi-hemoglobina de 5% ou mais apresentam prevalência de eventos ateroscleróticos vinte vezes maior do que os não-fumantes com carboxi-hemoglobina de 3% ou menos. É dito também que níveis semelhantes de carboxi-hemoglobina, obtidos experimentalmente, fazem baixar o limiar de desencadeamento de crises de angina pectoris (Wolinsky, 1985: 282). Conside-rando que os níveis atmosféricos de monóxido de carbono que mostraram este efeito (Anderson et al., 1973; Aronow e Isbell, 1973) são bastante próximos aos limites de tolerância legais para o Brasil (Campanhole e Campanhole,1986) e para os EUA (Kurppa e Rantanen, 1983), pode-se supor que determinadas condições de trabalho contribuam para o risco citado, apesar do fato não ser mencionado pelo autor.
No "Clínica Médica", o Capítulo 5 - "Cardiologia" (Tranchesi et al.,1983) não contém referência sobre a relação entre DIC e trabalho ou fatores ocupacionais. 
1.2.3. Doenças pulmonares e trabalho
 No "Harrison’s" encontram-se vários comentários quanto à importância de fatores ocupacionais nas patologias pulmonares "não-profissionais". Assim é que se recomenda a realização de uma história ocupacional detalhada na abordagem de pacientes com qualquer tipo de doença respiratória (Braunwald,1980:1189). No capítulo sobre asma comenta-se que "vários compostos usados na indústria podem causar asma em indivíduos suscetíveis" (McFadden e Austen,1980:1204). No capítulo sobre bronquite afirma-se que a bronquite crônica tem prevalência aumentada entre trabalhadores de determinadas ocupações (Ingram,1980:1236). Em outro capítulo, encontra-se o comentário de que "tabagismo e exposição ocupacional a gases irritantes ou poeiras são achados comuns na história de pacientes com bronquite crônica, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas” (Bouhuys e  Gee,1980:1216).
No "Cecil" existe o Capítulo 559 - "Occupational Lung Disease", onde se discute, entre outros assuntos, a asma e bronquite de origem ocupacional (Mason,1985:2285-7). Entre os textos consultados, é o que traz maior aprofundamento do assunto, incluindo uma lista de materiais que podem causar asma e tipos de indústrias onde ocorrem. São fornecidas informações sobre a fisiopatologia, quadro clínico e tratamento da asma de origem ocupacional, sendo afirmado que o trabalho pode tanto causar asma como fazer piorar um quadro asmático pré-existente.
 No Capítulo 6  - "Pneumologia" - do "Clínica Médica", afirma-se que "a incidência de bronquite é maior nos indivíduos que exercem ocupações que se desenvolvem em locais em que há poeiras em suspensão, em certas indústrias químicas ou ainda quando há fumaça no ambiente de trabalho" (Ratto,1983:226). Esta é a única referência sobre o tema em questão neste capítulo.
1.2.4. Doenças do aparelho locomotor e trabalho
No "Harrison’s" existe o Capítulo 361 - "Degenerative Joint Disease", onde é dito que "padrões de trabalho podem levar a comprometimento precoce de articulações que usualmente não são afetadas pela doença articular degenerativa" (Mannik e Gilliland,1980:1894). No mesmo livro, no Capítulo 7 - "Pain in the Back and Neck", são referidos os fatores posturais e o transporte de objetos pesados entre as causas de lombalgia. Entretanto, não há menção da relação destes itens com o trabalho (Mankin e Adams,1980).
No "Cecil", no Capítulo 457 - "Osteoarthritis (Degenerative Joint Disease)", afirma-se que macro e microtraumatismos causados pelo trabalho industrial podem contribuir para o desenvolvimento de doenças articulares degenerativas (Howell, 1985: 1952).
No "Clínica Médica", no Capítulo 12 - "Reumatologia", existem algumas referências diretas e indiretas ao trabalho. Ao comentarem sobre o tratamento das artroses, os autores referem que "deve-se lembrar que, além da articulação doente, temos que contar com outros fatores como a idade e, em especial, os de sobrecarga decorrentes de profissão e obesidade" (Atra et al., 1983: 668). Quanto ao tratamento das lombalgias, afirma-se que "uma série de fatores, independentes da própria doença, têm importância, pois se não forem corrigidos ou melhorados ficaremos impossibilitados de dar um tratamento adequado. Encontramos aqui aqueles relacionados à profissão, à obesidade" (Atra et al., 1983: 676-7). Existe referência ainda a fatores que, apesar de não citados como ocupacionais, são bastante influenciados pelas condições de trabalho. Referindo-se à lombalgia comum, os autores comentam que "de grande importância no agravamento desta situação temos os fatores mecânicos de sobrecarga nos discos, como movimentos bruscos, elevações de pesos, posição em pé ou sentada por longo tempo" (Atra et al., 1983: 675). Sobre a bursite subdeltoideana (referida como a mais comum) afirma-se que "dentre as várias etiologias conhecidas, admite-se que, na maioria das vezes, os responsáveis são os microtraumas de repetição por exageros da abdução do braço" (Atra et al., 1983: 670).

1.2.5. Neoplasias e trabalho
No Capítulo 323 - "Principles of Neoplasia: Approach to Diagnosis and Treatment", do "Harrison’s", afirma-se que 70 a 80% dos cânceres em humanos estão relacionados a agentes químicos ou fatores ambientais (Ultmann e Golomb,1980:1585), dando destaque à exposição ocupacional.
No Capítulo 170 - "Epidemiology of Câncer", do "Cecil", diz-se que a abordagem epidemiológica do câncer começou no Século XVIII, com Bernardino Ramazzini relatando que freiras tinham maior risco de câncer de mama e Percival Pott observando que limpadores de chaminé eram mais suscetíveis a câncer de escroto (Fraumeni,1985:1069). O autor faz comentários sobre vários tipos de riscos ocupacionais, afirmando porém que, no total, estes são responsáveis por menos de 5% de todos os cânceres em homens (Fraumeni,1985:1069).
No "Clínica Médica" não existe capítulo sobre este tema.
1.2.6. Outras patologias e trabalho
No "Harrison’s", no Capítulo 362 - "Progressive Systemic Sclerosis", existe a afirmação de que alguns tipos de trabalho (mineiros de carvão, expostos a cloreto de polivinila) estão relacionados com maior incidência de esclerose sistêmica progressiva (Gilliland e Mannik, 1980: 1897).
No "Cecil", Capítulo 558 - "Principles  of Occupational Medicine", diz-se que o trabalho em turnos causa distúrbios gastrointestinais e piora diabetes e epilepsia pré-existentes (Becker, 1985: 2278). Afirma-se também que a exposição a agentes ocupacionais pode causar efeitos nos descendentes dos trabalhadores expostos, sendo fornecida uma lista de substâncias que têm se mostrado capazes de afetar o aparelho reprodutivo e a descendência de homens (Becker, 1985: 2278). Ainda neste capítulo, é dito que, nos Estados Unidos, aproximadamente l00.000 mortes por ano são atribuíveis ao ambiente de trabalho, das quais 14.000 por acidentes do trabalho (Becker, 1985: 2277). As causas das mortes restantes não são especificadas pelo autor. São dados como quatro os tipos de risco ocupacional: físico, químico, biológico e psicológico.
Ainda no "Cecil", no Capítulo 532 - "Toxic Neuropathy", é apresentada uma lista de substâncias presentes em diversos ambientes ocupacionais que podem causar neuropatias periféricas (Schaumburg, 1985: 2195).
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Capítulo 2

Evidências Empíricas

Este capítulo destina-se a mostrar a existência de dados empíricos que embasam uma compreensão das relações entre saúde e trabalho que vá além do enfoque restrito tradicional examinado no Capítulo 1. Isso é feito através da revisão de artigos científicos, abrangendo vários aspectos do tema proposto. Abordaram-se nesta revisão principalmente as doenças cardiovasculares, tendo em vista sua importância em termos de morbi-mortalidade. 
2.1. Comparação entre grupos ocupacionais
2.1.1. Grupos diversos
Este tipo de estudo epidemiológico compara grupos que diferem quanto à sua inserção ocupacional, em relação à morbidade, mortalidade ou ocorrência de fatores de risco de doenças. Os grupos ocupacionais estudados variaram bastante, existindo comparações entre profissões isoladas, entre membros de diferentes ramos de atividade, entre indivíduos agrupados segundo sua relação de trabalho, e entre grandes grupos abarcando diversos tipos de ocupação (principalmente estudos realizados na Inglaterra), etc..
A existência de diferenças significativas entre os grupos faz supor que a presença ou ausência de determinados fatores, relacionados a tal ou qual ocupação ou relação de trabalho, tenham um papel importante na gênese e/ou no desenvolvimento das patologias estudadas. Ou, dito de outra maneira, que a profissão e a relação de trabalho de um indivíduo acompanham-se, ou podem se acompanhar, de contato com uma constelação de fatores físicos, biológicos, ergonômicos, psíquicos e sociais que influi significa-tivamente sobre o trabalhador e sua saúde. Verifica-se assim que o leque das patologias influenciadas pelo trabalho é bem mais amplo do que o conjunto das doenças profissionais e acidentes do trabalho. 
Rautaharju et al. (1961), estudando doenças cardiovasculares em diferentes grupos ocupacionais na Finlândia, encontraram maior prevalência de hipertensão arterial e doença cardíaca hipertensiva em bombeiros, prevalência intermediária entre trabalhadores rurais e homens de negócio, e menor prevalência de ambas as patologias em lenhadores. A prevalência de hipertensão arterial foi mais de três vezes maior no grupo de bombeiros (35,9%) do que no de lenhadores (11,4%). 


Em estudo realizado na Grande São Paulo, abrangendo 5.500 indivíduos de diferentes sub-setores de atividade, Ribeiro et al.(1981) mostraram significativa diferença na prevalência da hipertensão arterial nos vários grupos, conforme Tabela 1.

Tabela l - Prevalência de  hipertensão  arterial (diastólica  90 mmHg) em dez subsetores de atividade  econômica na Grande São Paulo. Coeficientes padronizados por idade e sexo.
(FONTE: Ribeiro et al., 1981: 236).
 ____________________________________________________________
     Sub-setores 	                     Prevalência (%) 
 ____________________________________________________________
Publicidade e Jornalismo	            	21,0

Transporte						18,9

Seguro,Crédito, 
Financiamento e Investimento			18,6

Metalurgia						17,3

Construção Civil					13,9

Ensino							13,9

Têxtil							12,9

Comércio							12,1

Construção e Reparação de Automóveis	11,4

Profissionais Liberais				11,0
 ____________________________________________________________ 

Achutti e Medeiros (1985), estudando a prevalência de hipertensão arterial no Rio Grande do Sul, encontraram diferenças entre grupos ocupacionais discriminados segundo sua relação de trabalho, conforme Tabela 2.
Tabela 2 - Razões de prevalência padronizadas de hipertensão arterial em grupos de relação de trabalho  no Rio Grande do Sul, 1978.  Dados preliminares. (FONTE: Achutti e Medeiros,1985:30).
____________________________________________________________
Grupos de relação	          Razões de prevalência
     de trabalho	               padronizadas (em %) * 
____________________________________________________________ 

Proprietários rurais			 76,50

Parceiros						 81,17

Aluguéis e pensões				 92,86

Funcionários públicos			 94,34

Donos de empresas				 95,29

Arrendatários					 98,43

Assalariados rurais,
comodatários e posseiros			101,44

Ajudantes e agregados rurais		103,27

Ajudantes e empregados 
de pessoas físicas				114,67

Autônomos, biscateiros			120,87

Assalariados do setor privado		121,11
____________________________________________________________ 
  * 100% = prevalência na população do Rio Grande do Sul

Carvalho et al. (1983), estudando diversos grupos sociais e profissionais quanto à prevalência de hipertensão arterial, encontraram taxas maiores entre trabalhadores rurais (não especificados) do que entre operários urbanos (indústria naval), e maior entre praças do que entre oficiais da Marinha.
Costa e Klein (1985), estudando a hipertensão arterial no Rio Grande do Sul, compararam as médias de pressão arterial sistólica e diastólica entre trabalhadores da agricultura, indústria e serviços, conforme qualificação. Os índices mais elevados foram encontrados entre os trabalhadores menos qualificados de cada um dos ramos de atividade. 
Cobb e Rose (1976), estudando controladores de tráfego aéreo (CTA) em comparação com grupo de aeronautas, verificaram que nos CTA a prevalência de hipertensão arterial foi cerca de quatro vezes maior, a incidência anual de hiper-tensão cerca de seis vezes maior, e a idade média de início da hipertensão foi sete anos menor. Além disso, a prevalência de hipertensão foi 60% maior nos CTA trabalhando em locais de alta densidade de tráfego aéreo do que nos CTA de baixa densidade. Em relação à úlcera péptica, verificaram que a prevalência e incidência anual foram ambas duas vezes maiores entre os CTA do que entre os aeronautas. Quanto à prevalência de diabetes, esta se mostrou 2,3 vezes maior nos CTA.
Shirom et al. (1973), estudando várias categorias ocupacionais em "Kibbutzin" (Israel), encontraram menor prevalência  de doença isquêmica do coração em agricultores do que nos outros grupos ocupacionais.
Em relação à doença isquêmica do coração (DIC), Biorck et al. (1958),  estudando a incidência de infarto do miocárdio na Suécia na primeira metade deste século, encontraram maiores taxas no grupo de empregadores e profissionais autônomos do que entre empregados de escritório ou operários. 
Hrubec e Zukel (1971) estudaram a sobrevivência ao primeiro ataque coronariano (infarto do miocárdio, angina pectoris, etc.) em 2.234 norte-americanos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Constataram haver diferenças nas taxas de sobrevida a longo prazo (5, 10, 15 e 18 anos) conforme o grupo ocupacional. Houve maior taxa de sobrevida para o grupo de médicos, intermediária para outros profissionais de nível universitário, e menor para outras profissões.
Dobson et al. (1985), estudando a evolução da  mortalidade por DIC na Austrália no período 1969-1978, verificaram declínio dos índices neste período. Ao investigar o declínio em cada grupo ocupacional, revelou-se acentuada diferença entre os mesmos: a mortalidade por DIC no período estudado diminuiu de 36% para profissionais universitários e setores de escritório e vendas, de 25% para assalariados da indústria e comércio e de 10% para administradores. No mesmo estudo, foi constatada uma distribuição significativamente diferente de vários fatores de risco pelos diversos grupos ocupacionais, conforme Tabela 3. 

Tabela 3 - Níveis de fatores de risco para homens na Austrália, em 1980, por grupo ocupacional.
(FONTE: Dobson et al., 1985: 287-8).
____________________________________________________________
Colunas:	T - Tabagismo (%)
         		S - Sedentarismo (%)
         		A - Alto uso de álcool (%)
         		P - PA diastólica (mmHg)
Ocupação			      T	     S	   A		 P
____________________________________________________________
Profissionais
universitários	          24	     33	   22	83,7

Administradores	     33	     38	   35	85,1

Escritório/Vendedores	38	     41	   32	85,8

Comércio/Indústria	     45	     51	   31	86,0

Outros empregados	     46	     44	   35	84,8

Desempregados	          45	     48	   27	84,0
____________________________________________________________
Russek (1965) estudou a diferença de prevalência de DIC em sub-ramos profissionais. Dentro das profissões de Medicina, Odontologia, Direito e Seguros, foi estimado junto com profissionais de cada  área que especialidades implicavam  maior ou menor quantidade de stress. Exemplificando, considerou-se em ordem crescente de stress: a) para Medicina: Dermatologia, Patologia, Anestesia, Clínica Geral; b) para Odontologia: Periodontia, Ortodontia, Cirurgia, Clínica Geral. Dentro de uma população de 4.981 indivíduos, homens entre 40 a 70 anos, encontraram-se prevalências diferentes de DIC (Figura 1) e tabagismo (Figura 2) para os diversos grupos.












Ainda neste estudo, verificou-se que, mesmo controlando a variável consumo de cigarro, a diferença de prevalência de DIC entre os grupos estudados continuou significante. 
Bates (1987), estudando a mortalidade por DIC entre bombeiros de Toronto (Canadá), verificou que este grupo ocupacional apresentou uma razão de mortalidade padronizada de 1,73 em relação à população masculina da mesma cidade.












Holme et al. (1977) estudaram a prevalência de fatores de risco coronariano em homens noruegueses de diversas profissões. Foi estabelecido um escore de risco coronariano, computando dados de consumo de cigarro, níveis de colesterol sérico e pressão arterial sistólica. Houve marcada diferença no resultado da média deste escore entre as diversas profissões, que em muitos casos foi na mesma direção da diferença na mortalidade por DIC encontrada anteriormente entre os mesmos grupos ocupacionais. Foi encontrado baixo escore de risco entre médicos, engenheiros, arquitetos, professores, religiosos, etc.. Entre os profissionais com escore médio estavam executivos, administradores, pessoal de escritório e comércio. Verificou-se alto escore de risco entre motoristas de táxi, ônibus e caminhões, trabalhadores da indústria siderúrgica, estivadores e carregadores, etc..
Conroy et al. (1986),  estudando homens irlandeses hospitalizados por DIC, verificaram que o consumo de cigarros e  álcool variou conforme a classe ocupacional. A prevalência de fumantes variou de 30,8% entre os profissionais universitários a 79,2% entre os trabalhadores manuais não especializados. Além disso, o grupo mais qualificado teve maior sucesso, no ano seguinte à internação, em conseguir aumentar a atividade física, diminuir o consumo de cigarros e eliminar obesidade. 
Roman et al. (1981) estudaram as taxas de mortalidade, ajustadas por idade, para 73 causas em 222 tipos de ocupação, em mulheres inglesas de 15 a 74 anos, comparando com a taxa de mortalidade geral feminina. São comentados os resultados das razões de mortalidade padronizadas significativamente maiores do que 100 (p  < 0,05). 
Em 139 dos 222 tipos de ocupação houve pelo menos uma razão de mortalidade padronizada elevada para algumas das 73 causas de morte. Houve um total de 317 razões de  mortalidade padronizadas significativamente elevadas no total. 
Para doenças respiratórias, encontrou-se taxas elevadas em 13 tipos de ocupação. Dentre estas, 6 foram da  área têxtil, com maior contingente de mortes por bronquite, enfisema e pneumonia. Quanto aos demais grupos ocupacionais, destaca-se a taxa elevada de mortalidade por pneumonia entre empregadas domésticas, lavadeiras e faxineiras.
Encontraram-se taxas elevadas de mortalidade por cirrose hepática em 5 tipos de ocupação: operadores de rádio e telégrafo, vendedoras, trabalho em bares, etc.. Taxas elevadas de morte por suicídio em 11 tipos de ocupação: profissões médicas e para-médicas, administradoras, operárias, etc.. Verificou-se ainda taxa de mortalidade elevada para anemia em operárias têxteis e para  DIC em operadoras de máquinas.
Rodríguez et al. (1981) estudaram trabalhadores de empresas mexicanas de eletricidade, comparando o grupo dos trabalhadores expostos a risco elétrico com trabalhadores não expostos. Verificou-se que o grupo exposto a risco elétrico apresentou prevalências aumentadas de: hipertensão arterial (cerca de 4 vezes mais), DIC (cerca de 6 vezes mais), úlcera péptica (cerca de 11 vezes mais), diabetes (cerca de 4 vezes mais) e distúrbios do sono (cerca de 5 vezes mais), quando comparados com o grupo não exposto. Verificou-se ainda que, 10 anos após a aposentadoria, estavam vivos 61,6% dos aposentados que haviam estado expostos a risco elétrico, e 93,4% dos que não haviam estado expostos a tal tipo de risco (Rodríguez et al.,1981). Tal diferença foi atribuída ao stress, sendo que os expostos a riscos elétricos apresentaram maiores taxas de excreção de catecolaminas, e maiores médias de PA e FC.
Gray (1982) estudou as desigualdades sociais em relação à saúde na Grã-Bretanha. Houve um gradiente consistente entre os vários estratos ocupacionais quanto à taxa de mortalidade geral, conforme Tabela 4.
Tabela 4 - Taxas  de  mortalidade (por 1000 habitantes), por sexo e classe ocupacional, idade 15-64 anos,  Inglaterra e Gales, 1971. (FONTE: Gray,1982:352).
____________________________________________________________
Classe ocupacional		          Homens	 Mulheres
____________________________________________________________
I-      Profissionais universitários	 3,98	   2,15
II-     Intermediários				 5,54	   2,85
IIIN-   Especializados não-manuais		 5,80	   2,76
IIIM-   Especializados manuais		 6,08	   3,41
IV-     Semi-especializados			 7,96	   4,27
V-      Não especializados			 9,88	   5,31
____________________________________________________________
       Razão V/I				 2,48	   2,47
____________________________________________________________
Encontrou-se ainda que, para os homens economicamente ativos, a desigualdade entre as classes ocupacionais I e V aumentou entre 1949 e 1970, sendo que para as classes III, IV e V neste período as taxas absolutas mantiveram-se iguais ou pioraram para os maiores de 35 anos (Gray, 1982:357).
Timio (1980) estudou a variação da mortalidade por DIC nas várias classes ocupacionais ao longo do tempo. Verificou que os primeiros estudos sobre o assunto, realizados na Inglaterra na década de 1920 e relativos ao período 1910-1912, mostraram mortalidade por DIC mais elevada nas classes mais favorecidas, decrescendo progressivamente até as menos favorecidas. Estudos nos EUA na década de 1930 mostraram padrão semelhante. O autor mostra que esta diferença se atenuou bastante na metade deste século, e a partir de então parece ter havido uma inversão do padrão. Desde então, conforme Timio, estudos em vários países têm mostrado consistentemente que a mortalidade por DIC se associa inversamente com a classe ocupacional. Rose e Marmot (1981), mostram tal evolução na Grã-Bretanha, conforme Figura 3.
Estes estudos são importantes no sentido de fornecer uma indicação da origem do difundido conceito de que a DIC é uma doença dos executivos ou pessoas abastadas. Conforme os dados acima, parece que realmente isto era verdade para alguns países há várias décadas. Entretanto, é curioso observar que este conceito se manteve, inclusive em textos de Saúde Ocupacional (Desoille et al.,1980:962; Correia, 1979:1136), apesar de o padrão ter se invertido já há duas ou três décadas. 












Jenkins (1976:989) interpreta a inversão no padrão de mortalidade por DIC como resultado de que no início do processo de urbanização as classes mais altas apresentariam maior risco de DIC, mas ao fim deste processo os riscos maiores cairiam sobre as classes mais baixas, sem explicitar melhor tal hipótese.
2.1.2. Grupos dentro de uma mesma organização
Trata-se aqui de estudos com semelhanças em relação aos examinados acima. São, entretanto, grupos mais homogêneos, já que submetidos a critérios semelhantes de seleção e de política de pessoal, em geral com a mesma localização geográfica, etc..
Hinkle et al. (1968) estudaram a incidência de DIC em uma população de 270.000 empregados de uma grande companhia norte-americana (Bell System). Encontraram menor incidência de novos casos e menor mortalidade entre os executivos e gerentes de alto nível do que entre os trabalhadores comuns e supervisores de nível mais baixo. Esta diferença atenuou-se quando controlada a variável grau de escolaridade, não sendo entretanto especificado pelos autores exatamente quanto houve de atenuação.
Pell e D’Alonzo (1963), estudando incidência de infarto do miocárdio em funcionários de outra grande companhia norte-americana (DuPont), verificaram na avaliação de seis anos de seguimento que a incidência de infarto foi significativamente menor entre os executivos de alto nível do que entre os funcionários dos níveis mais baixos da empresa. Estes dados confirmam os resultados obtidos quando da avaliação dos dados obtidos após três anos de seguimento da mesma população (Pell e D’Alonzo,1961), mostrando uma tendência que permaneceu constante com o tempo. 
Lee e Schneider (1958) estudaram funcionários de uma grande empresa norte-americana (não especificada) durante cinco anos, sendo 1.171 "executivos" e 1.203 funcionários de escritório com pouca responsabilidade. Esta população foi submetida periodicamente a entrevistas, exames físicos e laboratoriais, eletrocardiograma e RX de tórax. Foi pesquisada a incidência  de hipertensão arterial e doença arteriosclerótica. A incidência de doença arteriosclerótica entre os executivos foi cerca de metade daquela encontrada entre os não executivos. Para a hipertensão observou-se também maior incidência entre os não executivos, porém sem significância estatística. 
Marmot et al. (1984), em estudo prospectivo de dez anos abrangendo 17.530 funcionários  públicos ingleses de Londres ("Whitehall Study"), examinaram a mortalidade geral e por causas específicas segundo os vários níveis de emprego. Os indivíduos estudados foram classificados (ordem decrescente de nível) em: administradores, executivos e profissionais universitários, escritório, outros (mensageiros, trabalhadores manuais não especializados, etc.).
Alguns resultados quanto à mortalidade podem ser vistos na Tabela 5. Verifica-se que quanto mais alto o nível, menor a mortalidade. A diferença de mortalidade entre o nível mais alto e o mais baixo foi cerca de três vezes para DIC, outras causas e todas as causas. Houve um gradiente uniforme e persistente para todas as faixas etárias e causas de morte, e que foi estatisticamente significante (p < 0,005).


Tabela 5 - Mortalidade (%) em dez anos, por nível no serviço civil inglês, para DIC, outras causas, e todas as causas. (FONTE: Marmot et al., 1984: 1004).
____________________________________________________________
				DIC		Outras	Todas as
							causas	 causas
____________________________________________________________
Administradores		2,2		  2,6	  4,7*

Executivos e
profissionais			3,6		  4,4	  8,0

Escritório			4,9		  6,8	 11,7

Outros				6,6	 	  9,1	 15,6*
____________________________________________________________
   * Total não igual à soma devido às aproximações feitas

Tabela 6 - Distribuição de fatores de risco nos diversos níveis do serviço  civil  inglês. (FONTE: Marmot et al.,1984:1005).
____________________________________________________________
			Hipertensos	 Fumantes		Obesos
					(%)		   (%)		  (%)
____________________________________________________________
Administradores	    10,7		   28,8	 	  9,9

Executivos e
profissionais		    12,2		   37,3		 11,8

Escritório		    13,8		   53,0		 13,8

Outros			    16,5		   60,9		 17,4
____________________________________________________________

Encontrou-se ainda diferença entre os vários níveis em relação a diversos fatores de risco de doenças crônicas, conforme Tabela 6.
Apesar da diferença significativa na freqüência de diversos fatores nos vários níveis de emprego, a análise estatística de regressão múltipla revelou que tais diferenças poderiam explicar menos de 1/4 das diferenças de mortalidade encontradas, falando a favor da existência de outros fatores responsáveis pelos achados. 
Em outro artigo, referente à mesma pesquisa, Rose e Marmot (1981) mostram a existência de um gradiente inclusive para a mortalidade cumulativa por DIC, conforme a Figura 4.


Em sub-amostra da população estudada no "Whitehall Study", Markowe et al. (1985) verificaram que a concentração de fibrinogênio plasmático foi significativamente maior nos servidores de nível mais baixo do que nos de nível superior. Segundo os autores, este achado explica, pelo menos parcialmente, a diferença de mortalidade por DIC encontrada nos estudos anteriores. Isto se daria através da maior suscetibilidade a fenômenos trombóticos. O stress no trabalho (medido através de questionário específico) mostrou-se um fator relevante, respondendo pela maior parte da diferença encontrada entre os níveis de emprego quanto à concentração de fibrinogênio plasmático.
Os estudos examinados neste item são de um tipo que, apesar de mostrar resultados importantes, não permite conclusões mais específicas e detalhadas sobre os fatores e mecanismos fisiopatológicos envolvidos nas diferenças encontradas. De um modo geral, percebe-se que a maioria das pesquisas examinadas tende a mostrar um excesso de risco cardiovascular para os grupos ocupacionais de nível sócio-econômico mais baixo e para os grupos ocupacionais presumivelmente mais estressados (publicitários, jornalistas, bombeiros, controladores de tráfego aéreo, do setor de transporte, sob risco elétrico, etc.). Segundo McQueen e Siegrist (1982), muitos estudos apontam na direção de que o 
excesso de risco dos estratos sociais inferiores seria atribuível ao maior nível de stress existente nestes grupos.
2.2. Fatores ergonômicos e psicossociais
Trata-se aqui de estudos que mostram existir uma influência do trabalho sobre a saúde, oriunda de fatores outros que não os físicos, químicos e biológicos. Exemplifica-se assim uma das direções em que é possível ampliar o enfoque tradicional sobre as relações entre trabalho e o processo saúde-doença.
Brand et al. (1971), em estudo prospectivo de cerca de 4.000 estivadores ao longo de 22 anos, verificaram relação significativa entre atividade física no trabalho e incidência de ataques cardíacos fatais. Para o grupo de menor atividade física, o risco relativo foi mais do que o dobro daquele observado nos de maior atividade física, efeito que se mostrou mais intenso nos estratos mais jovens.
Cassel et al. (1971), estudando a diferença de incidência de DIC em vários grupos profissionais rurais e urbanos dos EUA, concluem que a diferença de atividade física no trabalho foi um fator importante na diferença de incidência de DIC entre os grupos estudados.
Breslow e Buell (1960) estudaram a relação entre atividade física no trabalho e mortalidade por DIC na Califórnia (EUA). Revelou-se ser maior a taxa de mortalidade por DIC nas profissões sedentárias, havendo excesso de risco de 40% destas profissões quando comparadas com as ocupações relacionadas com trabalho pesado.
Menotti e Seccareccia (1985), estudando prospectiva-mente cerca de 100.000 ferroviários italianos ao longo de 5 anos, encontraram mortalidade por DIC significativamente menor no grupo de trabalhadores com atividade física pesada na sua ocupação. 
Alfredsson et al. (1982) estudaram fatores psicossociais relacionados ao trabalho em trabalhadores suecos que sofreram infarto do miocárdio. Encontraram como fatores associados significativamente a risco excessivo de infarto a monotonia no trabalho, o trabalho em turnos alternantes, e a combinação de grandes exigências de trabalho com baixo controle sobre o processo de trabalho.
Theorell e Rahe (1972) estudaram pacientes suecos com infarto do miocárdio, comparando-os com grupo controle (sadios, de idade e ocupação semelhantes). Encontraram entre os infartados significativamente mais insatisfação no trabalho, maior jornada de trabalho e menor responsabilidade no emprego. 
Sales e House (1971) estudaram a relação entre satisfação no emprego e mortalidade por DIC através de pesquisa sobre a porcentagem de indivíduos satisfeitos em vários tipos de profissão, e comparando com a razão de mortalidade padronizada para DIC em cada grupo ocupacional censitário nos EUA. Ao exame dos diversos grupos profissionais, verificou-se que a maior satisfação no emprego esteve relacionada significativamente com menores taxas de mortalidade por DIC.
Buell e Breslow (1960) estudaram a relação entre jornada excessiva de trabalho e mortalidade por DIC nos EUA, por volta de 1950. Verificou-se um gradiente consistente (maior porcentagem de trabalhadores com jornada superior a 48 horas -  maior mortalidade por DIC) na faixa etária de 25 a 40 anos, principalmente para as profissões que implicavam atividade física leve no trabalho. 
Cooper e Melhuish (1980), estudando 196 altos executivos britânicos, verificaram que os aumentos das pressões arteriais sistólica e diastólica estavam relacionados com fatores como conflito entre valores pessoais e os da companhia, relações insatisfatórias com colegas e subordinados, etc.. Problemas de saúde mental estiveram relacionados com insegurança no emprego. 
Margolis et al. (1974) investigaram correlação entre 6 tipos de stress ocupacional e saúde. Foi encontrada correlação significativa entre alcoolismo e 5 destes itens (não participação nas decisões, sobrecarga, monotonia, insegurança no emprego, inadequação de habilidades). Houve também correlação significativa entre sintomas psicológicos (humor depressivo, baixa auto-estima e baixa satisfação de vida) e vários dos fatores associados. O fator de stress que se revelou mais importante nesse estudo foi a não participação nas decisões que afetem o trabalho. 
Friedman et al. (1958) estudaram 40 contadores nos EUA durante 5 meses, incluindo os períodos de stress (sobrecarga de trabalho com corrida contra prazos) ocupacional cíclico causado pelo acúmulo de serviço perto do encerramento dos prazos estabelecidos legalmente para entrega de balanços, relatórios, etc.. Foram medidos o colesterol sérico e o tempo de coagulação quinzenalmente, verificando-se que nos períodos de stress houve aumento do colesterol e diminuição do tempo de coagulação. Com a diminuição do stress, houve diminuição do colesterol e aumento do tempo de coagulação. Considerou-se especialmente importante o verificado em relação ao tempo de coagulação, já que, segundo os autores, na primeira metade deste século não houve aumento significativo da incidência ou da severidade da arteriosclerose coronária, e nem alteração na ingestão de gorduras ou dos níveis de colesterol sérico. Houve porém aumento da incidência de episódios de trombose coronária, o que provocou aumento na mortalidade por DIC (Friedman et al,1858:860).
É interessante notar que o estudo de Markowe et al. (1985) citado anteriormente fundamenta os achados de Friedman et al., ao constatar aumento do fibrinogênio plasmático relacionado com stress ocupacional .
Kittel et al. (1980) estudaram 2 coortes de bancários belgas ao longo de 10 anos. Foi encontrada uma significativa diferença entre as 2 coortes quanto à incidência de DIC, não explicável pelas diferenças quanto à idade, pressão arterial, colesterol sérico, tabagismo e obesidade. Entretanto, verificou-se existência de diferença significativa quanto ao stress ocupacional (maior stress - maior incidência de DIC), medido através de questionários específicos. Tal diferença foi atribuída às características dos bancos onde cada coorte estava empregada. Uma das coortes era composta por funcionários de um banco privado comercial, de grande dinamismo, onde os melhores empregos eram atribuídos aos mais eficientes. Esta coorte apresentou maior índice de stress. A outra coorte era composta por funcionários de um banco semipúblico de poupança, com trabalho regular e poucas mudanças, e apresentou menor stress.
Karasek et al. (1981), estudando prospectivamente trabalhadores suecos, verificaram existir associação entre risco de DIC e fatores ocupacionais como falta de controle do trabalhador sobre seu trabalho e altas exigências de desempenho no trabalho. 
Conway et al. (1981) testaram a hipótese de que um dos mecanismos pelos quais o stress induz patologia é o de provocar  comportamentos que a curto prazo levam a melhor adaptação, mas que a longo prazo aumentam o risco da doença. Para isso, estudaram o consumo de cigarro, café e álcool em um grupo específico de trabalhadores ao longo de 8 meses. Verificou-se que, nos dias em que houve maior stress (a partir de avaliação subjetiva registrada), aumentou significativamente o consumo de cigarros e café.
Cesana et al. (1985) estudaram grupo ocupacional de alto stress (impressores), testando a hipótese de que o stress crônico provoca a elevação prolongada da glicemia. Verificou-se que houve aumento significativo dos níveis de hemoglobina glicosilada no grupo estudado, em relação aos controles (pessoal de escritório sem sobrecarga e não sujeito a turnos alternantes).
Timio et al. (1979) estudaram excreção urinária de catecolaminas em trabalhadores sujeitos a condições de trabalho tidas como estressantes (pagamento por produção e linha de montagem). Cada trabalhador foi estudado sob condições estressantes e não-estressantes, tendo havido diferença significativa na excreção de catecolaminas conforme o tipo de trabalho executado. Verificou-se que, sob trabalho estressante, as médias de excreção urinária de adrenalina e noradrenalina foram, respectivamente, 4,5 e 2,3 vezes maiores do que as médias obtidas sob trabalho não-estressante.
2.3. Hipertensão arterial e trabalho
Toma-se aqui a hipertensão arterial como exemplo de que os fatores ocupacionais clássicos podem ter influência sobre patologias tidas como não-profissionais. Ou seja, mesmo partindo do conceito limitado de fatores ocupacionais (físicos, químicos e biológicos), não se justifica a restrição de estudo e atuação somente às doenças profissionais e acidentes do trabalho.
Talbott et al. (1985) investigaram o efeito do ruído sobre a pressão arterial, usando a perda auditiva induzida por ruído como marcador biológico de exposição prolongada ao mesmo. Verificou-se que, no grupo de trabalhadores mais velhos, a prevalência de hipertensão arterial foi cerca de duas vezes maior naqueles com perda auditiva do que nos trabalhadores sem perda auditiva. Houve também diferença significativa entre estes grupos quanto às médias de pressões arteriais sistólica e diastólica. 
Parvizpoor (1976) estudou tecelões iranianos expostos a ruído acima de 90 dBA. A prevalência de hipertensão foi maior neste grupo do que em grupo controle (indivíduos de condições sócio-econômicas similares, sem exposição a ruído intenso), sendo que o aumento da  prevalência de hipertensão com a idade iniciou-se mais precocemente e foi mais intenso para os tecelões, quando comparados com o  grupo controle. 
Jonsson e Hansson (1977), estudando trabalhadores industriais suecos expostos a ruído, verificaram que aqueles com perda auditiva de origem ocupacional apresentaram médias de pressões arteriais sistólica e diastólica significativa-mente maiores do que as verificadas no grupo  controle sem perda auditiva. A prevalência de hipertensão arterial também foi significativamente maior naqueles com perda auditiva (cerca do triplo), em relação ao grupo controle.
Andren (1982), em estudos de laboratório com humanos, encontrou elevação de pressão arterial após estimulação por ruído (95 dBA), sendo que o uso de betabloqueadores eliminava esta reação hipertensiva. 
Weiss et al. (1986), em estudo longitudinal de 89 policiais de Boston por 5 anos, concluíram que a exposição ao chumbo pode afetar significativamente a pressão arterial sistólica.
Pirkle et al. (1985) utilizaram dados de um amplo levantamento sobre condições de saúde nos EUA ("National Health and Nutrition Examination Survey", 1976-1980) para estudar a relação entre pressão arterial e níveis de chumbo no sangue. Verificou-se a existência de uma correlação positiva significativa entre os mesmos. Foi estimado pelos autores que a diminuição do chumbo sérico médio de 37% em homens brancos adultos dos EUA, verificada entre 1976 e 1980, implicaria na diminuição de 17,5% no número de hipertensos da população referida, num prazo de 10 anos. 
Batuman et al. (1983) estudaram pacientes com diagnóstico de hipertensão essencial, comparando-os com portadores de insuficiência renal de etiologia definida. Foi encontrada mobilização  de chumbo por EDTA significativamente aumentada nos portadores de hipertensão essencial acompanhada de nefropatia, quando comparados com nefropatas e com hipertensos essenciais sem nefropatia. Os autores concluem que a exposição prolongada ao chumbo, não evidenciada pelos exames comuns (chumbo no sangue e zincocoproporfirina), pode estar implicada na gênese de casos de nefropatia hipertensiva antes diagnosticados como conseqüência da hipertensão essencial.
Kloetzel et al. (1973) estudaram trabalhadores metalúrgicos brasileiros, encontrando prevalência de hipertensão arterial significativamente maior no grupo de trabalhadores sujeitos a condições de grande calor no seu trabalho, em relação aos não expostos a calor intenso. Segundo os autores, este achado é confirmado pela impressão clínica dos médicos responsáveis pelo atendimento aos funcionários desta empresa, os quais relataram que muitos dos que trabalham expostos a calor intenso se aposentam precocemente com cardiopatia hipertensiva.
Gobbato et al. (1981) estudaram ferroviários com seqüelas ósteo-articulares por uso de ferramentas vibratórias. Verificaram que os mesmos apresentaram médias de pressões arteriais sistólica e diastólica significativamente maiores do que os membros do grupo controle (trabalhadores sem seqüelas ósteo-articulares). Os autores sugerem que a vibração deve ser incluída entre os fatores de risco de hipertensão arterial, de modo semelhante ao ruído.
2.4. Trabalho e os descendentes dos trabalhadores
Verifica-se aqui que fatores relacionados ao trabalho podem afetar não só o trabalhador, mas também a sua descendência. Trata-se de assunto de grande importância, que entretanto não tem sido levado em conta pelos textos tradicionais de Saúde Ocupacional. 
Vaughan et al. (1984) estudaram  a incidência de óbitos fetais no Estado de Washington (EUA) em 1980-1981, segundo ocupação da mãe. Revelou-se que vários grupos ocupacionais exibiram incidência significativamente maior do que o grupo controle (obtido por sorteio aleatório de registros de nascimento das mesmas datas dos casos-índice). Entre estes grupos estiveram as trabalhadoras nas indústrias química, metalúrgica, têxtil, de madeira e de tecnologia médica, as fisioterapeutas, as aeromoças, etc.. Para alguns grupos a incidência de óbitos fetais chegou a cerca do dobro daquela encontrada no grupo controle.
Hofmeister (1982) comparou trabalhadoras de uma indústria paulista com as dependentes de trabalhadores da mesma indústria, em relação aos resultados gestacionais, a partir de dados colhidos nos hospitais conveniados com a empresa. Os resultados podem ser vistos na Tabela 7.
Não foi possível a distinção entre abortamentos espontâneos e provocados. Porém a grande diferença entre os grupos faz supor a ação importante de fatores físicos e químicos induzindo a abortamento espontâneo e/ou pressão psicossocial induzindo a abortamento provocado. Esta última provavelmente estaria relacionada com o trabalho, já que no grupo controle, comparável sócio-economicamente, tal efeito não ocorreu. Infelizmente, não foi controlada uma variável importante, o estado civil, já que o fato de ser casada ou solteira pode influir bastante sobre a decisão de abortamento. 
Tabela 7 - Distribuição proporcional dos resultados  gesta-cionais (em %), para  trabalhadoras e esposas de trabalhadores, de 1975 a 1981.
(FONTE: Hofmeister,1982:40).
____________________________________________________________
	 Trabalhadoras	            Esposas
		Partos	Abortos	       Partos	  Abortos
        _____________________     _____________________

1975		 43,1	 56,9		    97,7	    2,3

1976		 60,9	 39,1		    95,0	    5,0

1977		 60,2	 39,8		    91,9	    8,1

1978		 61,3	 38,7		    84,2	   15,8

1979		 63,0	 37,0		    90,1	    9,9

1980		 61,8	 38,2		    93,1	    6,9

1981		 54,6	 45,4		    90,7	    9,3
____________________________________________________________
Hemminki et al. (1981) estudaram a ocupação dos pais durante a gravidez na Finlândia, relacionando-a com o desenvolvimento posterior de neoplasias nestas crianças até os 15 anos de idade. Verificou-se freqüência significativa-mente maior de crianças com neoplasias quando a mãe trabalhava durante a gravidez em indústria de alimentos, agricultura, jardinagem, serviços florestais, como farmacêuticas, padeiras e em trabalho industrial em geral. Houve significativamente menos casos de neoplasias em filhos de mulheres que eram donas de casa durante a gravidez. Em relação à ocupação paterna, verificou-se freqüência significativamente  maior de neoplasias quando o pai trabalhava na época da gravidez em agricultura, jardinagem, serviços florestais, ou como pintor, motorista ou mecânico de máquinas. Houve menor freqüência de neoplasias em filhos de estudantes e trabalhadores da construção civil e indústria em geral.
Steensel-Moll et al. (1985) estudaram a relação entre a ocupação dos pais durante a gravidez e o desenvolvimento posterior de leucemia em crianças holandesas. O estudo revelou que maior proporção de mães de crianças com leucemia estava trabalhando durante a gravidez na indústria em geral, e em serviços domésticos e hotéis, em comparação com o grupo controle (amostra aleatória de crianças da mesma idade e local de residência dos casos-índice). Os autores sugerem que o excesso de leucemia pode ter sido devido a contato com produtos químicos na gravidez.
Gray (1982) estudou a mortalidade de crianças na Grã-Bretanha, segundo a ocupação dos pais. Utilizou-se a classificação em classes ocupacionais (I = profissionais universitários; II = administradores intermediários; III-N = especializados não-manuais;  III-M = especializados  manuais; IV = semi-especializados; V = não especializados). Foi verificada, conforme Tabela 8, a existência de um gradiente significativo para a mortalidade infantil, principalmente a tardia, para homens e mulheres.
Tabela 8 - Mortalidade infantil tardia (por 1000 nascidos vivos), por sexo e classe ocupacional. Grã-Bretanha, 1970-1972. (FONTE: Gray,1982:354).
____________________________________________________________
               		Mortalidade infantil tardia
				Homens		    Mulheres
____________________________________________________________
I	 			 3,47		 	2,32

II	 			 4,09		 	3,22

III N	 		 4,57		 	3,11

III M	 		 6,20		 	4,99

IV	 			 7,31		 	5,97

V				14,61		    11,62
____________________________________________________________
Geral	 		 6,48		 	5,11

Razão V/I			 4,2				5,0
____________________________________________________________
Para o grupo de 1 a 14 anos, também houve diferenças significativas, sendo que a mortalidade geral para a classe foi cerca do dobro da verificada na classe I. Para causas específicas, na classe a mortalidade por atropelamento foi 7 vezes maior, e a provocada por queimaduras, quedas e afogamentos cerca de 10 vezes maior, em relação à classe I.
Monteiro (1977) estudou a desnutrição infantil no Vale do Ribeira (SP). Verificou-se que a prevalência de desnutrição infantil variou significativamente conforme a ocupação paterna, tanto para trabalhadores urbanos como para rurais. Observou-se ainda que o estado nutricional infantil esteve relacionado com a forma de inserção da unidade familiar na estrutura social de produção, conforme Tabela 9. 


Tabela 9 - Estado nutricional de crianças de famílias camponesas do Vale do Ribeira,  segundo  a  vinculação paterna aos meios de produção, 1975.
(FONTE: Monteiro,1977:51).
____________________________________________________________
				       Estado nutricional (em %)
                  __________________________________________
			    Normal	Desnutrição	  Desnutrição
						 1o. grau	     2o. e 3o. graus
____________________________________________________________
Pequeno 
proprietário		 64,4	   34,6	 		 1,0

Arrendatário
ou meeiro			 54,2	   27,8			18,0

Assalariado		 50,1	   38,1			11,8
____________________________________________________________
Total			 53,6	   35,9			10,5
____________________________________________________________


Rolland-Cachera e Bellisle (1986) estudaram crianças francesas de 7 a 12 anos, correlacionando obesidade das crianças e profissão dos pais. Verificou-se que entre filhos de trabalhadores não qualificados a taxa de obesidade foi 4 vezes maior do que entre os filhos de executivos e profissionais liberais. Segundo os autores, estes achados confirmam os obtidos em outros estudos realizados em países desenvolvidos, sendo que nos países subdesenvolvidos a relação parece ser inversa. 
2.5. Desemprego e saúde
A relação entre desemprego e saúde não tem sido considerada como um tema merecedor de atenção nos livros de texto de Saúde Ocupacional. Isto talvez se explique pelo fato de os especialistas em Saúde Operacional estarem em sua grande maioria preocupados exclusivamente com populações de trabalhadores ativamente engajados no processo de produção de bens e serviços. Entretanto, o que se verifica é que existem evidências de que o desemprego, e até mesmo a ameaça de desemprego, podem influenciar significativamente os indivíduos afetados. Ao estudar-se a relação entre saúde e trabalho em uma determinada sociedade, não se pode, portanto, menosprezar este aspecto do problema. Isto é particularmente verdade nas sociedades capitalistas onde, além da existência de taxas significativas de desemprego, as mesmas variam conforme os ciclos econômicos. 
Kasl e Cobb (1970) realizaram estudo longitudinal, acompanhando homens que perderam emprego por fechamento de duas empresas. Os indivíduos foram acompanhados desde antes do fechamento da empresa até dois anos depois do encerramento das atividades da mesma, sendo submetidos periodicamente a questionários, entrevistas e avaliação clínica e laboratorial. Acompanhando a evolução da pressão arterial ao longo do tempo, verificou-se que houve aumento significativo da média de pressão arterial diastólica nos períodos de "conhecimento do desemprego próximo", "experiência de desemprego" e "adaptação a novo emprego", em relação ao período em que os trabalhadores já se encontravam estabilizados em novo emprego. Em grupo controle de empregados estáveis de outras empresas não houve alteração de pressão arterial no período estudado. 
Cobb (1974), utilizando dados da investigação acima, estudou a variação ao longo do tempo de variáveis fisiológicas como a taxa de excreção de noradrenalina, níveis séricos de colesterol,  ácido úrico e creatinina. Estas variáveis mostraram alteração significativa em diferentes momentos da experiência de desemprego, mostrando a influência desta no sentido de maior risco para a saúde. 
Grayson (1979) acompanhou o fechamento de uma indústria metalúrgica no Canadá , estudando a saúde dos empregados desde antes do fechamento até mais de dois anos depois do mesmo. Foi constatado que as condições de saúde estiveram piores para aqueles que permaneceram desempregados do que para os que conseguiram novos empregos. Verificou-se o mesmo para os cônjuges dos desempregados em relação aos dos empregados.
Moser et al. (1984) estudaram a relação entre desemprego e mortalidade na Inglaterra, em estudo longitudinal, com atenção para a distribuição sócio-econômica dos desempregados. Verificou-se que a razão de mortalidade padronizada foi menor para os estratos mais favorecidos (Classe I = 73, Classe V = 120). Porém para os desempregados tal diferença foi ainda maior (Classe I = 79, Classe V = 150), sendo que em cada classe ocupacional os desempregados apresentaram maiores taxas de mortalidade do que os empregados. Com a padronização por classe e idade, diminuiu a diferença de mortalidade entre empregados e desempregados, porém permanecendo estes últimos ainda com taxas 20 a 30% maiores. Em relação às causas de morte, as que apresentaram maiores taxas relativas entre os desempregados foram as neoplasias, acidentes e suicídio. Também as esposas de desempregados apresentaram maiores taxas de mortalidade em relação às esposas dos empregados, principalmente quanto à mortalidade por DIC. 
Arber (1987) realizou estudo semelhante em relação à morbidade, a partir de dados do "1981-2 General Household Survey" da Inglaterra, num total de 28.000 pessoas. Verificou-se que para todos os sexos e faixas de idade a saúde dos desempregados esteve pior que a dos empregados. Houve diferença de saúde entre os desempregados dos vários estratos sócio-econômicos, sendo que a prevalência de doenças crônicas entre os não-especializados foi mais de duas vezes maior do que entre os profissionais universitários. Constatou-se ainda que a taxa de desemprego foi sete vezes maior para os primeiros em relação aos últimos, com gradiente consistente nos diversos níveis intermediários. Este fenômeno acentuou o efeito do desemprego sobre a saúde entre os segmentos menos favorecidos. 
D’Arcy e Siddique (1985) estudaram a relação entre desemprego e saúde no Canadá , a partir de dados do "Canada Health Survey", 1978-79, envolvendo mais de 14.000 indivíduos, e com dados de entrevistas e exames físicos. Verificou-se que os desempregados apresentaram significati-vamente mais: problemas cardíacos, hipertensão, dor torácica, problemas ósteo-articulares, incapacidade de curto e longo prazo, sintomas de ansiedade/depressão, tensão psicológica e insatisfação ("global unhappiness"). Fizeram também mais uso dos serviços de saúde (consultas e internações). Buscando avaliar o efeito de diversos fatores sobre esta diferença, foi feita padronização por  renda, educação, ocupação, idade, sexo, estado civil e tamanho da família. Com a padronização a diferença se manteve significante, embora atenuada. Os mais altos índices de stress psicológico foram verificados entre os indivíduos de baixa renda que eram responsáveis pelo sustento da família.
Brenner e Bartell (1983) estudaram as conseqüências psicológicas da perda do emprego, verificando que o impacto psíquico negativo era menor quando o indivíduo conseguia manter seu tempo ocupado. Foi observada ainda a existência de um período crítico logo após a perda do emprego, onde alguns se adaptavam à nova condição e outros não, em termos de preencher o tempo disponível com outras atividades. Para os últimos, pareceu haver um círculo vicioso, onde a existência de muito tempo desocupado prejudicava o bem-estar e o funcionamento psicológico, e isto faria aumentar o desinteresse por novas atividades, e assim progressivamente deteriorando o estado mental. 
2.6. Revisões e outros estudos
Existem revisões e estudos sobre vários aspectos da relação entre trabalho e saúde que comprovam a existência de uma influência abrangente e multidimensional do primeiro sobre a segunda.
Muito se progrediu na última década quanto a estudos e concepções sobre a relação entre trabalho e saúde mental, e isto vem se refletindo em novas propostas de abordagem do tema. Silva (1986) fez revisão de estudos sobre o tema, distinguindo entre as várias linhas de pesquisa existentes nessa  área e avançando conclusões e hipóteses. Smith (1985) fez revisão sobre desemprego e saúde mental, concluindo que para a maior parte das pessoas há piora da saúde mental com a experiência de desemprego. Mendes (1986:168-73) fez revisão, onde atribuiu importância a três níveis de influência do trabalho sobre a saúde mental: as intoxicações profissionais, os distúrbios psiconeuróticos precipitados pelo trabalho, e o stress. Em texto da OMS (1985:12-22) há revisão e discussão relativas à influência do trabalho sobre distúrbios do comportamento e doenças  psicossomáticas. Kasl (1978) faz revisão de estudos sobre a relação entre stress ocupacional e saúde mental.
Um outro campo de estudos que muito tem se desenvolvido é o das relações entre trabalho em turnos e a saúde. Segundo várias fontes (Andlauer,1983; Fischer,1981; Reinberg et al.,1980; Carpentier e Cazamian,1977; Rentos e Shepard,1976), existe uma influência significativa, sendo que os trabalhadores submetidos ao regime de turnos alternantes de trabalho têm apresentado manifestações principalmente a nível de distúrbios digestivos, problemas mentais e alterações na vida social. 
Existem ainda revisões sobre a relação entre stress ocupacional e diversas patologias (Cooper,1983; Garfield, 1983; Kasl,1978; House,1974).
Quanto à influência do trabalho sobre as doenças "não-profissionais", existem estudos sobre vários aspectos do tema. O câncer ocupacional é assunto já bastante pesquisado, e inclusive abordado em alguns dos textos referidos no Capítulo 1. Maiores informações sobre o tema podem ser obtidas em várias fontes (Mendes,1986:194-206; Muirs e Demaret, 1983; Simonato e Saracci,1983; ILO,1982; Saffioti e Waganer, 1976). Finocchiaro (1976) fez revisão e discutiu a relação entre trabalho e lombalgia, tuberculose e outras patologias. Em textos da OMS (1985; 1983) encontram-se também revisões e discussões sobre o trabalho e hipertensão arterial, DIC, lombalgias, etc.. Mendes (1986:151-168) fez revisões sobre a influência do trabalho na hipertensão arterial, bronquite crônica e lombalgias. Nas atas do "Simpósio Internacional sobre Pesquisa em Doenças Relacionadas com o Trabalho" (Kurppa,1984), realizado na Finlândia em 1984, encontram-se revisões e discussões sobre trabalho e doenças cardiovasculares, pulmonares, ósteo-articulares, etc..  Existem algumas revisões específicas sobre a relação entre agentes químicos ocupacionais e doenças cardiovasculares (Mendes,1986:190-4; Kurppa et al.,1984; Kurppa e Rantanen,1983; Detry e Lavenne, 1983), onde se apontam evidências de que substâncias como o monóxido de carbono, os nitratos orgânicos, o sulfeto de carbono, o arsênico, o cádmio, etc., podem influir significativamente sobre este tipo de patologia.
 2.7. Questões metodológicas
Não cabe aqui analisar detalhadamente a metodologia de cada uma das pesquisas apresentadas. É importante ressaltar, entretanto, que existe ainda muito a ser aperfeiçoado neste campo. Conforme Hernberg (1980:163), "o estudo epidemiológico perfeito ainda está para ser feito. Todos os estudos publicados atualmente contêm erros, cuja magnitude e direção podem influenciar a interpretação dos resultados". Vários autores têm apontado diversos tipos de problemas metodológicos, tanto a nível da epidemiologia em geral como de sua aplicação às questões ocupacionais.
Existem colocações gerais sobre a metodologia epidemiológica (Maclure,1985; Rose et al.,1982; Hernberg, 1980; Susser,1973) que questionam os fundamentos de boa parte da produção científica nesta  área. Atenção específica tem sido dada ao desenho dos estudos, por exemplo os de caso controle, tendo havido simpósio sobre o tema (Ibrahim,1979), realizado em 1978, onde Sackett (1979) listou 56 tipos possíveis de viés ("bias"), e editoriais recentes em periódicos especializados (Feinstein,1985; Spitzer,1985). Outro tema específico que tem merecido atenção é o da discussão das categorias sociais de análise empregadas (Barros,1986; Laurell,1983; Navarro e Berman,1983; Abramson,1982; McQueen e Siegrist,1982).
Quanto à epidemiologia ocupacional, existem aspectos próprios que têm sido discutidos. Entre estes aspectos, um dos mais importantes é o chamado efeito do trabalhador sadio ("healthy worker effect"). Este termo foi empregado pela primeira vez em 1974 por McMichael et al.(1974), e designa o fato de que a rotatividade seletiva dos trabalhadores introduz um viés importante em estudos epidemiológicos de qualquer desenho. Como exemplifica Hernberg (1984:368), pacientes com asma ou evitarão, ou não serão admitidos (exame pré-admissional), ou sairão precocemente de ocupações que impliquem piora de sua patologia. Isto acarreta uma baixa prevalência de asmáticos nesta ocupação, e o inverso na população de referência. Desta forma seria mascarado o efeito ocupacional verdadeiro. Este efeito ocorre tanto a nível de doenças específicas como para a saúde em geral, dada a tendência existente de excluir da população empregada os indivíduos menos saudáveis. 
Desta maneira, encontram-se resultados paradoxais como baixas razões de mortalidade padronizada entre trabalhadores de ocupações insalubres como os trabalhadores siderúrgicos (RMP = 82), mineiros de talco (RMP = 89), etc. (Hernberg, 1980:165). Segundo Weed (1986), a preocupação com o efeito da seleção ocupacional sobre os resultados de estudos vem desde os primórdios da Medicina do Trabalho e da Epidemiologia Ocupacional, mas existem ainda poucas estimativas quantitati-vas. Segundo este autor, "estamos apenas começando a entender de maneira completa a natureza do efeito do trabalhador sadio" (Weed,1986:346). Conforme ressalta McMichael (1976), trata-se de assunto complexo, já que o efeito do trabalhador sadio varia segundo diversas condições, sendo maior para os não-brancos do que para os brancos, diferente conforme a causa de morte (maior para DIC do que para outras causas), e com tendência a diminuir com aumento de idade.
Wang e Miettinen (1982), e Harrington (1984a, b), desenvolveram vários questionamentos metodológicos relativos aos estudos de epidemiologia ocupacional. Entre outros problemas, são criticados o uso da ocupação como variável independente ao invés de exposições específicas, o uso de registros pouco confiáveis de exposição e de efeitos, a comparabilidade discutível das populações estudadas, as distorções inerentes às estatísticas de mortalidade ocupacional disponíveis, etc..
Em relação a patologias específicas, Hernberg (1984) fez um levantamento de dificuldades metodológicas específicas ao estudo da relação entre trabalho e doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas não-específicas, distúrbios músculo-esqueléticos e distúrbios psicológicos. Este autor aponta dificuldades metodológicas tais como o fato de que quanto melhor o controle dos fatores não-ocupacionais, maior a capacidade de detecção de efeitos ocupacionais, sendo porém que este controle pode mascarar o efeito (por exemplo, supõe-se que o sulfeto de carbono pode agir aumentando a pressão arterial e o colesterol, e se estes forem controlados o efeito desaparece). Schulte et al. (1987) examinam dificuldades de investigação sobre câncer ocupacional, ressaltando a questão do longo tempo de latência entre exposição e detecção da doença.
2.8. Importância médico-social de algumas das patologias estudadas
É importante assinalar que as diversas patologias relacionadas com o trabalho aqui mencionadas são de grande importância médico-social. Desta forma, reforça-se a necessidade de compreensão das relações entre saúde e trabalho nos seus diversos aspectos. Por menor que possa ser a fração etiológica atribuível a fatores ocupacionais, mesmo assim seu efeito ser  significativo, dada a magnitude elevada dos coeficientes de morbi-mortalidade específicos. 
As doenças crônicas não transmissíveis constituem-se numa das principais causas de morte nos países desenvolvidos (Leavell e Clark,1978:227-57) e em grandes cidades brasileiras (Laurenti,1975). Entre estas doenças estão as cardiovasculares (OMS,1984 e 1983; Laurenti e Fonseca,1976), as neoplasias (Mendes,1986:183-206), as doenças respiratórias crônicas (Laurenti,1981), etc.. Tem-se verificado um aumento na mortalidade por câncer nos EUA (Bailar e Smith,1986) e Brasil (Pastorelo,1980). Já para as doenças cardiovasculares vem se percebendo um declínio nos últimos anos (OMS,1987; Laurenti,1986; Lolio et al.,1986; Pisa e Uemura,1982), que entretanto não abala a posição deste grupo de patologias como um dos principais fatores de morbi-mortalidade nas regiões estudadas.
Em relação à morbidade, estima-se que as lombalgias cheguem a atingir 80% da população adulta (Arruda, 1979: 1115; Cailliet, 1976: 1), sendo que constituem-se numa das principais causas de afastamento do trabalho no Brasil (Ribeiro e Lacaz, 1984: 190; Knoplich, 1981).
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Capítulo 3
Tentativas de uma nova conceituação

Como foi visto nos capítulos anteriores, existem algumas importantes lacunas no conhecimento sistematizado e estruturado sobre alguns pontos dentro das relações entre saúde e trabalho.
Neste capítulo será feita a apresentação de algumas tentativas de avançar no conhecimento e compreensão do assunto de forma mais sistematizada. 
3.1. A expansão do conceito
3.1.1. Críticas aos limites tradicionais
Nos últimos anos, diversos autores têm reconhecido a importância de serem ultrapassados os limites já mencionados.
Conforme Coburn, a preocupação com a Saúde Ocupacional "tem se concentrado primariamente nos efeitos nocivos de agentes  físicos, químicos e biológicos no trabalho, sobre a saúde física, e em trabalhadores manuais da indústria. Entretanto, há um reconhecimento cada vez maior entre pesquisadores de que este foco é excessivamente estreito, e que, a um nível geral, negligencia não só a economia política do trabalho e saúde, mas também a)os aspectos psicossociais ou sociotécnicos do ambiente de trabalho e sua influência sobre a saúde; b) a influência do trabalho nos estados psicológicos ou mentais" (Coburn,1983:68).
No mesmo sentido, Ricchi afirma que "os ritmos intensivos, a saturação dos tempos, a repetição, o parcelamento do trabalho, as posições incômodas, são fatores insalubres pelo menos tão importantes como os tradicionais (fumos, poeiras, fadiga, calor, ruído, etc.)" (Ricchi, 1981: 284).
Segundo Laurell, "o pensamento clássico da Saúde Ocupacional entende o trabalho como um problema ambiental, uma vez que põe o trabalhador em contato com agentes químicos, físicos, biológicos e psicológicos que lhe causam acidentes ou enfermidades" (Laurell,1981:9), e "trabalho é uma categoria social e, por isso, deve ser tratada como tal em suas determinações múltiplas e não só como um fator de risco ambiental" (Laurell,1981:10). A autora critica a "pretendida neutralidade da Medicina Ocupacional, que não tem feito mais do que encobrir o caráter eminentemente social do trabalho ao fixar-se em problemas de tipo técnico e pretensamente educativos" (Laurell,1980:12-13).
Conforme Navarro, "na maior parte dos estudos, o trabalho é concebido como um problema ambiental" e "a teoria e a prática derivadas desta forma de entendimento do trabalho reproduz a dicotomia indivíduo-ambiente, que prejudica seriamente a compreensão das relações sociais que determinam tanto o trabalhador individual como o ambiente" (Navarro, 1982:5).
Garcia afirma que a Medicina Ocupacional "considera a categoria trabalho só no relativo às condições materiais de trabalho" e que "o melhoramento das condições de trabalho ... se faz diminuir a patologia relacionada com estas condições, não faz desaparecer a que resulta do processo de trabalho no capitalismo" (Garcia,1983:5).
Do mesmo modo, Agudelo diz que "a Saúde Ocupacional tem estado dominada pela busca de agentes na esfera do processo técnico e mais especificamente nos fatores ambientais do mesmo" (Agudelo,1983:17), propondo uma concepção de trabalho que vá além do enfoque ambientalista.
Conforme Harrington, "no passado colocou-se muita ênfase em descobrir o efeito do trabalho enquanto iniciador de doença. Mais recentemente houve uma ampliação do conceito, ou seja, o papel do trabalho no processo de doença, seja ele iniciador, contribuidor  ou exacerbador" (Harrington, 1984b: 353).
Hernberg afirma que "quando uma relação causal entre uma exposição ocupacional e uma doença específica é clara, a doença é definida como ocupacional, tanto medicamente como geralmente também a nível legal. Entretanto, o trabalho e as condições de trabalho podem, além disso, contribuir para o desenvolvimento de morbidade não específica, seja por causação ou agravamento, ou ainda por influência indireta sobre o estilo de vida do trabalhador" (Hernberg,1984:367).
3.1.2. A visão de organismos oficiais
Os organismos oficiais da  área de Saúde e Trabalho vêm sofrendo a influência dos novos conhecimentos e formulações. Em diversos textos nota-se  uma gradual assimilação das novas propostas de abordagem da relação entre saúde e trabalho.
Num texto de 1973 da Organização Mundial de Saúde sobre "Vigilância do Ambiente e das Condições de Saúde nos Programas de Higiene do Trabalho", afirma-se que os programas de higiene do trabalho devem "determinar e combater nos locais de trabalho todos os fatores químicos, físicos, mecânicos, biológicos e psicossociais de nocividade reconhecida ou presumida" (OMS, 1973: 5-6). Em seguida, ao comentar as limitações atuais das atividades de higiene do trabalho, afirma-se que "na prática atual raras vezes se tomam sistematicamente em consideração os fatores ergonômicos e psicossociais" (OMS, 1973: 10). No mesmo texto, nas suas conclusões, é dito que "a ampliação da vigilância para que abarque fatores ergonômicos e psicossociais é factível e conveniente" (OMS, 1973: 46).
O tema da relação entre trabalho e doenças não profissionais ganha maior aprofundamento em outra publicação da Organização Mundial de Saúde sobre "Identificação de Doenças Relacionadas com o Trabalho e Medidas para Combatê-las" (OMS, 1985). Afirma-se aí que "a higiene do trabalho não se limita a prevenir e combater doenças profissionais específicas. Os programas de saúde dos trabalhadores devem abranger todas as relações entre o trabalho e a saúde total do homem" (OMS, 1985: 8). Em seguida é feita uma distinção entre :
a) doenças profissionais, onde "existe uma relação direta de causa e efeito entre o risco e a doença" (OMS, 1985:9) e que "afetam exclusivamente os trabalhadores expostos aos riscos específicos" (OMS,1985:10), e
b) as chamadas doenças relacionadas com o trabalho, as quais "se apresentam também  entre a população geral, sem que as condições de trabalho e as exposições sejam necessariamente fatores de risco em cada caso de uma destas doenças. Entretanto, quando estas doenças afetam o trabalhador, talvez se relacionem com o trabalho de diversas formas: podem em parte ser causadas por condições de trabalho adversas, ou resultarem agravadas, aceleradas ou exacerbadas por exposições no local de trabalho" (OMS,1985:10).
Feita esta diferenciação, o texto se propõe a discutir a problemática das doenças relacionadas com o trabalho, elegendo como mais significativas dentre estas a hipertensão, a cardiopatia isquêmica, doenças psicossomáticas, distúrbios do comportamento, doenças respiratórias não específicas e distúrbios do sistema locomotor. 
Entre os fatores relacionados com a gênese ou agravamento destas patologias são destacados os fatores psicossociais negativos, a falta de atenção adequada à ergonomia, a carga mental excessiva ou insuficiente, etc.. Aos fatores psicossociais é atribuído papel decisivo quanto à influência do trabalho sobre a hipertensão, a cardiopatia isquêmica, as doenças psicossomáticas, os distúrbios do comportamento e o consumo de  álcool e cigarros (OMS,1985:12-26).
As mudanças na abordagem do tema pela OMS são apresentadas em artigo de El Batawi (1984), onde este afirma que a Saúde Ocupacional deve expandir sua abrangência, de modo semelhante ao que ocorreu com a Saúde Pública (que inicialmente se ocupava apenas de doenças infecciosas e depois foi incorporando novos campos de atuação). O autor cita estudos que mostram haver relação entre o trabalho e doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, distúrbios gastrointestinais e doenças parasitárias (esquistossomose). Em seguida enumera propostas sobre mudanças necessárias a nível do local de trabalho, de atuação governamental, dos serviços de saúde, da legislação, da formação dos profissionais e de pesquisa.

Um levantamento da repercussão das novas abordagens sobre os organismos internacionais (OMS, OIT, OPAS) é encontrado em Mendes (1986: 25-35). Entre outras considerações, ressalta-se que a OMS inclusive mudou a denominação de seu programa de "Saúde Ocupacional" para "Saúde dos Trabalhadores" de modo a marcar a adoção de um enfoque mais globalizante (Mendes, 1986: 25-35).
Em 1983, o "National Institute for Occupational Safety and Health" (NIOSH), órgão do governo dos EUA responsável pela  área de Saúde Ocupacional, divulgou uma lista contendo os dez principais grupos de doenças  e acidentes relacionados com o trabalho (ver Quadro 1 na página seguinte). Os critérios de elaboração desta lista foram freqüência, gravidade e possibilidade de prevenção.
Ao exame desta lista, percebe-se que quatro dentre os dez itens (números 2, 5, 6 e 10)  correspondem a temas tradicionalmente não considerados como problemas ocupacionais. Isso mostra a assimilação de novos conceitos e posturas por parte do NIOSH.


Quadro l - Os dez principais grupos de doenças e acidentes relacionados com o trabalho. (Estados Unidos, 1982). (FONTE: NIOSH,1983:25, conforme traduzido em Mendes,1986:104). 
____________________________________________________________
  l. Doenças  pulmonares:  asbestose, bissinose, silicose, pneumoconiose dos  trabalhadores  do carvão, câncer de pulmão, asma ocupacional.
  2. Lesões músculo-esqueléticas: distúrbios  da  coluna lombar, do tronco,  extremidades  superiores,  pescoço, extremidades inferiores, fenômeno  de  Raynaud trauma-ticamente induzido. 
  3. Cânceres  ocupacionais  (outros que pulmão): leucemia, mesotelioma; câncer de bexiga, de nariz  e  de fígado.
  4. Amputações, fraturas,  traumas oculares e politrauma-tismos.
  5. Doenças cardiovasculares: hipertensão, coronariopatias e infarto agudo do miocárdio.
  6. Distúrbios  da  reprodução:  infertilidade, abortamento espontâneo, teratogênese.
  7. Distúrbios  neurotóxicos:  neuropatias  periféricas, encefalites tóxicas, psicoses, alterações de persona-lidade (relacionadas a exposições ocupacionais).
  8. Perdas auditivas relacionadas com exposição a barulho excessivo. 
  9. Afecções  dermatológicas:  dermatoses,  queimaduras térmicas e químicas, contusões (abrasões).
 10. Distúrbios da esfera psíquica: neuroses, distúrbios de personalidade,  alcoolismo  e  dependência  de drogas.
____________________________________________________________

3.1.3. Influências direta e indireta da ocupação sobre as doenças
Fox e Aldestein (1978) trazem à discussão um aspecto importante das diferenças de mortalidade entre os diversos grupos ocupacionais. Estes autores, seguindo critérios de Stevenson, dividem a mortalidade relacionada com ocupação como sendo resultado de dois tipos de influência: 
a) influência direta, ou seja, determinada especificamente pelo trabalho; 
b) influência indireta, determinada por fatores alheios à ocupação, e que estaria relacionada à ocupação através de estilos de vida comuns dentro dos vários grupos ocupacionais.
Para identificar a importância de cada grupo de influências, os autores usam dois procedimentos. No primeiro, comparam como se comporta a mortalidade por bronquite crônica entre os trabalhadores e suas esposas. Na Figura 5 verifica-se que existe um gradiente por classe ocupacional que é similar para homens e mulheres casadas (classificadas segundo ocupações dos maridos). Como as mulheres não estiveram expostas a fatores ocupacionais, devem estar implicados outros fatores, segundo os autores. Reforçando esta conclusão, citam estudos mostrando o mesmo padrão para homens em ocupações com exposição a poeiras e suas esposas.










No segundo tipo de procedimento, os autores mostram que as diferenças de mortalidade entre grupos ocupacionais específicos se atenuam bastante quando a comparação é feita entre grupos da mesma classe social. Conforme os autores, estes dados sugerem que o fator classe ocupacional explica muito das diferenças de mortalidade. A classe ocupacional influiria através de fatores como, por exemplo, o consumo de cigarros, que é diferente nas diversas classes. 
Utilizando a razão de mortalidade padronizada por classe ocupacional, os autores chegam a um cálculo simplificado e aproximado da mortalidade atribuível às influências diretas e indiretas, conforme a Tabela 10. Estes resultados são obtidos através de procedimentos sujeitos a viés importante, e devem ser analisados com reserva quanto à sua validade.

Tabela 10 - Influência do trabalho e do  modo de vida na diferença de mortalidade entre grupos ocupacionais. (FONTE: Fox e Aldestein,1978:77). 
____________________________________________________________
                       Diferença de mortalidade associada a
Causa de morte         _____________________________________ 		       Trabalho	   Modo de vida, etc.
____________________________________________________________
Doenças infecciosas
e parasitárias				25%			75%

Câncer					12%			88%

Doenças circulatórias		32%			68%

Doenças respiratórias		28%			72%

Acidentes					23%			77%

Todas as causas			18%			82%
__________________________________________________________ _
Desta maneira, o que se pode deduzir a partir dos dados acima é que existiria uma significativa "influência indireta", ou seja, existiriam provavelmente vários fatores patogênicos que se distribuiriam desigualmente pelos diversos grupos ocupacionais. O assunto não é aprofundado  pelos autores, mas pelas informações fornecidas deduz-se que existiriam estilos de vida, hábitos e crenças diferentes em cada grupo ocupacional, e que isto teria um forte peso na determinação do processo de saúde-doença. Infelizmente não é feita a distinção, no artigo, da importância do fator renda (consumo), que poderia influir nos resultados acima. A única influência indireta citada mais detalhadamente é o consumo de cigarros, que é descrito como de prevalência diferente entre as várias classes ocupacionais e, mesmo dentro de cada uma delas, diferente para várias categorias profissionais.
3.2. Formulações teóricas
Os conhecimentos e evidências acumulados nos últimos anos têm muitas vezes levado ao questionamento das estruturas conceituais tradicionais. Muitos autores têm proposto novas abordagens teóricas que possam integrar os conhecimentos sobre a relação entre o trabalho e o processo saúde-doença num todo coerente e abrangente, e que possa embasar novos estudos e práticas nesta  área.
As diversas formulações foram agrupadas - com a finalidade de permitir uma apresentação mais sistematizada - em dois grandes grupos: as baseadas no materialismo histórico, e as que colocam ênfase nos fatores psicossociais. 
3.2.1. Abordagens fundamentadas no materialismo histórico
Têm surgido, nos últimos anos, várias tentativas de compreender a questão das relações entre a saúde e o trabalho a partir do referencial teórico do materialismo histórico. São a seguir expostos alguns dos elementos fundamentais desta abordagem. Os vários autores não são homogêneos em suas formulações, havendo discordância quanto a vários aspectos do problema. Nesta exposição serão apresentados tópicos onde existe um consenso razoável entre a maioria dos autores, visando à ilustração de uma perspectiva teórica possível de ultrapassagem dos limites conceituais tradicionais já mencionados.
3.2.1.1. Uma abordagem globalizante
Uma característica importante deste tipo de abordagem é a sua visão globalizante. Os vários aspectos do real são tomados como intimamente relacionados entre si, num todo integrado e dinâmico. 
Navarro define materialismo histórico como "a análise da totalidade social (composta de vários momentos - produção, consumo e distribuição - e vários níveis - econômico, jurídico-político, e ideológico), tomando a produção como ponto de partida nesta análise ... em outras palavras, a base de qualquer sociedade é o que é produzido, como é produzido, e como é distribuído" (Navarro,1982:8).
Como dizem Braga e Paula, "é no processo de produção que se enraízam as determinações sociais da saúde e da doença, em dois planos inseparáveis: a parcela do valor produzido que cabe aos trabalhadores, consubstanciada no salário que lhes é pago e nos bens coletivos que a sociedade dispõe; e as condições do próprio processo de trabalho" (Braga e Paula, 1981: 16). No mesmo sentido, Laurell afirma que "o modo de produção particular em uma dada sociedade, também gera um modo particular de consumo" (Laurell,1981:9).
Desta maneira é possível uma visão integrada do que em outros autores é concebido como dois campos separados: o campo clássico da Saúde Ocupacional e o campo dos estudos sobre a relação entre renda e o processo saúde-doença (Garcia,1983; Navarro,1982; Laurell,1981)
A dimensão social e política é incorporada à análise na medida em que os trabalhadores deixam de ser meros "hospedeiros" da doença, nesta concepção, e passam a ser agentes fundamentais do processo saúde-doença, na dependência de sua consciência e organização. Laurell afirma que "os riscos ocupacionais não são independentes do funcionamento da indústria capitalista e que, por isso, a implementação de soluções depende mais de problemas de poder e capacidade reivindicativa do que de problemas técnicos" (Laurell, 1981:8).
No mesmo texto, a autora define como elementos fundamentais do processo coletivo de saúde e doença "o grau de controle relativo do operário sobre o processo de trabalho; a situação da luta de classes; o grau de controle estatal-patronal sobre o processo de trabalho e avanços na organização reivindicativa e de classes" (Laurell,1981:11). Agudelo considera "como ponto de partida para uma reorientação da relação do trabalhador com sua saúde a identificação do trabalhador como sujeito e protagonista de sua própria saúde" (Agudelo,1986:22).
No mesmo sentido, Braga e Paula comentam que "a produção industrial, em qualquer sistema econômico, pode resultar em agravos sobre a saúde dos operários; mas é o fato de ela se dar num sistema capitalista que faz com que a lógica econômica se manifeste sem nenhum elemento de correção automática a esta situação. As correções, assim, se darão a nível político: seja por uma luta específica dos trabalhadores, por melhores condições de trabalho, seja através da criação por estes mesmos processos políticos, de uma ideologia,  a nível das classes dominantes, que incorpore o cuidado à saúde como direito dos trabalhadores" (Braga e Paula,1981:18).
Navarro afirma que "ao invés de usarmos a dicotomia indivíduo-ambiente, devemos analisar como as relações sociais de poder determinam doenças" (Navarro,1983:30).
Exemplos desta abordagem são dados por Laurell ao comentar os diferentes perfis patológicos de México e Cuba apesar de ambos países serem semelhantes quanto ao nível de desenvolvimento econômico (Laurell,1983); e por Braga e Paula quando dizem que "a elevação do produto é condição necessária, mas não suficiente, para o aumento do consumo. Para tal, é necessário que se assegure também alguns mecanismos de distribuição de tal produto, caso contrário é possível coexistirem, como no Brasil da década de 70, a elevação do produto e deterioração do consumo" (Braga e Paula,1981:8).
A análise globalizante, a  partir do momento produtivo, implica ainda em concepções integradas de fenômenos como o desemprego, a questão ecológica e outros.
Conforme Braga e Paula, "o funcionamento do capitalismo exige que ao lado dos trabalhadores ocupados exista uma massa de desempregados" que "vive, evidentemente, em condições muito inferiores às dos trabalhadores empregados, apresentando, por conseguinte, taxas de mortalidade e morbidade muito superior às daqueles" (Braga e Paula, 1981: 17). Desta maneira, os efeitos do desemprego sobre a saúde estariam vinculados diretamente ao processo produtivo capitalista e seus ciclos econômicos.
Em relação à ecologia, Berlinguer afirma que "a apropriação privada do trabalho social, a organização capitalista da produção é o núcleo primeiro de toda distorção da relação homem-natureza. O fundamento da nocividade e, portanto, também da destruição da flora e da fauna, além do homem, está no caráter inadequado das relações de trabalho" (Berlinguer, 1983: 71).
Navarro diz que "os efeitos negativos do trabalho psicologicamente não gratificante, atingem a vida externa ao trabalho e, portanto, influenciam a situação global de vida" (Navarro, 1982: 19), citando em seguida estudos que mostram associação significativa entre trabalhos monótonos e repetitivos e formas de lazer passivas e pouco gratificantes.
3.2.1.2. A concepção de classes sociais
O conceito de classes sociais é considerado um elemento chave para a compreensão da dinâmica do processo saúde-doença por vários autores. Conforme Breilh, "no que diz respeito à categoria classe social, cuja interpretação médica dominante criticamos, é necessário destacar aqui que o princípio real para estudá-la é a inserção do grupo que se esteja considerando no aparelho produtivo, de tal modo que se considere as classes como formadas por (citando Lênin) ... grandes grupos de homens que se diferenciam entre si pelo lugar que ocupam em um sistema de produção historicamente determinado, pelas relações em que se encontram frente aos meios de produção (relações que as leis fixam e consagram), pelo papel que desempenham na organização do trabalho e (conseqüentemente) pelo modo e pela proporção em que recebem a parte da riqueza social de que dispõem" (Breilh, 1980:116).
Navarro afirma que "a produção aparece como o organizador da sociedade, com o lugar que o indivíduo ocupa no mundo da produção (sua classe) determinando seu lugar no mundo do consumo, circulação, distribuição e legitimação, bem como sua saúde" (Navarro,1985:535).
Segundo Laurell, "a situação de classe determina, portanto, as condições de trabalho e existência das pessoas, as quais determinam no geral as condições coletivas de saúde" (Laurell,1980:17); e por isso a autora propõe "o estudo do padrão de desgaste e do tipo de patologia e sua distribuição nos grupos definidos por suas características sociais" (Laurell,1983:153). Assim seria obtido o que Breilh denomina de perfil epidemiológico de classe, determinado fundamentalmente pelas condições globais de trabalho e pelos padrões de reprodução da força de trabalho das várias classes sociais (Breilh,1980:171-188). Dentro do conceito de reprodução da força de trabalho o autor coloca elementos como consumo alimentar, moradia, forma de lazer, educação, consumo em geral, trabalho doméstico, etc. (Breilh,1980:205).
3.2.1.3. O processo de trabalho 
Outro conceito fundamental utilizado é o de processo de trabalho. Conforme Laurell, "o processo de trabalho é um processo técnico através do qual se produzem bens e também um processo social, o de valorização do capital; isto é, um processo no qual o operário cria a mais valia" (Laurell,1981:9). "A análise dos três elementos do processo de trabalho - trabalho, instrumento e objeto - sob uma perspectiva dupla permite a compreensão técnica e social de qualquer processo de trabalho particular" (Laurell,1981:10).
Este conceito em sua dupla dimensão - técnica e sócio-econômica - é proposto como a "categoria analítica central para a compreensão do trabalho em sua relação com a saúde na sociedade capitalista" (Laurell,1987:5).
Em relação ao objeto de trabalho, o aspecto técnico implica o estudo dos riscos químicos, físicos e biológicos para a saúde. Quanto ao aspecto social, temos que "as exigências da produção capitalista podem converter em objetos de trabalho, objetos que são perigosos para a saúde, sem maiores considerações que as de lucro" (Laurell,1981:10).
Em relação aos instrumentos de trabalho, pode-se estudar de um lado o esforço físico e mental exigido pelo seu uso, o risco de acidentes, a monotonia, a perda do controle do trabalhador sobre o processo de trabalho, o tipo de relações entre os diversos trabalhadores; e por outro a determinação sócio-econômica do uso e renovação dos diversos instrumentos de trabalho (Navarro,1982:9-10; Laurell,1981:10).
O terceiro elemento é o trabalho em si. "É possível distinguir diferentes formas de consumo da força de trabalho no processo de trabalho que implicam formas distintas de desgaste do trabalhador. Estas formas de consumo são vinculadas à extração de mais valia absoluta e relativa" (Laurell,1981:10). O padrão de extração de mais valia predominante em uma dada formação social é tomado então como um dos determinantes básicos dos seus padrões de morbi-mortalidade. A extração de mais valia absoluta corresponderia ao padrão de trabalho excessivo - baixo consumo, associando-se a um quadro epidemiológico característico de desnutrição e doenças infecciosas predominantes. A extração de mais valia relativa acarretaria introdução de novos objetos e instrumentos de trabalho, além de alterações profundas na organização do trabalho, associando-se a um predomínio das doenças crônicas e distúrbios mentais e psicossomáticos (Navarro, 1982; Laurell,1981).
Maior detalhamento do tema é dado em outro texto, onde Laurell e Marquez (1983) analisam como se dá o desgaste operário nas várias formas de processo de trabalho capitalista. Discute-se inicialmente o desgaste nos processos de trabalho das diversas etapas históricas do capitalismo: cooperação simples, manufatura, maquinismo, taylorismo-fordismo, automação. Em seguida, as autoras mostram como, em sociedades concretas, há uma simultaneidade de processos que pertencem a etapas históricas distintas, e que estão articulados entre si e não meramente justapostos. A análise da situação mexicana exemplifica e embasa estas formulações teóricas.
3.2.1.4.  Alienação, Stress e fatores Psicossociais
Conceito também utilizado por diversos autores é o de alienação. Conforme Navarro, no processo de extração de mais valia "o trabalhador é separado do objeto de trabalho, dos  meios de trabalho, do controle sobre o processo de trabalho, de seus próprios conhecimentos e habilidades e dos seus colegas de trabalho. Esta separação é o que Marx chamou de alienação" (Navarro,1982:17).
Esta condição teria efeitos sobre a saúde: como afirma Ricchi, "a alienação não é, portanto, um abstrato conceito filosófico ou sociológico, mas sim uma condição existencial que conduz a determinados efeitos, como a evasão no consumismo, a limitação da personalidade e da capacidade de gozar plenamente a expressividade psicofísica, a conseqüente restrição dos interesses em todos os campos, a fuga na doença, ou seja, nas neuroses e nas doenças psicossomáticas" (Ricchi,1981:285).
O autor que desenvolve mais amplamente este tema é Garfield, o qual afirma que "certas formulações sobre o stress têm uma similaridade sociológica com o conceito de alienação. Esta correspondência fornece uma base conceitual para relacionar processos sociais e psicofisiológicos" (Garfield,1983:162).
A partir desta conceituação, o autor toma "os aspectos objetivos do trabalho alienado (falta de controle sobre o processo de trabalho, perda da apropriação do produto e relações de trabalho competitivas e fragmentadas) e as dimensões subjetivas da alienação (sensação de perda de poder, insatisfação e frustração) como categorias dentro das quais certos fatores ocupacionais relacionados às doenças coronarianas podem ser incluídos" (Garfield,1983:161).
É feita uma distinção entre trabalho livre e alienado. O trabalho livre seria "um estímulo que desenvolve as capacidades físicas e mentais do ser humano, ou seja, um produtor de saúde" (Garcia,1983:6). "O trabalho artesanal e o do artista se apresentam como paradigmas ideais do tipo de trabalho que possibilita um desenvolvimento saudável do homem" (Garcia,1983:13). Quanto ao trabalho alienado, é dito que "quando não existem as condições objetivas e subjetivas para que o trabalho seja estímulo das potencialidades, ele se converte em produtor de doença, como sucede nas sociedades capitalistas" (Garcia,1983:6).
Entre os fatores relacionados com a alienação, Navarro cita a falta de controle do trabalhador sobre o trabalho, a monotonia, o isolamento dos colegas de trabalho, a insatisfação no emprego, o controle autoritário e detalhado das chefias sobre o trabalhador, o trabalho por produção, etc., afirmando que os mesmos estão relacionados com maior morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares e psicossomáticas nos trabalhadores expostos a eles (Navarro, 1982:17-19).
Outros autores, mesmo sem utilizar o conceito de alienação, atribuem grande importância a este tipo de fatores.  Ricchi coloca como fatores insalubres as condições que geram stress psíquico, monotonia, ansiedade, frustrações, responsabilidade, ritmos excessivos, isolamento dos trabalhadores, etc., que conduziriam a neuroses, doenças psicossomáticas e doenças orgânicas (do coração, estômago, etc.) (Ricchi, 1981:310-1).
Breilh lista os ritmos e o aspecto psíquico do trabalho entre os elementos que devem ser estudados para melhor compreensão do trabalho como influência sobre a saúde e a doença (Breilh,1980:204).
Berlinguer postula uma "lei das distâncias", segundo a qual a duração da vida tende a diminuir conforme o maior envolvimento direto no processo de produção capitalista, através da subtração ou adulteração das funções naturais do ser humano (Berlinguer,1983:60-65).
Laurell afirma que o stress parece ser o maior risco ocupacional sob o capitalismo avançado (Laurell,1981:10).
3.2.2. Abordagens com ênfase nos fatores psicossociais 
Um outro tipo de abordagem globalizante, de origem mais ou menos recente, é a que coloca ênfase nos fatores psicossociais quanto à etiologia de variado número de doenças. Os fatores psicossociais relacionados à ocupação, ou decorrentes do processo produtivo, freqüentemente assumem peso importante nestas abordagens.
McQueen e Siegrist, em artigo de revisão, discutem a influência de fatores sociais na etiologia de doenças crônicas (McQueen e Siegrist,1982).
Após tecerem críticas metodológicas à pesquisa social tradicional em epidemiologia, concentram sua atenção quase que exclusivamente na  área do stress e fatores psicossociais, e sua relação com a etiologia e progressão de algumas doenças crônicas. Nesse artigo são discutidos vários fatores relacionados com o trabalho.
De modo semelhante, Henry discute a relação entre processos sociais e biológicos na doença. O autor afirma que "há um consenso, baseado em quarenta anos de pesquisa psicofisiológica, de que a emoção é a força atuante crucial na cadeia de eventos levando da interação psicossocial a mudanças neuroendócrimas. Estas mudanças, por sua vez, podem induzir anormalidades fisiológicas que levam eventualmente a mudanças patológicas" (Henry,1982:369). Neste artigo discute-se exclusivamente o tema acima, sem outras considerações sobre o social além de suas influências psiconeuroendócrinas.
Em artigo sobre a hipertensão, Eyer afirma que "na maioria dos casos a pressão sanguínea elevada em sociedades modernas está associada com mudanças fisiológicas características do stress crônico" (Eyer,1975:539), procurando ao longo do texto demonstrar a validade de tal afirmativa. Entre as causas de stress é dada ênfase a fatores relacionados com trabalho. Isto pode se dar de maneira direta, através das condições em que o trabalho é exercido; ou indiretamente, através das rupturas familiares e opressão social de grupos específicos, determinadas pelas condições em que se dá a produção capitalista, segundo o autor. A variação da prevalência de hipertensão entre diversas culturas, sociedades ou grupos dentro de uma mesma sociedade é atribuída fundamentalmente às diferenças  de stress a que seus membros são submetidos. Tais afirmativas são fundamentadas pelo autor em dados de pesquisas epidemiológicas e experimentação em animais.
 Existem vários estudos que tentam correlacionar mudanças macro-econômicas e sociais com efeitos sobre a saúde da população, atribuindo papel fundamental aos fatores psicossociais na mediação deste processo.
Eyer (1977) comenta as possíveis explicações para a tendência secular do coeficiente de mortalidade geral nos EUA aumentar nos períodos de ativação econômica (baixo desemprego) e diminuir nas depressões econômicas (alto desemprego).
O autor mostra que tal variação inversa na mortalidade geral foi devida à variação no mesmo sentido da mortalidade relacionada com grande número de causas. Entre elas as doenças infecciosas, acidentes, doenças cardíacas, câncer, etc.. Só a mortalidade por suicídio e homicídio variou diretamente com o nível de desemprego. Como causa desta variação inversa, o autor afirma que "nos ciclos do século XX, o papel do stress social é provavelmente predominante. Trabalho excessivo e fragmentação da comunidade através da migração são duas importantes fontes de stress que aumentam com a expansão econômica, e elas são demonstravelmente relacionadas às causas de morte que mostram esta variação" (Eyer,1977:125).
Em outro artigo, Eyer e Sterling afirmam que "contribuições extremamente importantes para os coeficientes de mortalidade em adultos são feitas pelo stress crônico que resulta do tipo de relações humanas que são fundamentais para a organização social sob o capitalismo" (Eyer e Sterling,1977:1-2).
Os autores propõem  que o desenvolvimento da produção capitalista leva a conseqüências sociais estressantes. Entre estas, o aumento da mobilidade dos trabalhadores segundo as necessidades do capital, o que levaria ao rompimento dos laços familiares mais extensos (restando a família nuclear) e à rotatividade no emprego (20 a 40% ao ano nos EUA) e migração (20% da população dos EUA migra em um ano, sendo 3/4 por razões econômicas) (sic). Isto provocaria ruptura de relacionamentos e isolamento, além da tensão de adaptação a novas situações com pouco apoio social. As mudanças no processo de trabalho realizados em função do lucro condicionariam  insatisfação no trabalho por seu conteúdo desagradável e/ou cadência rápida, fatores potentes de stress. O desemprego, que é considerado pelos autores como essencial para o funcionamento do sistema capitalista, levaria ao stress entre os desempregados e à insegurança no emprego dos que estão trabalhando. Com a expansão econômica aumentaria a carga de trabalho e mobilidade dos trabalhadores, e nas recessões aumentaria o desemprego e a insegurança, principalmente entre os jovens.
Como comprovação de tais afirmações, os autores citam estudos epidemiológicos que demonstram a relação dos fatores apontados acima com variado número de doenças, e o aumento da mortalidade nos períodos de ativação econômica.
Uma outra comprovação, segundo os autores, seria a "corcova" nas curvas de mortalidade por idade, que ocorre na faixa etária de entrada no mercado de trabalho em países capitalistas industrializados. Como pode ser visto nas Figuras 6 e 7, não existe "corcova" em países predominantemente agrícolas. Seu aparecimento com a industrialização seria atribuível aos efeitos estressantes da incorporação dos jovens ao trabalho industrial.
Nota-se que as formulações de Eyer, isoladamente ou em colaboração com Sterling, tocam em questões importantes e avançam hipóteses com algum embasamento. Entretanto, a análise realizada em geral peca pela unilateralidade da abordagem, pela pouca integração com outros conhecimentos existentes sobre o tema e, principalmente, pela ausência de uma fundamentação adequada a nível empírico que valide as afirmações feitas.
Partindo também de análises macro-sociais, outros autores têm contestado a hipótese de Eyer de que a ativação econômica seria responsável pelo aumento de mortalidade. (Brenner,1979:569).
Em diversos artigos Brenner procura mostrar como, na verdade, tal efeito seria atribuível principalmente à recessão, através de um efeito retardado sobre diversas patologias.
Desta maneira, haveria uma latência de dois a três anos entre o início da recessão e o aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares (Brenner e Mooney,1983:1129), latência de três a cinco anos para mortalidade infantil e de um ano para mortalidade perinatal (Brenner,1973), latência  de dois a três anos para mortalidade por cirrose hepática (mediada pelo aumento de consumo de  álcool) (Brenner,1975), de um ano para suicídio e homicídio (Brenner,1979). Esta tendência foi também verificada por Bunn (1979), em estudo realizado na Austrália, onde foi encontrada latência de zero a cinco anos (conforme sexo e faixa etária) para mortalidade por DIC em  relação à recessão econômica.
Brenner afirma que a latência é variável, sendo menor para os grupos mais vulneráveis como os idosos, os previamente doentes, as classes sociais mais baixas. Comenta também que a latência em relação ao efeito sobre a mortalidade geral ser tanto maior quanto mais importantes forem as doenças não transmissíveis como causa de morte na população estudada.
 Em um dos artigos (Brenner,1979) é desenvolvido um modelo explanatório abrangente das flutuações de mortalidade. Neste modelo se consideram, entre outros, elementos como o crescimento econômico de longo prazo, a taxa de desemprego, a ocorrência de ativação rápida da economia, etc..
Quanto à explicação da influência dos ciclos econômicos  sobre a saúde, Brenner coloca ênfase na mediação dos fatores psicossociais como ruptura dos laços sociais, incremento de hábitos potencialmente patogênicos (cigarro,  álcool, sedentarismo, etc.), alterações fisiológicas decorrentes do stress, etc..
Têm sido colocadas restrições à validade das análises macro-sociais do tipo das mencionadas acima. Diversos autores (Gravelle, 1981; Kasl,1979; Lew, 1979) assinalam problemas metodológicos variados como a pouca comparabilidade das estatísticas ao longo do tempo (diferença de critério diagnóstico), a precariedade das conclusões que se pode tirar, a forte possibilidade de viéses de vários tipos, o potencial confundidor dos ajustes estatísticos realizados, a grande ocorrência de associações espúrias em estudos com desenho semelhante, etc..
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Capítulo 4
Áreas específicas do conhecimento

Existem temas cujo desenvolvimento levou à formação de campos específicos de estudo, e que possuem  áreas em comum com o assunto desenvolvido nesta dissertação. 
Serão apresentados a seguir três destes temas: a Ergonomia, o Stress, e a Psicopatologia do Trabalho. A discussão de sua importância frente aos diversos aspectos da relação entre saúde e trabalho será feita em capítulo posterior. Existem aspectos comuns entre estas três  áreas, mas a apresentação será feita separadamente, tendo em vista a realização de uma exposição adequada de cada uma.
4.1. A Ergonomia
A Ergonomia é um campo do conhecimento de estruturação relativamente recente. Algumas definições existentes podem ajudar a aclarar sua natureza e seus objetivos: a) Ergonomia   é "a ciência da adaptação do trabalho ao homem. Na verdade, não se trata de uma ciência formal e única, mas sim de uma ética, de uma atitude intelectual que permite orientar um vasto leque de conhecimentos e de disciplinas múltiplas na direção do estudo e da melhoria das condições de trabalho, dentro de uma perspectiva humanista" (Valentin, 1978: 13);
b) "Ergonomia tem sido definida como o estudo científico da relação entre o homem e seu ambiente de trabalho. Neste sentido, o  termo ambiente cobre não apenas o ambiente físico no qual ele realiza seu trabalho, mas também suas ferramentas e materiais, seus métodos de trabalho e a organização do seu trabalho, a  nível tanto do indivíduo como do grupo de trabalho" (Murrell,1979:XIII); c) é "uma ciência interdisciplinar ... que analisa os fatores ambientais, não com o objetivo de prevenir a doença profissional, mas sim para alcançar a sensação de conforto ... é, de certo modo, a ciência do conforto pessoal" (Izquierdo,1975:2); d)  "o objetivo da ergonomia é o de aumentar a eficiência do trabalho humano, fornecendo dados para que este trabalho possa ser dimensionado de acordo com as reais necessidades e capacidades do organismo . Ajuda a projetar máquinas adequadas ao uso humano, reduz a fadiga e os desconfortos físicos do trabalhador" (Iida e Wierzbicki,1973:2).
Há uma diferença, entre diversos estudiosos do tema, em relação à ênfase dada à questão da eficiência (produtivi-dade) ou à saúde, segurança, conforto e bem-estar dos trabalhadores.
Isto está dentro do esperado pois, como salienta Laville, o desenvolvimento da Ergonomia tem se dado a partir tanto da pressão social dos trabalhadores pela melhoria das condições de trabalho como a partir de demandas econômicas e tecnológicas visando aumento da produtividade. Às vezes há compatibilidade entre estes pontos de vista, e uma mudança pode servir "tanto para aumentar a eficácia de um sistema de produção como para diminuir a carga de trabalho do operador.  Mas esses objetivos muitas vezes são contraditórios, constatando-se freqüentemente que a melhoria de um posto de trabalho feita a partir de dados ergonômicos não se faz acompanhar simultaneamente por uma atenuação na carga de trabalho para o operário: um dispositivo mais aperfeiçoado no comando de uma máquina fará com que um mesmo operador conduza duas delas" (Laville,1977:6). 
Existem autores cujas formulações tendem a favorecer o ponto de vista do trabalhador, como Grandjean, o qual afirma que a Ergonomia "no passado serviu principalmente para aumentar a eficiência e, portanto, a produtividade. Este não é mais o objetivo principal". Atualmente tem como "propósito primário: contribuir para as necessidades humanas no ambiente de trabalho, incluindo a promoção da saúde e bem-estar" (Grandjean, 1980: IX-X). 
Já outros colocam a ênfase na questão da produtividade, como por exemplo Oborne ao definir os objetivos de seu livro "Ergonomics at Work": "este livro trata dos meios pelos quais a relação de trabalho pode ser adaptada para se obter o desempenho mais eficiente" (Oborne,1982:VII).
Em termos históricos, a preocupação com a adaptação do trabalho ao homem é antiga, e Valentin (1978:13) assinala precursores na Grécia e Roma antigas, bem como referências ao tema na Bíblia. A partir do século XVII aumentam as observações sistemáticas sobre o assunto por parte de médicos, engenheiros e pesquisadores diversos.
O termo Ergonomia é usado pela primeira vez pelo professor e engenheiro agrônomo polonês Adalbert Jastrzbewoski em 1857, mas não se difunde na época (Valentin,1978:13).
Segundo os vários autores, o ponto chave no desenvolvimento da Ergonomia foi a Segunda Guerra Mundial, onde a complexidade do material bélico, seu alto custo, e a necessidade de eficiência levaram a grande número de estudos interdisciplinares, cujos autores se constituíram depois nos fundadores e impulsionadores desta disciplina, que tem como marco a fundação da "Ergonomics Research Society", na Inglaterra em 1949 (Murrell, 1979: VII-XII; Laville, 1977: 1;  Oborne, 1982: 3-4).
A Ergonomia caracteriza-se por sua interdisciplinariedade, e tem por bases a Anatomia, Fisiologia e Psicologia (Singleton,1972:9). Com a expansão de sua abrangência, tem incorporado elementos de  áreas como Medicina, Física, Engenharia, Estatística (Murrell, 1972: XIII-XIV), Bioquí-mica, Sociologia (Laville, 1977: 4),  Dietética,  Economia, Ecologia (Izquierdo,1975:12).
Uma grande quantidade de assuntos é abrangida pela Ergonomia. Referem-se a seguir as questões mais desenvolvidas nos textos especializados citados acima. Estas foram aqui agrupadas para fins de exposição, mas na realidade os vários aspectos se interpenetram e devem ser analisados conjuntamente em situações concretas.
Em relação ao trabalho mental, discutem-se temas como a monotonia, o tédio ("boredom"), a fadiga mental, a percepção e obtenção de informações, as necessidades psíquicas de espaço pessoal, os efeitos do isolamento, as capacidades de vigilância, memória, aprendizagem, concentração e decisão, o conforto psíquico em geral, etc..
Quanto ao ambiente físico, estuda-se a temperatura, a vibração, a qualidade do ar, a umidade, os efeitos da aceleração, os aspectos visuais (iluminação, contraste, visão em profundidade, diferenciação visual, cores no ambiente de trabalho), aspectos auditivos (ruídos, inteligibilidade da fala e sinais sonoros, música ambiental), etc..
Abrangem-se ainda questões temporais como a extensão da jornada de trabalho, a cadência de trabalho, os horários flexíveis e rígidos, a semana de trabalho (por exemplo a distribuição de 40 horas semanais em 5 dias de 8 horas ou 4 dias de 10 horas), pausas de descanso (durante a jornada, entre jornadas, fins de semanas, férias), trabalho noturno, trabalho em turnos alternantes, influência dos ritmos biológicos sobre o trabalho, etc..
Outro campo importante é o estudo das questões relativas ao corpo humano no trabalho, como a postura, o transporte de materiais, o desenho de assentos, as características do trabalho muscular, os movimentos repetitivos, a antropometria embasando o desenvolvimento de ferramentas, instrumentos e locais de trabalho, a interação homem-máquina (mostradores e controles adequados ao organismo humano), etc..
São discutidos também outros temas, como a nutrição no trabalho (necessidades energéticas, efeito de lanches no decorrer da jornada de trabalho), a prevenção de acidentes, os efeitos da idade sobre a capacidade de trabalho, etc..
Sendo uma disciplina recente, e cuja abrangência vem se ampliando, fica difícil delimitar exatamente o campo da Ergonomia . Segundo Singleton (1983: 775), "os limites ou fronteiras da ergonomia não estão inteiramente estabelecidos. Por exemplo, a maioria, mas não a totalidade, dos ergonomistas concordaria que estudos sobre gastos energéticos estão dentro da ergonomia, mas não a elaboração de dietas para prover esta energia; que riscos físicos como exposição a calor são parte da ergonomia, mas não riscos químicos tais como substâncias carcinogênicas; seleção de pessoal não faz parte da ergonomia, mas técnicas de treinamento podem fazer; “design” para segurança e conforto é ergonomia, mas não 
“design” para satisfação social, incluindo aí qualidade da vida  ocupacional,  democracia  industrial, e  outros aspectos". 
Conforme Murrell, "periféricas à ergonomia, mas não consideradas como parte do seu campo, estão as relações do indivíduo com seus colegas de trabalho, seus supervisores, a administração, e sua família ... outro tema periférico que pode em parte se sobrepor à ergonomia é a higiene industrial, da qual um aspecto importante é a redução dos riscos tóxicos e outros riscos à saúde. O estudo destes riscos não é considerado parte da ergonomia" (Murrell, 1979: XIII).
A relação entre questões ergonômicas e acidentes do trabalho tem sido relativamente bem discutida. Entretanto, quanto à influência de fatores ergonômicos sobre a saúde, o espaço destinado a esta discussão é bastante restrito nos textos consultados. Este assunto não é discutido sistematicamente, sendo feitas referências ocasionais e pouco detalhadas sobre, por exemplo efeitos do trabalho em turnos sobre a saúde, ruído enquanto produtor de surdez, etc.. 
O eixo da discussão centra-se em geral nos aspectos do conforto, produtividade e segurança. 
Nos periódicos especializados pesquisados ("Ergonomics" e "Applied Ergonomics"), verifica-se que a maior parte da produção científica neste campo está relacionada com aspectos outros que não a relação entre fatores ergonômicos e saúde. Os estudos relativos à saúde publicados abordam principalmente dois grandes temas: problemas músculo-esqueléticos (Ferrara e Nordin, 1987; Dimberg, 1987; Stubbs et al., 1987; Burton e Sandover, 1987),  e efeitos do trabalho em turnos sobre a saúde (Frese e Semmer, 1986; Smith et al., 1982). Outros temas são ocasionalmente abordados, havendo por exemplo um estudo recente sobre o efeito das exigências físicas do trabalho sobre os problemas de saúde na gravidez (Cherry,1987).
4.2. O STRESS
Dentro do campo de estudos sobre o stress, o tema mais relacionado com o assunto desta dissertação é o que trata do chamado stress ocupacional. Entretanto, antes da abordagem do mesmo, faz-se necessária uma breve visão geral do conhecimento existente sobre o stress, para melhor entendimento da questão.
Stress é um termo bastante difundido, tanto a nível da literatura científica como nos meios leigos. Selye (1976) referiu haver mais de 110.000 publicações relativas aos vários aspectos do conceito de stress nos campos da Medicina, Psicologia e Filosofia. Segundo Appley e Trumbull  (1967: 5-6), existem "claramente largas variações nos usos específicos, definições específicas e propósitos específicos com os quais o termo stress tem sido associado". House (1974: 13) afirma que "revisões recentes dos conceitos de 
stress social ou psicológico verificaram ser virtualmente impossível definir o que significa stress a não ser em termos muito gerais".  
Tal dificuldade de consenso tem levado inclusive alguns autores a propor que o termo stress seja abandonado pela sua imprecisão, conforme relatos de Mikhail(1981), Kasl(1978) e Levi(1971b). Em diversas publicações tem sido usada a expressão fatores psicossociais ou semelhantes para designar um campo do conhecimento superponível ao que é abrangido pelos estudos sobre stress  (OMS,1985; Marmot,1983; Jenkins, 1976a; Wolf,1971). 
A não existência de uma unidade teórica tem levado à proposição de diversas metodologias de pesquisa, todas passíveis de críticas importantes (McQueen e Siegrist, 1982). 
Lazarus (1971) tenta classificar as diversas abordagens do stress, e as divide segundo priorizem os aspectos fisiológicos, psicológicos ou sociológicos. Conforme este autor, apesar de haver interação entre os diversos níveis, a priorização de um deles leva a conceituações metodológicas e problemas a serem pesquisados bastante diversos.
Entre as várias concepções, uma das mais difundidas é a que foi proposta por Hans Selye. Exposta pela primeira vez em 1936, na revista Nature, esta abordagem é centrada basicamente nos aspectos biológicos (ou fisiológicos) do stress. Nesta acepção, "stress é a resposta não específica do corpo a qualquer demanda. Um estressor é um agente que produz stress em algum momento. A síndrome geral de adaptação representa o desenvolvimento cronológico da resposta a estressores quando sua ação é prolongada. Ela consiste de três fases: a reação de alarme, o estágio de resistência e o estágio de exaustão" (Selye,1976:53) - ver Figura 8. 
Segundo Selye, os diversos estímulos externos e internos provocam uma reação no organismo que tem aspectos específicos (dependendo das características do estímulo) e aspectos inespecíficos. Estes aspectos inespecíficos constituiriam uma reação geral comum aos diversos estímulos, constando de alterações em vários sistemas orgânicos, especialmente a nível neuroendócrino (Selye,1950). Como definido acima, stress seria exatamente esta reação inespecífica. 
Nesta abordagem é feita uma distinção entre "eustress", que seria o stress saudável e/ou agradável decorrente, por exemplo, de um beijo apaixonado ou da prática de esporte, e o "distress", que seria o stress desagradável e/ou patogênico. A caracterização do stress em uma destas categorias dependeria da quantidade e qualidade do estímulo, e também da resposta individual ao mesmo. Selye afirma que "devemos não suprimir o stress em todas as suas formas, mas sim diminuir o distress e facilitar o eustress ... stress é o sal da vida, ... total eliminação do stress ... seria equivalente a morrer" (Selye,1976:56).














Os aspectos fisiológicos do stress predominaram nos estudos realizados até a metade deste século. A partir da década de 1950, entretanto, disseminou-se a pesquisa sobre os aspectos psicológicos do stress, conforme relatam Appley e Trumbull (1967). Segundo estes autores, uma das razões para tal foi a popularidade que o termo stress ganhou, tendo sido usado muitas vezes como substituto para o que de outra forma poderia ser chamado de ansiedade, conflito, tensão, frustração, adaptação, ameaça, etc..
A abordagem psicológica tem enfatizado questões importantes como, por exemplo, a variabilidade da resposta individual a um mesmo estímulo. Isto seria atribuível a fatores como características de personalidade, avaliação subjetiva dos riscos e ganhos possíveis, habituação prévia, ambiente social, habilidades dos indivíduos etc. (Lazarus,1971; Appley e Trumbull,1967; Laux e Vossel,1982). 
A importância deste enfoque é demonstrada por estudos como o de Bourne et al.(1968), onde foram estudados soldados norte-americanos em combate no Vietnã. Verificou-se aí que, mesmo em situações de extremo risco objetivo, se os mecanismos psicológicos de defesa permitiam uma avaliação subjetiva de baixa ameaça, não ocorriam nestes indivíduos as alterações endócrinas características da reação de stress.
Outra questão é o papel das emoções na reação do stress. Arnold enfatiza a importância das emoções conflitivas ("conflicting emotions") como medo, raiva e suas combinações. Estas emoções induziriam uma ativação geral do organismo e "a reação organísmica no stress é a atividade intensificada, extraordinária, que é requerida para conter o distúrbio e restaurar o funcionamento normal" (Arnold,1967).
Na mesma direção, House sugere uma conceituação que incorpore as questões da sobrecarga, da adaptação e da avaliação cognitiva, afirmando que "a maioria vê stress como ocorrendo quando um indivíduo enfrenta uma situação onde suas maneiras habituais de procedimento são insuficientes e as conseqüências da não-adaptação são sérias" (House, 1974:13).
O stress é visto muitas vezes simplesmente como sinônimo da tensão ou sobrecarga decorrentes da vida civilizada. Osler, em 1910, comentando sobre a angina pectoris, já afirmava que o stress (no sentido acima) parecia ser um fator básico em muitos casos desta doença (Osler, 1910: 698). De modo semelhante, Decourt, em artigo sobre stress e doença coronária, afirma que "analisando o problema do stress, não o iremos considerar no amplo sentido que lhe concedeu Selye ... aqui estaremos apreciando apenas um fator biológico, essencialmente a tensão sob a qual vive o homem moderno" (Decourt, 1970: 69).
O stress tem sido apontado como um importante fator de morbi-mortalidade em inúmeros estudos, apesar de persistirem dúvidas quanto ao seu real papel, dada a complexidade do tema.
Selye propõe o conceito de doenças da adaptação. Segundo ele, "há um elemento de adaptação em toda doença, mas em algumas moléstias são mais proeminentes os efeitos diretos dos agentes da doença, e em outras são as próprias reações adaptativas e defensivas do corpo. Só no último caso podemos comumente falar de doenças da adaptação" (Selye, 1956: 127). "As doenças da adaptação dependem primariamente de uma resposta excessiva ou inapropriada a patógenos indiretos" (Selye, 1976: 54).  Desta forma, a reação do stress atuaria induzindo uma inadequação nos mecanismos de defesa do organismo. 
As doenças da adaptação, tomadas como sinônimos de doenças induzidas pelo stress, abarcariam amplo espectro de patologias, entre as quais doenças cardíacas, circulatórias, renais, reumáticas, mentais, psicossomáticas, digestivas, metabólicas, cutâneas, infecções, alergias, hipersensibili-dade e câncer (Selye,1976:54-5; 1971:299-311; 1956:125-89).
Em outras abordagens, o stress também tem sido correlacionado com grande número de patologias. Segundo Cassel (1974), muitos estudos têm falhado por encararem o stress como, por exemplo, um microorganismo que leva a doenças específicas, e procurarem relação dose-resposta, especificidade etiológica, etc.. 
Segundo este autor, o stress agiria através do desequilíbrio da resposta ao agente nocivo. Deste modo, não existiriam doenças do stress, já que todas as doenças poderiam ser afetadas pelo mesmo. As manifestações clínicas decorrentes do stress dependeriam dos agentes nocivos aos quais o organismo está exposto, ou de fatores constitucionais. Para comprovar tais afirmações, Cassel cita estudos mostrando que o stress tem sido correlacionado com eventos bastante distintos entre si, como tuberculose, esquizofrenia, doenças crônicas, alcoolismo, acidentes, suicídios, etc., e também estudos que mostram ser a mortalidade em viúvos mais elevada para todas as causas, e não só por algumas causas específicas.
Henry (1982) propõe abordagem onde há maior especificidade nos mecanismos psicofisiológicos do stress. Segundo este autor, existiriam sistemas neuroendócrimos cuja ativação dependeria de diferentes mecanismos psicológicos. 
O eixo simpático - medula adrenal envolveria a resposta de ataque ou fuga, sendo evocado quando o controle do acesso a coisas desejadas é alterado e o sujeito percebe que uma resposta adequada é possível. Esta resposta pode ser de agressão, raiva, alerta provocado pelo medo, fuga ou prontidão para a ação. No outro extremo estaria o estado de relaxamento, característico do comportamento amoroso, meditação, etc.. Para Henry, a sociedade industrializada leva seus membros a gastarem muito tempo em ativação e esforço, e até os hábitos dietéticos refletem isto (consumo de carboidratos de rápida absorção, e uso de estimulantes como nicotina, café, etc., que permitem manter performance apesar do stress e fadiga).
Existe também o eixo  hipófise - córtex adrenal, cuja ativação estaria associada com perda do controle, depressão, desamparo, submissão. Esta ativação facilitaria a aprendizagem de novos comportamentos. O oposto deste estado seria a elação, a disposição mental do vencedor, a satisfação com o sucesso, que tem sido associada experimentalmente com diminuição do ACTH e corticosteróides circulantes. Isto favoreceria a manutenção do comportamento. Deste modo, este sistema hormonal teria uma função adaptativa de ajudar a manter comportamentos bem sucedidos e mudar os mal sucedidos. 
As diferentes situações de stress agiriam sobre estes eixos hormonais, levando à sua ativação prolongada, alte-rações fisiológicas duradouras e doença. O eixo simpático - medula adrenal estaria relacionado principalmente a alterações cardiovasculares (hipertensão, DIC, etc.) e o eixo hipófise - córtex adrenal principalmente com alterações imunitárias (câncer, infecções, etc.).
Reforço a estas hipóteses é dado pelos achados de pesquisa expostos por Frankenhaeuser (1981). Segundo esta autora , um fator crucial no desgaste provocado pelo stress é a velocidade de desativação ("unwinding") do alerta psicofisiológico provocado. Os indivíduos que conseguem baixar rapidamente a adrenalina após estados de tensão ("rapid epinephrine decreasers") tendem a ser os psicologicamente melhor equilibrados. Em situações de trabalho, verificou-se que a excreção de adrenalina diminuía menos do que o normal após trabalho estressante ou após realização de horas extras. Verificou-se ainda que após as férias aumentava a porcentagem de "rapid epinephrine decreasers".
Jenkins (1976a) ressalta que, além das alterações fisiológicas, o stress pode influenciar comportamentos potencialmente patogênicos como tabagismo, consumo de  álcool, dieta, sedentarismo, etc., sendo esta uma via de influência sobre a saúde bastante importante. 
Levi et al. (1986) apontam uma terceira via de influência: condições estressantes induziriam fadiga e passividade, diminuindo deste modo a capacidade do indivíduo de mudar condições nocivas de vida e trabalho.
Tem sido utilizada por vários autores uma visão da patogenicidade do stress a partir da teoria da evolução de Darwin (1985). Conforme Decourt (1970: 75), "uma ampla visão do problema do stress nas coronariopatias parece sugerir que o homem ainda não se adaptou ao tipo de civilização que veio a construir. E permanece em estado de constante mobilização. Desta forma, o raciocínio teleológico permite aceitar a eclosão de mecanismos de adaptação e de prevenção para situações mais extremas que não se concretizam e/ou utilizados por períodos mais demorados que os previstos. E que se tornam desgastadores e nocivos por isso".
Em outras palavras, considerando a lentidão das mudanças genéticas a partir da seleção natural, pode-se dizer que o ser humano ainda é, biopsiquicamente, praticamente igual aos seus antepassados pré-históricos. Entretanto, o ambiente mudou muito. O aumento da coagulabilidade do sangue em indivíduos sob tensão seria útil para diminuir uma hemorragia em caso de luta, e agora há tensão crônica, sem luta, e isto facilita uma trombose coronariana ou cerebral. A ativação do sistema simpático-adrenal pode prover uma energia extra para fugir ou atacar. Mas o medo, insatisfação e raiva crônicos levam a uma ativação prolongada que pode estar implicada no surgimento e desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O trabalho monótono e repetitivo violenta um aparato psíquico preparado para a variação contínua de estímulos ocasionada pelas necessidades de sobrevivência no ambiente primitivo. A repetição contínua dos mesmos gestos também pode desgastar um aparelho locomotor adaptado à variação de movimentos. E assim por diante.
Os diversos autores não avançam além destas colocações, mas fica no ar uma pergunta: porque teria a humanidade construído um ambiente hostil para si mesma? Esta é uma questão bastante complexa, e uma resposta adequada dever  requerer maiores estudos e discussões. Entretanto, talvez uma parte da resposta esteja em que a dinâmica econômica que rege a sociedade capitalista (maximização do lucro) conduza a uma estruturação do sistema produtivo que não leva em conta as necessidades humanas, e sim as do capital.
Uma das implicações desta abordagem é que, para diminuir o efeito patogênico relacionado ao stress se torna necessária uma mudança no ambiente. Seria inútil aguardar uma mudança genética adaptativa, e provavelmente pouco eficaz intervir a outros níveis (medicamentos, técnicas comportamentais, etc.) se esta visão do problema estiver correta.
A pesquisa sobre stress psicológico e social tem abrangido inúmeros temas, que podem ser agrupados esquematicamente em quatro grandes itens: mudança de vida  (stress agudo), suporte social, personalidade, stress crônico (Marmot, 1983; Paykel, 1983; McQueen e Siegrist, 1982; Jenkins, 1976a, b; 1971a, b; Cassel, 1974).
Mudança de vida tem sido considerada como uma das fontes de stress, ao exigir do indivíduo um esforço adaptativo às novas condições e também devido ao impacto emocional do evento. Isto pode se dar a vários níveis: mudança  geográfica, cultural, financeira, social, mudança de emprego ou de cargo, transições pessoais (formatura, aposentadoria, casamento, gravidez, etc.), fatos estressantes (doenças em si mesmo, doença ou morte em pessoas próximas, assalto, divórcio, prisão, acidentes, etc.), etc.. 
Diversas metodologias têm sido usadas para avaliar a quantidade e qualidade das mudanças ocorridas na vida de um indivíduo num dado período (Paykel,1985; Holmes e Rahe, 1967). Mudanças de vida têm sido correlacionadas com a ocorrência de doenças cardiovasculares, morte súbita, neoplasias, asma, problemas no parto, úlcera péptica, leucemia na infância, fraturas, depressão, esquizofrenia, tentativas de suicídio, etc. (Paykel, 1983; Marmot, 1983; McQueen e  Siegrist, 1982; Dohrenwend e Dohrenwend, 1978;  Jenkins, 1976a).
Suporte social é o nome que tem sido dado ao estudo da influência das relações humanas sobre a saúde das pessoas.
Segundo Cobb, "suporte social é concebido como sendo informação pertencente a uma ou mais das três categorias seguintes:
a) Informação levando a pessoa a acreditar que é cuidada e amada.
b) Informação levando a pessoa a acreditar que é respeitada e valorizada.
c) Informação levando a pessoa a acreditar que pertence a uma rede de comunicação e obrigação mútua" (Cobb,1976).
Nesta definição, é dada ênfase ao suporte social percebido; ou seja, à avaliação subjetiva do mesmo, em detrimento de avaliações objetivas como números de amigos, número de grupos sociais de que participa, etc.. Este procedimento é também adotado por outros autores, que priorizam os aspectos qualitativos do suporte social (Broadhead et al.,1983; Berkman e Syme,1982; Blazer,1982). 
Quanto aos mecanismos de influência sobre a saúde, aponta-se que o suporte social pode agir através de um efeito inibidor sobre a reação de stress e/ou por meios diretos, entre os quais a ajuda direta, a facilitação da aprendizagem de modos eficazes de adaptação, etc. (Broadhead et al., 1983; Winnubst et al., 1982; Cobb, 1976; Araújo et al., 1973; Nuckols et al., 1972). 
O suporte social tem sido objeto de numerosas pesquisas, que têm apontado sua influência sobre a mortalidade geral, a longevidade, infecções, DIC, hipertensão arterial, neoplasias, asma, depressão, doenças mentais, suicídio, acidentes, problemas obstétricos, baixo peso ao nascer, desenvolvimento infantil, recuperação de doenças, consumo de cigarros e  álcool, etc. (Berkman, 1986; Klaus et al., 1986; Schoenbach et al., 1986; Broadhead et al., 1983; Blazer, 1982; Winnubst et al, 1982; Berkman e Syme, 1979;  Cobb, 1976; Araújo et al., 1973; Nuckols et al., 1972; Sosa et al., 1970). Como no item anterior, existe uma grande diversidade de formas de mensuração desta variável, o que dificulta a articulação dos resultados de pesquisa numa estrutura conceitual congruente (McQueen e Siegrist,1982).
Personalidade, entendida no sentido amplo de características individuais relativamente estáveis, é um outro tema de estudos. É praticamente consensual a opinião de que este fator influencia significativamente a reação de stress e,  portanto, o efeito patogênico dos diversos estressores (Henry, 1982; Mikhail, 1981;  Cassel, 1974; Katz et al., 1970; Appley e Trumbull, 1967).
McQueen e Siegrist (1982) relatam estudos sobre a relação entre neoplasias e tipos de personalidade. Entretanto, a maior parte da literatura científica neste campo é voltada para o estudo da relação entre personalidade e DIC (Tractenberg, 1986; Cooper e Marshall, 1978; Jenkins, 1976b; Shekelle et al., 1970; Ostfeld et al., 1964), e particularmente para o tema do chamado padrão de comportamento propenso a coronariopatia ("coronary-prone behavior pattern"), também chamado comportamento "tipo A" (Marmot, 1983; McQueen e Siegrist, 1982; Jenkins, 1976b). Este padrão de comportamento se caracterizaria por ambição, tendência a competição, sentimentos constantes de urgência e luta contra o tempo, agressividade, resistência ao descanso ou relaxamento, participação permanente em múltiplas tarefas, aceleração do ritmo das atividades físicas e mentais, etc. (Decourt, 1970:73; Jenkins et al.,1967:371).
O termo stress crônico é utilizado por vários autores (Paykel, 1983; McQueen e Siegrist, 1982; Cobb, 1976; Jenkins, 1976b), apesar de haver geralmente pouca definição e detalhamento deste conceito. De um modo geral, este tópico refere-se àquelas condições estressantes habituais, que se mantêm ao longo do tempo, incorporando-se muitas vezes à rotina de vida dos indivíduos. Grande parte dos estudos relativos a este tema está relacionada com as condições de trabalho, que serão objeto de discussão a seguir.
Diversos autores (McQueen e Siegrist, 1982; Cobb, 1976; Cassel, 1974), têm chamado a atenção para as dificuldades metodológicas causadas pela diversidade de fatores intervenientes nesse tipo de pesquisas. Ou seja, deveriam ser verificadas sempre as diversas dimensões de fatores psicossociais, já que o estudo isolado de uma dimensão pode induzir a erro. Como exemplo, os estudos de Nuckols et al. (1972) e Araújo et al. (1973), mostram diferença de resultados somente para os indivíduos do grupo que apresentava ao mesmo tempo alto índice de mudança de vida e baixo suporte social.
Sendo o stress ocupacional um subtema da pesquisa em stress, é natural que este campo sofra das mesmas dificuldades já apontadas, ou seja, a não existência de uma estrutura conceitual sólida e aceita pelos vários estudiosos do assunto (McQueen e Siegrist, 1982; Kasl, 1981; Cooper e Marshall, 1978; House, 1974). Segundo Kasl (1978: 12), isto leva a que a maioria dos autores simplesmente enumere e estude os diversos fatores de stress ocupacional, sem definições mais elaboradas sobre o conceito.
Um ponto básico em que há concordância entre os diversos autores é a questão da importância do fator subjetivo (Frankenhaeuser, 1981; Kasl, 1981; van Harrison, 1978; House, 1974; Liljefors e Rahe, 1970). Conforme Kasl(1981: 683), "as associações observadas com doença são geralmente muito mais fortes com as percepções e avaliações subjetivas do que com as condições reais de trabalho". Daí a importância atribuída em muitos estudos à insatisfação no trabalho como medida geral, conforme ressalta Garfield (1983).
O stress ocupacional abrange o estudo de numerosos fatores conforme apontam os estudos existentes (Levi et al., 1986; Cooper, 1983; Gardell, 1982; McQueen e Siegrist, 1982; Winnubst, 1982; Cooper e Marshall, 1978; Kasl, 1978; Poulton, 1978). Estes fatores incluem elementos das várias  áreas de estudo de stress e podem, para fins de exposição, serem agrupados esquematicamente em:
Intrínsecos ao Trabalho
Neste grupo estão as condições ambientais (fatores físicos, químicos e biológicos, risco de acidentes), que podem ser estressantes por serem desagradáveis e/ou pela consciência da ameaça à saúde (real ou imaginária) que representam. Segundo Levi et al.(1986:54-5), esta é uma variável que deve ser considerada quando do estudo dos fatores acima, pois parte do efeito patogênico observado pode ser atribuível à sua ação estressante e não apenas à sua ação orgânica direta. 
Questões como a jornada excessiva de trabalho, o trabalho noturno ou em turnos alternantes, têm sido estudadas em relação aos seus efeitos estressantes. Tem sido dada ênfase à importância da sobrecarga ("overload") e da subcarga ("underload"). Em relação à sobrecarga, esta pode ser tanto quantitativa (muita coisa para fazer, pressão de tempo, cadência acelerada, prazos a cumprir) como qualitativa (tarefas difíceis, exigência de atenção e concentração, decisões demais a tomar). O termo subcarga tem sido aplicado ao trabalho com baixo conteúdo, com estímulos pouco variados, sem exigência de criatividade, sem problemas para resolver, monótono e entediante.
Decorrentes da relação com a organização 
Tem sido apontado o efeito estressante da responsabilidade sobre pessoas e materiais, das demandas de trabalho conflitantes entre si, das solicitações do trabalho conflitantes com os valores pessoais do indivíduo, das mudanças devidas a alterações tecnológicas ou administrativas. 
Quanto à forma de organização do trabalho, são considerados estressantes o pagamento por tarefa, a linha de montagem, a falta de controle do trabalhador (principalmente sobre a cadência, métodos de trabalho e movimentos do corpo). 
Quanto à carreira, apontam-se fatores como insegurança no emprego, medo de obsolescência, inadequação da tarefa às capacidades do trabalhador (cargo abaixo de suas habilidades e conhecimentos ou, vice-versa, habilidades e conhecimentos insuficientes ou inadequados para o cargo). São ainda citados como estressores a falta de participação do trabalhador nas decisões que o afetem e restrições de comportamento impostas.
Referentes às relações no trabalho 
Grande importância tem sido dada a esta variável. Cooper (1983: 373-4), por exemplo, cita estudos mostrando que o suporte social decorrente das relações de trabalho esteve relacionado com níveis séricos de cortisona, pressão arterial, quantidade de cigarros fumados, etc.. Além de prover suporte social, as relações humanas no trabalho podem ser estressantes em si (competição, conflito com colegas, chefias ou subordinados, etc.).
Relativos à interação com fatores extra-ocupacionais
É descrito por alguns autores um efeito do modo de organização do trabalho sobre o comportamento ou a personalidade das pessoas. Conforme Chesney e Rosenman, "em nossa sociedade orientada para o trabalho, o comportamento tipo A não foi - e não é - percebido como um problema clínico; pelo contrário, ele é reforçado como a personificação da ética de trabalho ocidental" (1980:187), e "os  tipo A freqüentemente, se não invariavelmente, são recompensados por seu comportamento em termos de salário e prestígio" (1980:206). 
Esta devoção ao trabalho estimulada pela organização do trabalho, pela competição e por outros mecanismos sociais, é também chamada de "work addiction" (McQueen e Siegrist, 1982: 356) ou de síndrome de "workaholic" (Garfield, 1983: 167), e tem sido correlacionada com alta incidência de DIC, conforme comentado acima. 
Aponta-se também que o trabalho alienado pode induzir formas de lazer passivas (Levi et al., 1986; Gardell, 1982; Frankenhaeuser, 1981). A falta de controle sobre o trabalho e pouca comunicação com os colegas tenderiam a levar o trabalhador a estado semelhante fora do trabalho. Além disso, um grande tempo seria gasto em repouso para desativação ("unwinding") do alerta provocado pelas condições estressantes, prejudicando o lazer propriamente dito.
Fatores relacionados ao trabalho como salário, jornada, mudanças geográficas, etc., podem influenciar a vida familiar, gerando fontes de conflito e stress. 
Levi et al. (1986:64) reportam estudos mostrando efeito do transporte demorado e desagradável, no trajeto de ida e volta do trabalho, aumentando a excreção da adrenalina dos indivíduos afetados. 
Numa tentativa de integração dos vários fatores e mecanismos, House (1974) propõe um modelo abrangente - ver Figura 9. 

Neste modelo condições objetivas podem, dependendo da avaliação subjetiva, levar a alterações em vários níveis. Estas últimas podem, em dadas condições, levar a efeitos patológicos duradouros. O funcionamento de mecanismos de defesa psicológicos pode bloquear a cadeia de eventos, influindo sobre a percepção. Porém isto tem o efeito colateral de diminuir o contato com a realidade, o que pode trazer conseqüências nocivas em outros aspectos. 
Denominam-se de "coping" as respostas que buscam alterar a natureza objetiva da situação estressora. Todos os níveis do modelo podem ser afetados por variáveis condicionantes individuais (personalidade, herança genética, hábitos e crenças, etc.) ou situacionais (suporte social, recompensa ou punição a comportamentos, etc.).
Este modelo permite situar os vários níveis de pesquisa em stress num todo coerente e permite a visualização da interação existente entre os diversos aspectos. Permite também situar as várias propostas de intervenção sobre o stress, que vão desde a tentativa de bloqueio dos mecanismos fisiológicos (por exemplo, Timio, 1980: 912, sugere a utilização de betabloqueadores por trabalhadores sujeitos a stress como forma de prevenção de riscos cardiovasculares), a propostas de assistência psicológica no local de trabalho  (por exemplo, Robbins,1978), e a propostas de alterações sócio-econômicas (por exemplo, Frankenhaeuser,1981, afirma que não se pode exigir que seres humanos se adaptem a situações inumanas, e que devem ser alteradas as condições de trabalho ao invés de se propor mudanças no indivíduo).
4.3. A Psicopatologia do Trabalho
Christophe Dejours é um médico francês, especialista em Medicina do Trabalho e também psiquiatra e psicanalista, que tem proposto abordagens e enfoques inovadores na questão da influência do trabalho sobre a saúde. 
Em seu livro "A Loucura do Trabalho. Estudo de Psicopatologia do Trabalho", ele busca "revelar certos sofrimentos que, na verdade, foram negligenciados até hoje pelos especialistas do homem no trabalho. Mais precisamente, nós procuraremos divulgar aquilo que, no afrontamento do homem com sua tarefa, põe em perigo sua vida mental" (Dejours,1987:11). Todas as citações contidas neste item são extraídas deste livro.
Dejours faz uma distinção entre conteúdo ergonômico e conteúdo significativo do trabalho.
O conteúdo ergonômico diria respeito às exigências físicas,  psicomotoras, psicossensoriais e intelectuais da tarefa. A carga de trabalho seria determinada a partir da estrutura de personalidade de cada trabalhador, do que para cada um representa o confronto com as exigências da tarefa. Deste modo, haveria pessoas necessitando de trabalhos com grande atividade física, outras de tarefas que implicassem em estimulação psicossensorial contínua, etc.. 
Havendo adaptação da personalidade ao conteúdo ergonômico, poderiam surgir problemas (descompensação psicossomática) quando da aposentadoria, afastamento prolongado, mudança de emprego, etc.. Em caso de inadaptação, seria gerada insatisfação, a qual constituiria uma carga psíquica de trabalho, fator muitas vezes determinante no aparecimento de fadiga e doenças orgânicas e mentais.
O conteúdo significativo estaria relacionado com o que o trabalho representa para o indivíduo a nível concreto e simbólico, e comportando diversos aspectos. A nível da auto-imagem teriam importância : o valor que o indivíduo e seu grupo de relações atribuem à sua ocupação e ao seu desempenho nela, a sensação de utilização ou não de suas potencialidades, a superação ou não de obstáculos e desafios através do uso de suas capacidades, etc..
A atividade simbólica teria também grande importância, já que "a atividade do trabalho, pelos gestos que ela implica, pelos instrumentos que ela movimenta, pelo material tratado, pela atmosfera na qual ela opera, veicula um certo número de símbolos" (p.50) de grande significado para a vida psíquica.  
O significado do trabalho abrangeria ainda os aspectos da relação com as demais pessoas, como por exemplo ser colocado em um posto de trabalho considerado pela coletividade como tranqüilo ou duro pode implicar em ser "protegido do chefe" ou sua "vítima", com repercussões sobre os relacionamentos do indivíduo no trabalho (p.51). 
Todos estes aspectos podem repercutir desfavoravelmente sobre o aparelho psíquico dos trabalhadores, como seria o caso comum da "vivência depressiva". Esta seria originada da somatória de fatores como a sensação de indignidade (vergonha de ser ruborizado, de ser sujo, desuso e deterioração da inteligência e imaginação), a vivência de inutilidade (tarefa sem significado para si ou para a família, amigos e sociedade), cansaço originado da execução de uma tarefa sem motivação ou desejo (p.49).
A partir destas colocações, Dejours comenta que a intervenção ergonômica tradicional só consegue aliviar parcialmente os trabalhadores, e que "enquanto a ergonomia não trouxer satisfação suplementar a nível do conteúdo significativo do trabalho, só poder  trazer alívio limitado" (p.56).
Citando o exemplo dos pilotos da aviação de caça, ele procura mostrar como o conteúdo significativo do trabalho pode levar trabalhadores a alta satisfação e motivação, apesar de condições ergonômicas duríssimas, grande perigo e salários não tão compensadores (p.80-95).
É trazida à discussão a questão do medo, presente em diversos postos de trabalho, chamando-se atenção para as "repercussões do perigo real  a nível mental, da carga (de trabalho) psíquica inerente ao trabalho perigoso" (p.66).
Dejours afirma que, contra o sofrimento mental (medo, ansiedade, insatisfação), são elaboradas ideologias defen-sivas específicas de cada profissão, cuja funcionalidade depende da participação de todos os interessados (p.35-6).
Tomando a construção civil como exemplo, ele procura mostrar como a conhecida resistência às normas de segurança nesta profissão perigosa pode ser entendida enquanto parte da ideologia defensiva específica. A aceitação das normas de segurança implicaria na aceitação da existência de um perigo real e "a consciência aguda do risco de acidente ... obrigaria o trabalhador a tomar tantas precauções individuais que ele se tornaria ineficaz do ponto de vista da produtividade" (p.70). ã negação do risco se acrescem atitudes de desafio ao perigo, e "este estratagema tem um valor simbólico que afirma a iniciativa e o domínio dos trabalhadores sobre o perigo, e não o inverso" (p.70). "Destas condutas perigosas resultam às vezes acidentes, e isto permite sobretudo que os outros pensem que não querer é suficiente para não ser vítima, uma fórmula altamente eficaz para se acalmar o medo" (p.71).
Outro item abordado  é o do conflito entre exigências da organização do trabalho e o "comportamento livre" ("entendido como padrão comportamental que contém uma tentativa de transformar a realidade circundante conforme os desejos", p.26). "Quando se ocupa de uma tarefa, o trabalhador, espontaneamente, procura arrumá-la numa ordem, numa seqüência de gestos, escolhendo os instrumentos adequados ... que leva em consideração as atitudes individuais, as necessidades de personalidade, onde cada gesto harmoniza-se espontaneamente com as defesas comportamentais e caracteriais" (p.127). E "quanto mais rígida for a organização do trabalho, menos ela facilitar  estruturações favoráveis à economia psicossomática individual" (p.128), atingindo o auge da rigidez nos sistemas taylorizados onde há padronização obrigatória do modo operatório.
Entre os achados insólitos da Psicopatologia do Trabalho, Dejours aponta o fato de que "a exploração mental seja fonte de mais valia nas tarefas desqualificadas, cuja reputação é de serem estritamente manuais" (p.119). Na verdade, "tornar dócil um corpo não é coisa simples, pois ele, normalmente, está submetido a seu chefe natural, chamado “personalidade”. A desapropriação do corpo só é possível graças a uma operação específica sobre a estrutura da personalidade" (p.136). "A erosão da vida mental individual dos trabalhadores é útil para a implantação de um comportamento condicionado favorável à produção. O sofrimento aparece como intermediário necessário à submissão do corpo" (p.96). 
Este último ponto remete a um outro aspecto inusitado: o sofrimento mental, ao contrário da doença física, pode fazer aumentar a produtividade. Ou seja, o sofrimento mental não é apenas um efeito desagradável do trabalho, mas um instrumento para obtenção do mesmo.
Conforme Dejours, "O TRABALHO N�O CAUSA O SOFRIMENTO, É O SOFRIMENTO QUE PRODUZ O TRABALHO" (p.103)- grifo do autor. É dedicado um capítulo ao assunto (p.96-118), onde se aponta como o nervosismo das telefonistas as leva a aumentar a cadência de trabalho, como a ideologia defensiva (causada pelo medo) leva trabalhadores a enfrentarem condições perigosas, como o medo de acidentes é usado para controle social e como pressão para descoberta de "macetes" operatórios em processos de produção novos, como a robotização e despersonalização permitem a implantação do trabalho taylorizado, etc..
A relação dos vários aspectos levantados com a saúde é comentada ao longo do texto, e aprofundada num capítulo específico (p.119-32), onde se discute a influência da organização do trabalho sobre doenças mentais, doenças orgânicas, acidentes e longevidade. Afirma-se ser "provável que uma parte não negligenciável da morbidade som tica observada entre os trabalhadores tenha sua origem numa organização do trabalho inadequada. As mesmas observações aplicam-se à diminuição da longevidade dos trabalhadores à medida que se desce na hierarquia socioprofissional, pois -  via de regra - quanto mais se desce no status social, mais rigidamente determinada é a organização do trabalho que os trabalhadores enfrentam" (p.128).
Nas suas conclusões, Dejours coloca a Psicopatologia do Trabalho inclusive como ponto crítico de avaliação de uma dada sociedade, afirmando que "qualquer que seja o regime político considerado, na medida em que ele pretende superar os obstáculos sócio-econômicos à  “felicidade”, dever  ser julgado por sua capacidade de levar em conta a relação conflituosa entre a organização do trabalho e o aparelho mental" (p.139).
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5 . 1. CONTEXTO HISTÒRICO
Antes dos comentários e conclusões, é importante situar historicamente a evolução do conhecimento sobre a relação entre trabalho e saúde. Isto porque o avanço do conhecimento não se dá em abstrato, seguindo uma evolução decorrente apenas de sua coerência interna. Na verdade, ele é fruto das condições concreta de funcionamento da sociedade, respondendo ás necessidades criadas e respeitando os limites colocados por cada formação social. Conforme Marx, “o modo de produção material condiciona o processo em geral de vida social, política e espiritual. Não é a consciência que determina o ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência” (1974:136).
Desta maneira, algumas indicações breves sobre o contexto histórico da evolução. Das concepções sobre a relação entre trabalho e saúde poderão contribuir para um melhor entendimento do assunto abordado nesta dissertação.
O trabalho, entendido como atuação do ser humano sobre a natureza visando à satisfação de suas necessidades, sempre esteve necessariamente ligado a todos os aspectos da existência humana, entre eles a saúde. Entretanto,só muito recentemente na história da humanidade é que se começou a fazer um estudo mais sistemático das relações existentes entre o trabalho e o processo saúde-doença. Na antiguidade, as tarefas mais pesadas ou de maior risco eram realizadas por escravos, e o trabalho era pouco valorizado dentro da ideologia dominante. Neste contexto, não é de surpreender que se desse pouca atenção aos efeitos patogênicos do trabalho, havendo apenas algumas referências esparsas sobre o tema (Mendes, 1980b; Goldbaum, 1981: 2 –11).
Só a partir do século XVI é que começam a aparecer estudos mais aprofundados sobre o tema: livros de Giorgius Agrícola (1556) e Paracelso (1567) sobre doenças provocadas pela atividade extrativa mineral, e o clássico “De Morbis Artificum Diatriba” (1700) de Ramazzini, sobre doenças profissionais. Esta preocupação se inseria no quadro ideológico dominante da época, onde, segundo Mendes, “era indisfarçável e obsessiva a preocupação dos países da Europa em encontrar forma de crescer ou consolidar seu poderio nacional. Já se entendera então... que uma população saudável seria fator fundamental de opulência e poder” (1980b: 5).
É, porém a partir do século XIX, com a revolução Industrial, que se desenvolvem realmente os estudos e práticas relacionados com a interação entre trabalho e saúde. Surgem os serviços médicos de Empresa e as primeiras leis regulamentando questões de higiene ocupacional. Este desenvolvimento deveu-se ás mudanças sociais e econômicas ocorridas, entre as quais destacam-se: a utilização cada vez maior de máquinas e, portanto, prejuízos significativos podendo ocorrer a partir de acidentes; a necessidade de se preocupar com a produtividade devido á concorrência e, por extensão, com a saúde enquanto fator importante no desempenho do trabalhador; o surgimento de trabalhadores especializados, cuja substituição em caso de doenças era difícil; o crescimento da classe operária e sua organização cada vez maior, com a conseqüente lutam por melhores condições de vida e trabalho (Mendes, 1980b; Nogueira, 1979 a; Haddad, 1978).
Este desenvolvimento se deu dentro dos horizontes ideológicos da sociedade capitalista. Conforme Laurell, “da necessidade compartilhada pelo capital e o trabalho de modificar as condições criadas pela burguesia. Desta maneira se tendeu a parcializar a problemática da saúde operária dividindo-a em duas vertentes: a da atenção médica e a dos riscos de trabalho’,... Com esta visão resulta, pois, obscurecida a compreensão complexa da relação entre o processo de trabalho e a saúde, já que uma parte importante dela é colocada fora do trabalho como ‘doença geral ou natural’. A outra, reconhecida como do trabalho, se restringe aos riscos físicos, químicos, biológicos e mecânicos” (1987: 10-1).
A evolução do conhecimento e das práticas dependeu do jogo das forças sociais.  A partir desta perspectivas, Dejours (1987) dividiu a história da saúde dos trabalhadores em três períodos. O primeiro iria até a primeira Guerra Mundial, e se caracterizaria pela luta pela sobrevivência da classe operária. Os níveis de organização e consciência só permitiriam lutas gerais como a pela redução da jornada de trabalho e semelhantes.
O segundo período, que iria da primeira Guerra Mundial a 1968, “caracteriza-se pela revelação do corpo como ponto de impacto da exploração” (Dejours, 1987: 21). Trata-se neste período de “salvar os corpos dos acidentes, prevenir doenças profissionais e as intoxicações por produtos industrias, assegurar aos trabalhadores cuidados e tratamentos convenientes” (Dejours, 1987:18). O movimento operário apoiado em bases mais sólidas, coloca questões como a luta por melhores condições de trabalho, pela segurança, higiene e prevenção de doenças. A resposta patronal e estatal a estas reivindicações, e também decorrente de suas próprias necessidades, leva ao desenvolvimento da Medicina do Trabalho, da Engenharia da Segurança, da Toxicologia Industrial, da Fisiologia do trabalho, da Ergonomia, da Organização Científica do Trabalho (Taylorismo), etc.
No terceiro período, após 1968, “a sensibilidade ás cargas intelectuais e psicossensoriais do trabalho preparam o terreno para as preocupações com a saúde mental” (Dejours, 1987: 23). Os movimentos de maio de 1986 colocam a necessidade da luta contra a alienação, sendo a palavra de ordem “mudar a vida”. Haveria uma crise da civilização, com a “perda da confiança na capacidade da sociedade industrial em trazer a felicidade” (Dejours, 1987: 24). Estas condições, além da massificação da psicologia e do sucesso relativo na resolução dos problemas colocados no período anterior, teriam levado á focalização das atenções sobre a relação entre trabalho e o sofrimento mental. No período anterior questionavam-se as condições de trabalho, e agora a ênfase estaria no questionamento das formas de organização do trabalho (conteúdo da tarefa, divisão do trabalho, relações de poder, turnos, cadências, etc.). Neste período observa-se a expansão da Ergonomia, a preocupação com fatores psicossociais de doenças, o desenvolvimento da “humanização do trabalho”, o crescimento dos estudos e práticas lidando coma relação entre doença mental e trabalho.
O modelo acima é talvez adequado para as condições da Europa ocidental e, com alguns reparos, para os demais países capitalistas avançados. Entretanto, as condições sócio-econômico e culturais da América Latina tornaram bastante diversa a evolução desta questão entre nós. A divisão de períodos, por exemplo, é bastante questionável.Tem-se chamado a atenção (Laurell,1981; Silva, 1986), a concomitância, em países como Brasil e México, de riscos ocupacionais característico das diversas fases da evolução do capitalismo. Deste modo, haveria uma somatória dos riscos do “primeiro período” (na acepção de Dejours) como baixos salários, jornada excessiva, etc., com os do “segundo período” (riscos físicos e químicos, inclusive pela “importação” das indústrias de alto risco, rechaçadas nos países desenvolvidos pelos sindicatos ou pelos movimentos ecológicos), e com os do “terceiro período” (automação, sofrimento mental, etc.).
Apesar das diferenças assinaladas, o desenvolvimento da Saúde Ocupacional na América Latina seguiu as pegadas do que ocorreu nos países capitalistas centrais, com limitações em extensão e profundidade, e com alguma latência. Isto variou para cada país, dependendo de vários fatores entre os quais se destacam o grau de industrialização e a época e o ritmo em que esta se deu.
Nos últimos dez anos têm surgido, entretanto, investigações inovadoras sobre a saúde operária, em vários países latino-americanos, e que incorporam elementos importantes das ciências sociais. Conforme Laurell, “abre-se a perspectiva de exemplar a saúde operária com estudos que não só atualizam a medicina ocupacional latino-americana frente á internacional, mas que também têm a potencialidade de gerar um conhecimento novo sobre a relação trabalho: saúde, que não se reduz ao mapeamento dos riscos profissionais tradicionais” (1987:46). 
Segundo Laurell (1987), a origem deste movimento remota ao fim dos anos sessenta e início dos anos setenta, quando houve um questionamento geral do Capitalismo na América Latina. Isto teria influenciado a área da saúde, com o aprofundamento da crítica ao modelo médico vigente que não conseguiria resolver as questões mais importantes de saúde, apesar da existência de conhecimento técnico para tal. Ao lado disso, tendo o marxismo se configurando como corrente hegemônica nas ciências sociais latino-americanas, a questão do trabalho assumiu o papel de categoria analítica central nas análises e propostas colocadas. Como fruto destas condições, surge então na área da saúde uma produção científica questionadora dos modelos tradicionais e que privilegia a questão do trabalho como eixo necessário para a compreensão do caráter social do processo saúde-doença. Este movimento tem sofrido influência de vários autores italianos que vêm trilhando caminhos mais ou menos semelhantes (Berlinguer,1983; Timio,1980;Ricchi, 1981).
Laurell (1987: 9-46) realiza uma revisão crítica da produção científica latino-americana neste campo, destacando as diversas concepções e metodologias utilizadas.
A nível do Brasil, um panorama geral da evolução da Saúde ocupacional pode ser encontrado em Mendes (1980b). É interessante notar que as principais leis sobre questão de saúde e trabalho foram promulgadas em períodos de ditadura, onde a correlação de forças era desfavorável á classe trabalhadora (Rego, 1982).
Em nosso país, o surgimento de uma produção científica neste campo, contendo abordagens críticas do capitalismo, se deu principalmente a partir da segunda metade dos anos setenta, coincidindo com a abertura política e o Ascenso dos movimentos sociais, inclusive os de trabalhadores. Este reaquecimento do movimento operário trouxe á tona a discussão de questões relativas á saúde dos trabalhadores, contribuindo para o desenvolvimento de um enfoque abrangente. Um dos marcos deste processo foi à criação, em 1980, do DIESAT (Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho).

5.2. UMA LACUNA NO CONHECIMENTO
Ao exame dos capítulos 1 e 2 percebe-se que os livros de texto da área de Saúde Ocupacional examinados abordam insuficientemente algumas questões de saúde muito importantes. Em outras palavras, existem evidências empíricas de que a relação entre trabalho e saúde é bem mais abrangente do que levaria a crer o conteúdo dos textos de Saúde Ocupacional.
Verifica-se aí inclusive a desatualizacão em questões importantes, como. Por exemplo, a afirmação de que a DIC é uma doença de executivos (Correia, 1979: 1136; Desoille et al, 1980; 962), sendo que já desde há algumas décadas existe um grande volume de evidencias empíricas apontando na direção contraria (ver item 2.1).
Tal abordagem restrita prejudica a compreensão adequada das relações entre trabalho e saúde. Isto se dá pelos seguintes aspectos:
	Insuficiência conceitual, que não inclui outros fatores além dos físicos, químicos, biológicos e, em alguns casos, mecânicos;

Decorrente de a, o prejuízo do estudo das patologias influenciadas por fatores ocupacionais, não enquadrados nas categorias tradicionais, como a cadência de trabalho, a divisão do trabalho, a extensão da jornada, as relações humanas no trabalho, a insatisfação no emprego, a monotonia, a responsabilidade, etc;
Dificuldade teórica e metodológica de estudo da relação entre o trabalho e doenças “não profissionais”, onde o trabalho é um fator entre outros, não necessário para sua eclosão e desenvolvimento, porém potencialmente influente;
Dificuldade de estudo da interação entre diversos fatores ocupacionais, devido ao privilegiamento do estudo de cada fator isoladamente. Este ponto adquire grande relevância se for levado em conta que há uma concentração de fatores nocivos diversos nos estratos ocupacional inferior, como ressaltam Levi et al. (1986);
Prejuízo para compreensão de outras dimensões da relação entre trabalho e saúde, como a influência sobre as doenças mentais e psicossomáticas, a relação entre desemprego e saúde, e a influência do trabalho sobre familiares dos trabalhadores.
Quanto aos textos de medicina examinados, percebe-se no geral a existência de poucas considerações sobre a influência do trabalho nas patologias estudadas.

Desta maneira, percebe-se a existência de uma problemática a ser considerada, que pode ser representada graficamente na figura 10.
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Figura 10 – Representação gráfica da amplitude da Saúde Ocupacional e da Medicina Clínica em relação ao campo das relações existentes entre trabalho e saúde




Este modelo implica em que a totalidade das relações entre trabalho e saúde engloba a Saúde Ocupacional, conhecimentos da Medicina Clínica, e outros campos a serem descritos e sistematizados adequadamente. É neste último item que estão encaixados os estudos descritos nos capítulos 2 e 3.
  A abordagem restrita tem como conseqüência ideológica o ocultamento de aspectos importantes da influência patogênica do trabalho. Este ocultamento se dá por:
a) O privilegiamento das condições especiais de trabalho. Ou seja, estuda-se o que é característico ou típico de cada exposição, e que a distingue das demais. Seja a exposição ao chumbo, a solventes ou a radiações não generalizáveis para a massa trabalhadora. Ficam de fora exatamente as questões mais gerais, aquelas que se aplicam á maiorias dos trabalhadores, como a jornada de trabalho, a insatisfação no emprego, a sobrecarga, o baixo conteúdo das tarefas, etc.. Assim, há de certa maneira uma ocultação do efeito patogênico das condições gerais de produção, que são exatamente as derivadas da forma de organização do trabalho. O questionamento destas condições gerais poderia levar diretamente à discussão do próprio modo de produção enquanto adequado ou não à saúde e à vida das pessoas. A focalização nas condições específicas não impede estas discussões, mas sempre gera uma tendência à particularidade, que pode obscurecer uma visão ampla dos efeitos patogênicos do processo de trabalho.

b)O enfoque restrito à jornada de trabalho. Ou seja, para a Saúde Ocupacional o trabalhador “desaparece” ao fim da jornada e só volta a existir no início da jornada parte do processo produtivo e do trabalho, e não o trabalho como dimensão da existência humana. Desta maneira, o ser humano é dividido em dois, sendo as patologias do desgaste produzido pelo o processo de trabalho estudado pela Saúde Ocupacional e as patologias oriundas do processo de reprodução da Mascara-se assim o efeito somatório da concentração de fatores patogênicos que ocorre entre os trabalhadores menos favorecidos (Levi et al, 196; Silva, 1986: 79-85). Por exemplo, o trabalhador em turnos alternantes que ganha um salário baixo, e por isso mora numa casa apertada onde não é possível dormir durante o dia devido à impossibilidade de isolamento. Ou aquele que utiliza um meio de transporte demorado, apinhado, desagradável e barulhento, cujo efeito vai se somar ao stress e ao ruído existente no trabalho.
c) A formação médica e para-médica, que é baseada em textos com pouca ênfase na influência do trabalho sobre a saúde. Isto faz com que os profissionais destas áreas, não tenham e não transmitam uma visão real desta influência, com repercussão importante sobre a opinião pública, inclusive os próprios trabalhadores.

Ao lado desta ocultação da patogenicidade do trabalho gerada pela forma de estruturação do conhecimento, existe uma de outro tipo. Ela se dá em relação às doenças profissionais e aos acidentes do trabalho, onde existe conhecimento científico sobre o tema, porém ocorre a  ocultação atrvés de práticas sociais que levam ao sub-dimensionamento da magnitude destes eventos  (Faria, 1983a,b; Possas, 1981). 
5. 3  A SAÙDE DO TRALHADOR
Para a compreensão abrangente das relações entre trabalho e saúde, é necessário que se definam inicialmente alguns conceitos. Começando com o próprio campo de estudos, acredito que este mereça um novo nome, já que há uma ampliação não só quantitativa, mas também qualitativa nos temas e na abordagem da questão. Um nome que tem sido usado, o de “saúde do trabalhador” ou “saúde dos trabalhadores” (Mendes, 1986; OMS 1986; Austregésilo et al, 1986; Tambellini, 1986) parece ser apropriado, tanto por estar sendo utilizado em várias publicações como por explicitar a passagem de uma Saúde da Ocupação (mais vinculada ao processo produtivo e a um ponto de vista patronal) para uma saúde do trabalhador, que parece caminhar em direção a uma abordagem intergral do ser humano em relação com os vários aspectos do trabalho.

Quanto às doenças não profissionais que são influenciadas pelo trabalho, julgo que a denominação de “doenças relacionadas com o trabalho” é mais adequada do que mesopatias  ou outros nomes já utilizados neste terreno. A favor da denominação proposta estão a existência de uma definição adequada e operacional (OMS, 1985) e a disseminação de sua utilização (Mendes, 1986; Kurppa, 1984; El Batawi, 1984), além da clareza e objetividade do próprio nome.
 
Em relação aos fatores nocivos decorrentes do trabalho, e que não se enquadram entre os riscos físicos, químicos e biológicos, acredito que estes devam ser enquadrados em duas novas categorias: fatores ergonômicos e fatores psicossociais, conforme utilizado em texto da OMS (1985).
Os fatores ergonômicos corresponderiam de modo geral ao que foi listado anteriormente (item 4 .1 ) como objeto de estudos e práticas da Ergonomia. Esta denominação parece ser mais apropriada do que a de fatores mecânicos, a qual leva a uma visão estreita e conceitualmente questionável.
Os fatores psicossociais seriam basicamente aqueles elementos abordados pela pesquisa em stress (item 4.2). A denominação de fatores psicossociais parece ser mais adequada por evitar as divergências existentes quanto à conceituação do que seja stress, pela sua abrangência, e por exemplificar mais claramente o conteúdo do campo abordado.
Existem vários fatores que poderiam enquadrar-se em ambas as categorias, como a questão dos turnos alternantes, a monotonia, a quantidades de decisões a tomar, o conforto físico no trabalho, etc. Não cabe aqui definir as fronteiras entre ambos os campos, mesmo porque há muito a ganhar através da mútua influência destas áreas do conhecimento. Talvez o futuro até revele a existência de uma unidade básica que torne inseparáveis estes temas. Para o nível dos conhecimentos atuais, talvez se possa fazer uma delimitação provisória (e sujeita a critica), colocando entre os fatores psicossociais aqueles cuja influência é mediada principalmente pela instância psíquica, e entre os fatores ergonômicos aqueles cuja ação principal se dá por um impacto direto sobre o organismo.
Deve-se ressaltar que o estudo da relação entre fatores ergonômicos e saúde colocado dentro do campo da Saúde do Trabalhador. Neste sentido, o embasamento teórico e a metodologia de estudo não são necessariamente semelhantes aos da Ergonomia.
Discutidas estas propostas de denominações, cabe agora delimitar conteúdos. A partir dos novos conhecimentos e abordagens, a conceituação da influência do trabalho sobre a saúde se expande cada vez mais, tornando difícil estabelecer os limites da saúde do trabalhador. Conforme Mendes, “estas inter-relações entre trabalho e saúde transcendem o campo das assim chamada medicina do trabalho e Saúde Ocupacional, impregnando de forma profunda o exercício da Medicina em todas as suas modalidades, bem como as práticas de Saúde Pública” (1986: 88), havendo assim uma “tendência de esmaecimento dos limites entre a patologia relacionada com o trabalho e aparentemente não relacionada com o trabalho. Conseqüentemente, tende a desaparecer também a rigidez na delimitação da ‘Saúde Ocupacional’ – senso estrito – em favor de uma abordagem integral e global do trabalhador” (1986:108).
Apesar das dificuldades de delimitação, diversos aspectos podem ser definidos como integrantes do campo da Saúde do trabalhador. Estes aspectos fazem parte de um mesmo todo, cada um sofrendo a influência dos demais e os influenciando por sua vez. Entretanto, a evolução dos conhecimentos tem se dado de forma isolada e fragmentada, e isto se reflete na apreensão e na exposição do assunto. Serão comentados a seguir alguns destes pontos, e a exposição isolada de cada um não significa a inexistência de interação entre os mesmos. Significa apenas que a integração adequada dos vários aspectos num todo coerente é ainda uma tarefa por ser realizada. Feita essa ressalva, cabe examinar alguns aspectos que compõem, sem esgotá-lo, o campo da Saúde do trabalhador:
	A Saúde Ocupacional, no seu sentido restrito. Há muito que o se fazer quanto à investigação e à intervenção no campo dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais. A gravidade desta problemática no Brasil tem sido enfatizada por diversos autores (Austregésilo et  al, 1986; Mendes, 1986; Faria et al, 1983, b; Possas, 1981) e este campo pode e deve continuar a se desenvolver se  pretende melhorar a saúde dos trabalhadores.

A questão da relação entre o psiquismo e o trabalho, nos múltiplos aspectos em que isto possa influenciar a saúde. O trabalho, enquanto processo produtivo, influência a vida psíquica através de vários fatores, desde aspectos de conteúdo da tarefa e da organização do trabalho, até pelo desconforto e/ ou medo provocado pelos fatores físicos, químicos, etc., e pelo risco de acidentes. Além do efeito no indivíduo enquanto trabalha, há uma influência do trabalho sobre o lazer, o repouso, o consumo, etc., que repercute significativamente sobre a vida mental do trabalhador e até sobre as de seus familiares.
A um nível mais amplo, o trabalho entendido como modo de produção condiciona (no capitalismo) a existência inevitável de desemprego, o que afeta a vida psíquica tanto dos desempregados como dos que se sentem ameaçados de perder o emprego. Ainda a um nível amplo, o funcionamento de um modo de produção requer que a sociedade “produza” indivíduos adaptáveis às formas de produção vigentes. Isto condiciona que a socialização dos seres humanos se dê, através da família e outras formas de educação, de uma forma potencialmente patogênica (Chesney e Rosenman, 1980; Fromm, 1979; Reich, 1972; Marcuse, 1969).
Considerando-se que a vida psíquica é uma instância integradora do funcionamento do organismo como um todo, uma perturbação a este nível pode repercutir significativamente sobre a saúde física e mental.
	As doenças relacionadas com o trabalho. Conforme definição da OMS, 1985 (ver item 3.1.2), são as doenças não causadas exclusivamente pelo trabalho, mas que podem ser influenciadas, pois muitas vezes é pequena a influência do trabalho no conjunto dos fatores etiológicos, o que coloca problemas metodológicos importantes. Entretanto, dada a grande significância médico-social de algumas destas patologias, o efeito final está longe de ser desprezível.Por exemplo, quanto às neoplasias, as estimativas mais baixas entre os estudiosos do tema são as de Doll e Peto (conforme revisão de Mendes, 1986; 199), os quais estimam que 4% de todos os cânceres seriam devidos a riscos ocupacionais.


Tomando os dados de 1982 para o Brasil, tem-se um total de 64806 mortes por neoplasias (Ministério da Saúde, 1985); das quais 2592 seriam de origem ocupacional conforme a estimativa acima. Na mesma fonte, observa-se a existência naquele ano, no Brasil, de 53.470 mortes por DIC e 64482 mortes por doença cerebrovascular. Não há nenhuma estimativa válida que permita quantificar a influência do trabalho sobre estas patologias. A partir, porém, dos estudos brasileiros e internacionais (ver capítulo 2) que revelam correlação importante entre o trabalho e hipertensão ou DIC, talvez não seja exagerado atribuir à influência do trabalho sobre estas patologias uma significância semelhante àquela estimada em relação às neoplasias. Desta forma, apenas para os três grupos de patologias mencionados, haveria cerca de 7 mil mortes atribuíveis aos trabalho, número bem superior ao total de mortes por acidentes do trabalho no país no mesmo ano, que foi de 4496 (MPAS, s.d.).
	Estudo integrado dos vários tipos de fatores ocupacionais. Isto significa a inclusão dos chamados fatores ergonômicos e psicossociais, conforme definidos acima, e também a ruptura com a metologia tradicional de estudos, onde cada fator é estudado isoladamente quanto à sua influência. Como já foi ressaltada anteriormente, a concentração de vários fatores pode levar a resultados bastante diferentes do que a mera soma isolada dos efeitos, e esta não é uma situação incomum. Por exemplo, um indivíduo que trabalha com grande esforço físico tem aumentado a quantidade de ar inalada, e isto pode aumentar a absorção de vapores tóxicos presentes. Se ainda o mesmo indivíduo é insatisfeito com o trabalho que realiza, isto pode levar a um estado de stress crônico que diminuirá sua resistência frente à agressão química sofrida. Além do estudo do efeito orgânico da sinergia de fatores ocupacionais, cabe analisar os determinantes sociais da deferente concentração de fatores nos diversos grupos ocupacionais.

A relação entre desemprego e saúde. Como visto anteriormente, o desemprego parece ser inerente ao modo de produção capitalista, e traz  repercussões a nível saúde física e mental dos desempregados. Este campo de estudo coloca uma questão interessante, a de que se fala tanto no efeito patogênico do trabalho, mas os que estão sem trabalho parecem está pior de saúde do que os que trabalham. È um tema que merece atenção, e diversos aspectos devem ser examinados. Entre estes, a significação do que representa estar desempregado numa sociedade capitalista em termo de queda de consumo, do significado psíquico (fracasso, rejeição) e da inserção social. Talvez seja muito diferente não trabalhar na sociedade atual (desempregado, marginalizado) do que deveria ser não trabalhar na Grécia Antiga (cidadão livre, classe dominante), por exemplo. Ou seja, pode ser que a pior saúde dos que não trabalham seja um efeito típico da sociedade capitalista centrada nos valores do trabalho. De qualquer modo, o fato de, em termos coletivos,não trabalhar ser pior para a saúde do que trabalhar, não nega necessariamente o efeito patogênico de certas condições de trabalho. Mesmo os que trabalham tendo melhor saúde, entre esse certamente os que trabalham em melhores condições terão saúde melhor do que aqueles sujeitos aos diversos riscos ocupacionais já discutidos.
A influência do trabalho sobre a saúde dos familiares do trabalhador. Como foi visto (item 2.4 e 3.1.3), o trabalho tem sido correlacionado com diversas patologias e nível dos familiares dos trabalhadores. Os achados de pesquisa ainda não permitem uma clara definição dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos, mas algumas hipóteses podem ser levantadas.
Em relação às neoplasias infantis e óbitos fetais, as profissões de maior risco parecem indicar a ação, na gravidez e talvez mesmo antes e após, de fatores físicos e químicos inerentes às mesmas. No caso de abortos em trabalhadores brasileiras (Hofmeister, 1982), além destes fatores podem estar envolvidos outros, de ordem psicossocial, conforme discutido no item 2.4.

Quanto à mortalidade infantil (menores de 1 ano e de 1 a 14 anos), à desnutrição, à obesidade infantil e às patologias nas esposas dos trabalhadores, a influência parece situar-se na esfera da reprodução da força de trabalho. Ou seja, estaria ligada à divisão desigual de riquezas características do capitalismo, que restringiria o acesso a bens e serviços, em também a aspectos culturais (ideologia de classe), que, por exemplo, poderiam induzir a maior consumo de cigarros, ou ao maior consumo de alimentos devido a hábitos alimentares herdados de uma situação de penúria existe há poucas gerações atrás.
Ramazzini, em 1700, propôs que se acrescentasse à anamnese hipocrática uma pergunta sobre a profissão exercida pelo paciente (Ramazzini, 1985:17). Talvez hoje se possa ampliar esta proposta, aplicando-a à Pediatria (“que profissões exercem os pais ?”),  à  Obstetrícia (“que  profissão o marido exerce ?”) e aos demais ramos da medicina (“que profissão o cônjuge exerce ?”).
	o papel dos trabalhadores em relação aos estudos e praticas. Na medida em que o individuo que trabalho não é meramente um objeto que sofre a influência de fatores nocivos, mas também um sujeito que reflete sobre esta situação e age, ou procura agir, sobre a mesma, é de fundamental importância incorporar este elemento no enfoque da Saúde do Trabalhador.

No seu contato diário com a situação de trabalho, o trabalhador desenvolve uma percepção dos riscos existente que é diferente daquela desenvolvida por pessoas externas aos processos. Desta maneira, se esta percepção não for levada em conta, será necessariamente falha a avaliação feita por profissionais de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, ou por pesquisadores dos diversos aspectos das condições de trabalho. Além disso, a melhoria real das condições de trabalho e saúde tem sido fruto principalmente da ação dos trabalhadores e não da evolução dos conhecimentos sobre o assunto.
Observando-se a legislação dos vários países, percebe-se que o número de doenças consideradas legalmente como profissionais varia bastante, sendo de 21 no Brasil, 50 na Itália, 78 na França, 161 no México (Mendes, 1986: 98). Considerando que o fato de uma doença ser legalmente considerada como profissional leva o que o trabalhador atingido receba benefícios não concedidos aos doentes de outras patologias, a inclusão de uma doença como profissional ou não parecem depender mais de fatores políticos do que de questões técnicas. Se as últimas influíssem decisivamente, tenderia a haver uma semelhança entre as legislações dos vários países. Falando a favor da influência política nestas questões, a legislação brasileira reconhece 21 grupos de doenças profissionais. Entretanto, a NR15 da portaria 3214 (Campanhole e Campanhole, 1986) lista um número muitas vezes maior de fatores físicos e químicos ocupacionais reconhecidamente insalubres, mas que não caracterizam doenças profissionais nos termos da lei. De um modo geral, a evolução brasileira no campo da Saúde do Trabalhador parece ter dependido bem mais dos fatores econômicos, políticos e ideológicos relativos às lutas dos trabalhadores do que dos aspectos técnicos relacionados com o conhecimento existente sobre o tema (Rego, 1982).
Contribuições inovadoras têm sido dadas por estudos patrocinados por sindicatos de trabalhadores em vários países, inclusive da América Latina (Laurell, 1987). No Brasil, ressaltam as atuações do DIESAT (ribeiro e Lacaz, 19840 e alguns estudos nesta linha (Silva et al., 1985, s. d.)).
5. 4. A INTERGRAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
Como foi visto nos vários capítulos, existe uma grande diversidade de informações disponíveis, tanto a nível empírico como quanto a formulações teóricas, que estão de uma maneira ou de outra relacionada com a Saúde do Trabalhador.
Estas informações estão sujeitas a críticas quanto à sua validade, à sua insuficiência conceitual, e a diversos outros aspectos. Apesar disso, o volume de achados compatíveis entre si me parece ser maior do que as discordâncias e incompatibilidades, o que não significa que estas últimas sejam desprezíveis, muito pelo contrário. Desta maneira, acredito que se deva caminhar no sentido de uma integração destas informações, através da mútua influência entre as várias abordagens. Não é tarefa para uma só pessoa, e sim necessariamente para um grupo multidisciplinar.  A tão falada unidade biopsicossocial deve aqui deixar de ser apenas uma frase de efeito para se tornar uma verdade operacional e inteligível em seus detalhes, e isto só pode ser feito com a participação de especialistas dos diversos sub-ramos de cada um dos níveis de análise (biológico, psíquico, social), e de conhecedores e adeptos de cada uma das várias abordagens. A multidisciplinariedade é fundamental, porque se trata de buscar não uma simples justaposição, mas sim uma articulação dinâmica entre as várias abordagens e informações.
Ao lidar com estes conhecimentos, tem-se às vezes a impressão de que este terreno é um imenso quebra-cabeça, e que cada uma das várias abordagens é uma caixa que contém peças “boas”, que podem e devem ser assimiladas, e peças falsas que só servem para confundir. Talvez seja, em resumo, esta a tarefa a ser realizada: ir montando o quebra- cabeça e descartando as peças falsas,  apesar de não haver garantia de que nestas “caixas’ estejam todas as peças necessárias.
A Ergonomia tem trazido informações detalhadas e importantes sobre diversos aspectos da organização do trabalho. À pesquisa sobre stress tem revelado dados importantes sobre quais são os fatores psicossociais importantes, sobre formas de interação entre os mesmos e sobre os mecanismos psicofisiológicos envolvido, além do grande acúmulo de experiência com vários tipos de metodologia de investigação da área. A Epidemiologia tem proporcionado importantes revelações sobre as doenças relacionadas com o trabalho, a relação entre desemprego e saúde, a influência do trabalho sobre os familiares dos trabalhadores, etc., cada vez mais aperfeiçoando os métodos de mensuração e análise, e melhorando a confiabilidade dos dados. A Psicopatologia do trabalho de Dejours (1987) traz um enfoque referenciado psicanaliticamente que parece promissor para a compreensão dos aspectos mentais do trabalho.
Além do esforço de tentar compatibilizar entre si as diversas abordagens, de maneira que cada uma possa se beneficiar dos conhecimentos obtidos nas várias áreas, coloca-se a tarefa de buscar um referencial teórico que embase a assimilação destas várias formulações numa estrutura conceitual coerente e unitária.
Duas tem sido as abordagens abrangentes utilizadas: as com ênfase nos fatores psicossociais e as baseadas no materialismo histórico (ver item 3.2). Quanto às primeiras, estas apresentam alguns problemas básicos: a) insuficiente formulação teórica quanto à própria definição de fatores psicossociais e stress, e quanto ao papel da organização social no seu aparecimento, desenvolvimento e influência; b)unilateralidade de análise, desconsiderando a atuação de outros fatores sobre o processo saúde-doença; c) superficialidade de abordagem, decorrente dos fatores acima e da pouca integração entre os estudos macro-sociais e os realizados a nível psicofisiológico. Devido a estas deficiências, o que se propõe como uma abordagem abrangente, que pretende dar conta da relação entre eventos sociais e biológicos, na verdade não passa de uma tentativa de integração da pesquisa em stress com algumas formulações sócio-econômicas. Apesar das diversas franquezas conceituais e metodológicas, existem algumas colocações que merecem maior investigação, como a relação entre ciclos econômicos e saúde, e a dimensão da influência dos fatores psicossociais na gênese de doenças nas sociedades industrializadas.
Em relação à polêmica Eyer-Brenner, sobre se os períodos de desemprego melhoram a saúde ou se a pioram, com efeito retardado, creio serem necessários mais estudos para se poder chegar a uma conclusão melhor fundamentada sobre este assunto.
Pelo exposto acima, creio que esta abordagem tem pouco a oferecer enquanto referencial teórico integrador da área da Saúde do Trabalhador.
Resta, portanto, a análise das abordagens baseadas no materialismo histórico. Nestas, o trabalho é tomado como categoria central de análise, estando assim todas os fenômenos sociais relacionados ao mesmo.
Ao colocar tal nível de unicidade e organicidade do funcionamento social, é aparentemente factível a incorporação, numa abordagem coerente e teoricamente referenciada, da influência sobre a saúde e a doença de elementos como o desemprego, os fatores ergonômicos e psicossociais do processo do trabalho, o padrão de consumo, a influência “indireta’ da ocupação na concepção de fox e Adelstein (que estaria relacionada à questão da reprodução do trabalho), a luta política e sindical dos trabalhadores, a diferença de morbi-mortalidade ente as diversas classes sociais, etc..
Entretanto, existem ainda, conforme os próprios adeptos, limitações importantes neste tipo de abordagem, principalmente quanto ao seu pouco desenvolvimento e quanto à sua comprovação empírica. Navarro afirma que suas concepções “são um primeiro passo, que irá sem dúvida requerer posterior elaboração e correção” (1982:8). Segundo Laurell, “sem dúvida, parece claro que o desenvolvimento futuro neste campo depende das possibilidades de empreender investigações concretas para poder incrementar e corrigir o desenvolvimento teórico, pois muitos dos problemas candentes não podem ser resolvidos senão através da prática da investigação” (1983:158). Tem sido criticada a utilização de dados empíricos pouco sólidos ara a fundamentação de conceitos teóricos (CSO, 1981).
Conforme Laurell, uma questão chave no desenvolvimento deste como de estudos é que “falta desenvolver um instrumental metodológico-técnico pensado especificamente em função do objeto de estudo que nos concerne” (1987:1).
Aponta-se também a necessidade de melhor definição dos conceitos utilizados, como por exemplo, o ‘ caráter social da saúde-doença, frase sugestiva e amplamente utilizada, mas na realidade ouço clara” (Laurell, 1987:28).
Além das questões colocadas acima, existe ainda o problema de compatilização das diversas abordagens entre si, pois, apesar de todas baseaream-se no materialismo histórico, não há um consenso neste campo. Por exemplo, Laurell e Márquez (1983) priorizam a questão do desgaste, deixando assim ouço enfatizadas as questões relativas à reprodução da força de trabalho como o desemprego, o lazer, o consumo, a influencia a esse ultimo campo, porem suas formulações não são totalmente compatíveis com as de Laurell e outros. Apesar destas limitações, e dado que não existem outras concepções que possam cumprir este papel, acredito que o materialismo histórico deva ser tomado como eixo da Saúde do Trabalhador, e que os esforços sejam dirigidos no sentido do aprimoramento de suas formulações e na integração com as diversas abordagens parciais existentes.
5.5 A QUESTAO DA SUBJETIVIDADE
Um ponto fundamental a ser considerado é o relativo as implicações da importância da subjetividade na cadeia de eventos levando da exposição a fatores psicossociais negativos à doença física e mental. A pesquisa sobre stress tem ressaltado o papel da avaliação subjetiva e da diferentes interindividuais quanto às reações frente ao mesmo estimulo (ver item 4.2).
Dejours ressalta um outro aspecto fundamental: “o aparelho psíquico seria, de alguma maneira, encarregado de representar e fazer triunfar as aspirações do sujeito, num arranjo suscetível de produzir simultaneamente satisfações concretas e simbólicas” (1987: 62). A partir deste fato, deveria ser valorizada no trabalhador “sua vivência subjetiva que, podemos mostrar, é freqüentemente um excelente guia na proteção da homeostasia” (1987: 134-5).
Esta proposição parece ser bastante fundamentada. A insatisfação e a sensação de mal estar são também sinais biológicos adaptativos, sinalizam que a avaliação psíquica de determinada condição resultou um uma orientação de evitar tal situação eliminando-a, afastando-se dela, ou de alguma outra maneira. Seria um processo mais ou menos semelhante ao que acontece, por exemplo, quando a mão entra em contato com fogo: ocorre a dor e um reflexo de afastar a mão daquele estimulo nocivo. Da mesma maneira, o desagrado com uma dada situação provavelmente indica que um dano à integridade está ocorrendo ou pode vir a ocorrer. Curiosamente, entretanto, se para os padrões morais vigentes é perfeitamente cabível retirar a mão do fogo que ameaça destruí-la, por outro lado é altamente condenável deixar-se guiar pela vivência de insatisfação e fugir de situações frustradoras e desagradáveis como ocorre hoje em dia com a maioria dos empregos. Além da “disciplina da fome” (Dejour, 1987), que força a maioria das pessoas a aceitar condições insatisfatórias de trabalho para poder sobreviver, existe uma coação ideológica que tenta fazer equivaler “sofrimento” a “a realidade inevitável” e condena a preguiça e a busca do prazer como vícios ou aberrações da natureza humana (Lafargue, 1978). 

A preguiça e a resistência a trabalhar não representam necessariamente uma busca da inatividade. Como afirma Dejours, “o objetivo das pessoas não é fazer nada e, geralmente, para um psiquiatra, quando as pessoas não fazem nada e podem manter-se num estado de inatividade total, é sinal de que estão muito doentes” (1986: 10). Segundo Frankenhaeuser (1981: 492), os seres humanos necessitam, para manter o equilíbrio biopsíquico, de um fluxo moderadamente variado de estímulos, de interação social e de ter controle sobre suas atividades. Muito provavelmente o que ocorre é que a maioria das ocupações frustra tais necessidades básicas (por exemplo, através da hipoestimulação ou hiperestimulação), gerando um desequilíbrio homeostático. Um impulso de restaurar o equilíbrio se manifestaria através do desejo de sair da situação desfavorável. Ou seja, a resistência ao trabalho não seria “vagabundagem”, e sim a resultante de uma busca de outro tipo de atividade mais gratificante e menos ameaçadora do equilíbrio biopsíquico.
Desta maneira, passa desapercebida, bem debaixo dos nossos olhos, uma insatisfação endêmica com o trabalho, relevada na tendência generalizada a um certo desânimo e mau-humor nas manhãs de segunda-feira, e na alegria manifestada nas tardes de sexta-feira (para aqueles com semana de 5 dias de trabalho). Diversos autores têm chamado a atenção para a importância da satisfação no trabalho e do controle do trabalhador sobre as condições de trabalho como forma de diminuição dos riscos físicos e psíquicos (Dejours, 1987; Levi et al, 1986; Frankenhaeuser, 1981; Cooper, 1983; Laurell, 1981; Margolis et al., 1974). Se os mesmos estiverem corretos, existe atualmente um alto potencial patogênico na sociedade atual, oriundo da insatisfação com as condições de trabalho vigentes.
Entretanto, a partir da constatação desta insatisfação disseminada, percebe-se que a valorização do bem-estar, da satisfação e do prazer resultaria na invibilização do sistema produtivo atual. Quantas pessoas continuariam a trabalhar normalmente, sem faltar e cumprindo todo o horário, se lhes fosse assegurado o salário intergral independente do desempenho? Muito provavelmente, uma pequena minoria.Ou seja, parece que a busca do “completo bem-estar físico, mental e social” (definição de saúde da organização Mundial de Saúde) tem poucas chances de se viabilizar nas condições de produção vigentes hoje em dia. Poder-se-ia argumentar que não é possível para os seres humanos deixarem-se guiar apenas pelos seus instintos e desejos, que a realidade impõe frustrações inevitáveis, e que o dia-a dia revela situações onde atos impensados seriam simplesmente desastrosos. São questionamentos consideráveis, e cuja discussão é difícil dentro dos marcos teóricos já colocados.
Pode-se dizer que a Saúde do Trabalhador está bem municiada de evidências empíricas isoladas e de uma razoável formulação teórica nos níveis biológico e social. Entretanto, a questão do psiquismo, da vida mental, ainda se ressente bastante da falta de um embasamento teórico integrador.
Uma das direções onde se pode buscar contribuições neste sentido é o conhecimento psicanalítico. Trata-se de uma disciplina estruturada e que tem mostrado sua aplicalidade tanto em termos de intervenção sobre a saúde mental como fundamentando formulações em outros campos (por exemplo, Dejours, 1987; Friedman, 1972).
Existem conceitos elaborados por Freud que podem embasar a compreensão de fenômenos observados empiricamente, com, por exemplo, a teoria do princípio do prazer e da realidade. Freud propõe a existência de uma tendência a manter baixa a excitação do organismo, e a excitação se manifestaria como tensão desagradável que induziria uma ação resultando em diminuição da tensão, havendo nesse processo a produção de prazer. Este seria o princípio prazer, o qual, na sua forma seria incompatível com a adaptação à realidade. A ele se sobreporia então o “princípio da realidade que, sem abandonar o propósito de consecução do prazer, exige e obtém o adiamento da satisfação e a renúncia a algumas possibilidades de alcança-la, e força-nos a aceitar parcialmente o desprazer durante o longo rodeio necessário para chegar ao prazer” (Freud, s. d. : 260). Esta formulação parece compatível com os resultados de pesquisas relativas ao papel da ativação siconeuroendócrina nos mecanismos de stress (ver item 4 . 2).
A abordagem freudiana ressalta a existência de conflitos importantes entre o desenvolvimento individual e as exigências sociais (Freud, 1944), orem este tema vai ganhar maior profundidade e detalhamento em autores da chamada esquerda freudiana (Froom, 1979, 1972; Reich, 1973, 1972; Marcuse, 1969), que tentam conciliar aspectos da psicanálise e do materialismo histórico. Esta tentativa tem sido combatida por muitos, por se julgar que há incompatibilidade básica entre as duas doutrinas (Macintyre, 1973: 49).
Apesar destes questionamentos, alguns conceitos destes autores merecem ser examinados. Fromm propõe o conceito de “caráter social”, cuja função seria fazer as pessoas “desejarem comportar-se como têm de comportar-se” (1979:87). Segundo este autor, para adequar-se ao capitalismo “o homem teve de ser moldado de forma a tornar-se ansioso por empregar a maior parte de sua energia no trabalho, para que adquirisse hábitos de disciplina, especialmente ordem e pontualidade em grau desconhecido em quase todas as demais culturas” (1979: 87-8). Tal conceito pode talvez permitir uma melhor compreensão da influência do trabalho sobre fatores de personalidade como o “comportamento tipo A” (Ver item 4. 2). Abre também a perspectiva de entender de maneira mais abrangente a influência do trabalho sobre a saúde mental, através da articulação desta influência indireta precoce com a influência direta na vida adulta descrita por Dejours (1987). Esta concepção do “caráter social” harmoniza-se com a colocação de Dejours sobre a necessidade de uma ação sobre a personalidade como etapa necessária para submissão do corpo.
Marcuse (1969) propõe conceituações que permitem retomar a discussão deixada em suspenso acima. Segundo este autor, “embora qualquer forma do princípio de realidade exija um considerável grau e âmbito de controle repressivo sobre os instintos, as instituições históricas específicas do princípio de realidade e os interesses específicos de dominação introdu-zem controles adicionais acima e além dos indispensáveis à associação civilizada humana. Esses controles adicionais, gera-dos pelas instituições específicas de dominação, receberam de nós o nome de mais-repressão” (Marcuse, 1969: 52-3). Ou seja, a adaptação à realidade exige uma certa frustração dos impulsos, porém viver dentro dos moldes da sociedade capitalista exigiria uma “quantidade extra” de frustração instintiva necessária para se tolerar as condições de trabalho e de vida.

As formulações dos diversos autores acima são bastante diversas, e apresentam incompatibilidades teóricas entre si em vários níveis. A meu ver, nenhuma delas resolve adequadamente o problema da falta de um arcabouço teórico consistente no terreno dos aspectos psíquicos relativos à Saúde do Trabalhador. Porém, talvez se encontrem aí algumas “peças” do complexo “quebra-cabeças” citado acima, ou pelo menos algumas pistas que permitam progredir neste terreno. Só um trabalho de aprofundamento, discussão e teste da validade prática destas teorias poderão aclarar a questão, sendo precoces outros posicionamentos além deste no momento.
5.6. CONCLUSÕES
A partir do que foi exposto neste capítulo e nos anteriores, pode-se afirmar que, apesar de avanços importantes nos níveis empírico e teórico, ainda há muito por fazer. A compreensão global e satisfatória das relações entre trabalhão e saúde apenas se inicia em vários aspectos fundamentais. Há necessidade de aprofundamento em inúmeras questões e de exploração extensiva de diversos territórios mal conhecidos. Porém, acima de tudo, há a necessidade de um “trabalho de fronteiras”, de diálogo e integração entre as várias abordagens e campos do conhecimento afins. Como já ressaltado anteriormente, esta é uma tarefa necessariamente multidisciplinar, fundamental para o progresso do conhecimento na área da Saúde do Trabalhador. Poe exemplo, quanto à questão do psiquismo, é necessária uma compreensão mais aprofundada do seu funcionamento em relação a diversos aspectos ocupacionais. Porém isto não deve negar a importância fundamental de uma articulação destas informações com os conhecimentos das ciências sociais (Ver item 5.5) e com os aspectos biológicos (como se dá, por exemplo, na pesquisa sobre stress e na chamada Medicina Psicossomática).
Entre os tópicos que necessitam maior desenvolvimento estão os seguintes:
	o estudo da influência dos fatores ergonômicos e psicossociais na etiologia  e desenvolvimento de patologias;

as doenças relacionadas com o trabalho: quais são,desenvolvimento dos meios de quantificação de influência ocupacional, esclarecimento de quais fatores ocupacionais estão envolvidos no processo;
o estudo das causas que levam à “influência indireta” (Ver item 3.1.3) da ocupação sobre as doenças, ou seja, quais são os mecanismos, além da influência direta do processo produtivo, que elevam a uma distribuição desigual de diversas doenças  e fatores de risco nos vários grupos ocupacionais;
a integração do conhecimento operário no processo de geração de conhecimento sobre a relação entre trabalho e saúde;

	o estudo sobre a repercussão, âmbito da saúde, da atuação sindical e política dos trabalhadores;

o estudo dos mecanismos que levam ao excesso de risco de membros das famílias de trabalhadores em determinadas ocupações, quanto a algumas patologias;
o estudo da influência do desemprego e dos ciclos econômicos sobre o processo saúde-doença;
o estudo da determinação social do processo de trabalho,na tentativa de compreender adequadamente a influência de fatores econômicos, políticos, culturais, ideológicos,etc. , nas relações entre trabalho e saúde;
aperfeiçoamento de estruturas teóricas que possibilitem a assimilação dos avanços isolados em abordagens coerentes e abrangentes;
integração das teorias existentes, buscando os aspectos compatíveis entre si existentes nas várias formulações;
l) teste,a nível empírico e de intervenção, dos modelos teóricos existentes neste campo;
m) desenvolvimento de metodologias que possibilitem melhores estudos sobre o efeito sinérgico da concentração de fatores patogênicos em determinados grupos ocupacionais;
n) aprofundamento do estudo da relação entre o trabalho e a vida mental, nos seus diversos aspectos.

Finalizando, cabe ressaltar que novos nomes e novos conhecimentos por si só não transformam a velha realidade. Mas podem ser ferramentas úteis a iluminar o caminho. Esta é a esperança que norteou este estudo.
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