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EDITORIAL*

Se Ramazzini
fosse vivo...
Até quando?

O Fórum Intersindical completa dois aninhos de vida. Já
anda, já fala, já pensa, já grita. É uma criança precoce,
cheia de vida, de coragem, de força, de indignação. E já
mostra a que veio. Nesta edição comemorativa,
atravessando o momento tenebroso em que vivemos no
Brasil, é oportuno lembrar de Bernardino Ramazzini.
Rotulado IMPROPRIAMENTE por muitos como o pai da
Medicina do Trabalho, Ramazzini, na verdade, foi o
primeiro médico na história, ainda no século XVIII, a
sistematizar as doenças dos trabalhadores e a se indignar
com elas. Crítico veemente de uma medicina que, naquela
época, não associava o trabalho às doenças dos
trabalhadores, Ramazzini é, com certeza, o grande mentor
da Saúde do Trabalhador. Distintamente da Medicina do
Trabalho e da Saúde Ocupacional, que sequer existiam
naqueles tempos, Ramazzini considerava os trabalhadores
como sujeitos e não como meros objetos. Sofria com eles,
tentava entendê-los em seus padecimentos. Estudava seus
ofícios, compartilhava suas desgraças. Fazia, portanto,
Saúde do Trabalhador. Na Faculdade de Medicina
ensinava a seus alunos, futuros médicos, que deviam
perguntar aos trabalhadores adoecidos que arte exerce? Ao
fazer essa indagação, Ramazzini, demonstrava, de
antemão, que respeitava os trabalhadores como artífices,
como artistas de sua obra principal para propiciar a vida
de outros: o seu trabalho. Ao ensinar a seus alunos que
deveriam perguntar qual era o ofício dos seus pacientes,
ele demonstrava o quanto não se valorizava o trabalho
como fonte de adoecimento. Ramazzini mostrava a seus
alunos que o trabalho é uma questão central da vida das
pessoas que trabalhavam, ou seja, todas as pessoas que
sustentavam as sociedades medievais, para que os nobres e
a realeza pudessem usufruir de seu conforto, de suas
ostentações e de suas indiferenças para com o povo,
explorando o trabalho alheio. Ramazzini cumpria com o
seu próprio ofício de médico, coisa que, ainda hoje, muitos
médicos, nas empresas, na Previdência Social, nos serviços
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de saúde, nas firmas prestadoras de serviço de Medicina do
Trabalho e de Saúde Ocupacional, não o fazem. Exceções à
parte, a Medicina do Trabalho segue subserviente ao
capital, contribuindo para que os trabalhadores sigam
morrendo e adoecendo. A cumplicidade da medicina, da
engenharia, da técnica e de uma certa ciência, enfim, com o
adoecimento e a morte no trabalho, é coisa que deixaria
Ramazzini perplexo. Como imaginar que 300 anos depois,
ainda existam médicos que não veem o trabalho das pessoas
por trás de seus males? O sábio médico que morreu em
plena sala de aula com seus alunos, tinha compromisso com
os trabalhadores, tinha dignidade como médico, tinha
preocupação com as pessoas que trabalham, tinha, enfim,
uma humanidade que hoje não se vê. A nova ordem
mundial do trabalho que um capitalismo voraz não para de
explorar, não só pela sua desumanização, mas
principalmente por transformar os trabalhadores em
bombas-relógio que a qualquer momento explodem em
sofrimento mental devastador, é algo que Ramazzini sequer
imaginaria. Países capitalistas dependentes, como é o caso
do Brasil, sofrem muito mais com essa nova ordem.
Subjugado pela sua classe política que, por sua vez, é
subordinada ao poder econômico, o Brasil trata seus
trabalhadores como cães vadios e perpetua uma cultura de
que o trabalhador é o grande culpado pela sua desgraça no
adoecer e morrer no trabalho e do trabalho. Médicos que
fazem coro a essa ordem perversa contrariam sua missão e
infringem sua ética. Ramazzini passou a sua vida se
debatendo contra isso. O velho médico italiano merece o
nosso respeito. Por isso, se Ramazzini fosse vivo seria um
convidado especial para participar do Fórum Intersindical.
Seus ensinamentos seriam bem-vindos. Por certo ele nos
diria que não são os médicos os culpados por esses
problemas, tampouco os profissionais de saúde em geral,
alojados nos Centros de Referência em Saúde do
Trabalhador, nem, tampouco, os pesquisadores das
universidades que pouco fazem para considerar a saúde no
trabalho como um dos mais graves problemas de saúde
pública no Brasil, senão o mais grave. Mas ele diria
também que é preciso mudar suas posturas, cumprir com
suas missões e redobrar as suas lutas. ■ ■ ■
*Os editoriais do Boletim expressam a opinião da coordenação do Fórum Intersindical e nem
sempre a de todos os participantes. A cada reunião ordinária, os editoriais são debatidos,
suscitando divergências e provocando reflexões, na perspectiva de uma arena democrática,
criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores.
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A fala da Saúde do Trabalhador

Bernardino Ramazzini
Esperança e indignação são as palavras que
Ramazzini pronunciou ao baixar o terreiro do Fórum
Intersindical. Por ocasião do aniversário de dois anos
do Fórum, a coordenação se sente honrada em poder
entrevistar o ilustre médico. Ao baixar com suas vestes
de época, Amadeu gritou lá do fundo: Diz aí Ramazza!
Nosso convidado, sentindo-se à vontade, olhou para
todos do Fórum Intersindical, como quem acha que
chegou no lugar certo, embora sorrindo bem
discretamente. Recusando, com muita elegância, a
cachacinha do Beto do Amapá, Ramazza deu-nos um
depoimento histórico. Falou sobre o que acha da saúde
do trabalhador com a sabedoria acumulada de quem
viveu há mais de três séculos, acompanhando os
acontecimentos. Falou sobre a Medicina do Trabalho,
falou sobre a culpabilização dos trabalhadores, falou
sobre a injustiça que é morrer no trabalho e sobre
muitos outros temas. Na entrevista, muitos dos
companheiros do Fórum Intersindical, num ambiente
descontraído, mas coberto de seriedade, puderam
fazer perguntas ao nosso convidado. Sempre com
muita simpatia e solicitude, Ramazzini nos brindou
com um momento memorável e único. Oxalá todos os
médicos possam ser assim algum dia...
http://www.stephenshortt.org/medramazzinifp.jpg

Fórum (coordenação) - Professor, é com muita honra que o
recebemos em nosso Fórum Intersindical. Muito obrigado
por sua participação e por ter aceito nosso convite.
Ramazzini - Eu é que agradeço a oportunidade.
Tenho acompanhado com atenção o que se
passa pelo mundo, em matéria de saúde do
trabalhador, e as coisas não andam bem. Aliás,
andam muito mal. Sei que morrem dois milhões
e 300 mil trabalhadores, todos os anos, por
acidentes e doenças do trabalho. E o Brasil não
foge à regra dessa calamidade. É um prazer
para mim estar aqui com vocês debatendo esse
tema.
Luizinho - Professor Bernardino, a que o senhor atribui
essa calamidade de saúde pública no Brasil?
Ramazzini - Quando escrevi meu livro As doenças
dos trabalhadores, no prefácio eu dizia: Não só
nos tempos antigos, mas também na nossa
época, os governos bem constituídos têm criado
leis para conseguirem um bom regime de
trabalho1. Portanto, Luizinho, parece que vocês
não têm tido, no Brasil, governos bem
constituídos.
Venha para o Fórum Intersindical
Juntos fazemos a diferença da Saúde do Trabalhador

Isso não quer dizer que não haja outras razões.
Em meu livro eu já assinalava: Fico aqui em
dúvida se aos médicos que se ocupam de
elegância e de asseio [...] possa eu convidá-los
para verem as latrinas e agitar a bílis no seu
nariz2. É claro que isso não é um problema só dos
médicos, pois eles são meros profissionais de
saúde, como todos os demais, e dependem de
políticas públicas, inclusive na sua formação,
mais eficazes para combater a calamidade da
morte e do adoecimento no trabalho.
Edna - Professor Ramazzini, sei que o senhor não estudou o
trabalhador da área de telecomunicações, que é um trabalho
da modernidade, mas o que o senhor acha do fato de que
muitos operadores de manutenção estão expostos ao
chumbo?
Ramazzini - Edna, acho isso muito grave. Na
minha época estudei o trabalho dos oleiros,
aqueles que trabalham com cerâmica, e vi coisas
terríveis. Expostos ao chumbo logo adoecem.
Primeiramente surgem tremores nas mãos,
depois ficam paralíticos, dementes, caquéticos,
desdentados e com lienteria, sendo raro
encontrar-se um oleiro que não exiba facies
plúmbea e cadavérica3.
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Edna – Professor, o que é lienteria?
Ramazzini – É uma forma grave de diarreia em
que o alimento é eliminado sem ser digerido.
Ronaldão - Professor, sou bancário. Hoje, o sofrimento
mental é um dos maiores problemas de nossa categoria.
Como resolver esse problema?
Ramazzini - Ronaldo, a moderna ocupação do
bancário, principalmente, pela possibilidade de
ampliar seu salário ultrapassando as metas
estabelecidas pelos bancos, cria uma falsa
impressão de que os bancários podem se tornar
príncipes. Mas nunca serão. Adoecerão antes.
Príncipes são somente os donos dos bancos. Veja
o que observei quando estudei os escribas,
notários e os secretários dos príncipes. Na
mesma categoria estão compreendidos os
secretários dos príncipes, cujo prazer da
companhia não é a última glória; passam por
grande tortura mental não só pela multidão de
cartas que escrevem, como porque não
adivinham as intenções deles, ou porque, por
astúcia
dos
príncipes,
não
querem
ser
entendidos de duas maneiras; o certo é que
aqueles que se destinam a esse emprego
maldizem seu trabalho e, ao mesmo tempo, a
corte4. Você me pergunta como resolver esse
problema. Não é fácil, mas a primeira
providência
é
o
bancário
assumir
sua
consciência de classe, de que não é príncipe e
nunca será. É apenas um secretário dos
príncipes, mais um entre os demais. Morrerá de
sua tortura mental.
Ilquias - Professor, sou dirigente sindical da base dos
metalúrgicos. A forma como os sindicatos se organizam hoje
é suficiente para melhorar a saúde dos trabalhadores?
Ramazzini – Ilquias, sinceramente, acho que falta
muita coisa. Fui médico mais de 100 anos antes
dos sindicatos existirem. Se, naquela época,
vendo o sofrimento e, tantas vezes, a desgraça
dos trabalhadores, eu olhasse para a frente
acharia que os trabalhadores unidos
e
organizados dariam fim à exploração no
trabalho. Mas isso não ocorreu. É bem verdade
que muitas coisas melhoraram, mas ainda
existem condições de trabalho que são iguais e
até piores das que eu vi há mais de três séculos.
Ilquias - O que o senhor acha que falta?
Ramazzini – É claro que a vergonha na cara dos
poderosos é o que mais falta. Mas a união dos
trabalhadores organizados e motivados para o
bem comum da saúde no trabalho ainda está
faltando. Sei que é muito difícil, lutar contra
Conheça a história da Saúde do Trabalhador no Brasil
Acompanhe o Boletim Informativo do Fórum Intersindical

aqueles que os exploram e, por saberem que
exploram, quando não dizem pensam: SE ACHA
QUE ESTÁ SENDO EXPLORADO SUMA
DAQUI E VAI MORRER DE FOME POR AÍ.
Ainda
assim,
a
luta
organizada
dos
trabalhadores é a única forma de mudar a
saúde no trabalho.
Zulu - Doutor Bernardino, os trabalhadores do saneamento
até hoje, no século XXI, não têm proteção. O que o senhor
acha disso?
Ramazzini – Eu acho terrível. Zulu, você sabe que
eu me interessei pela saúde do trabalhador, por
causa dos trabalhadores do saneamento? Eu já
era médico, mas ainda não me ocupava dos
ofícios. Pois naquela época, as cloacas das casas
eram esvaziadas de três em três anos por um
cloaqueiro. Sei que hoje essa profissão está em
extinção, mas ainda existe em alguns lugares
em que há fossa e não existem máquinas para
fazer o trabalho de limpeza. De qualquer
maneira, posso dizer que esse trabalhador foi o
antepassado ocupacional dos trabalhadores do
saneamento... e como tal trabalho se fizesse em
minha casa, observei que um dos operários,
naquele
antro
de
Caronte,
trabalhava
açodadamente, ansioso por terminar; apiedado
de seu labor tão impróprio, interroguei-o por que
trabalhava tão afanosamente e não agia com
menos pressa, para que não se cansasse
demasiadamente, com o excessivo esforço. Então,
o miserável, levantando a vista e olhando-me
desse antro, respondeu: “Ninguém que não tenha
experimentado
poderá
imaginar
quanto
custaria permanecer neste lugar durante mais
de quatro horas, pois ficaria cego”5. Zulu, o
impacto que me causou foi tão grande que
resolvi estudar as doenças dos trabalhadores.
Imagino como você, enquanto dirigente sindical,
deve se sentir com o sofrimento de seus
companheiros. Mesmo sabendo que as condições
hoje são outras, mudam as razões do sofrimento
mas não muda o sofrimento. Sabendo de seu
ofício, tempos depois quando eu andava pela
cidade encontrava muitos cegos que, por terem
exercido o ofício de cloaqueiros, agora
perambulavam, entregues à própria sorte da
desgraça.
Alessandro – Professor, sou comerciário. No nosso ofício
ficamos muito tempo em pé e carregamos muito peso. Como
isso afeta a nossa saúde?
Ramazzini – Nas artes que têm de ficar de pé, os
operários estão propensos, sobretudo, às varizes.
Pelo movimento tônico dos músculos, é
retardado o curso, quer fluente, quer refluente,
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do sangue que então se estanca nas veias e válvulas das pernas, produzindo aquelas tumerações
chamadas varizes6. Alessandro, imagino o quanto deve ser difícil sua arte, ainda mais sabendo que o
salário do comerciário é baixo em relação ao que ganha um médico, por exemplo, que trabalha na
maior parte do tempo sentado. Além disso, profissões que obrigam a permanência de pé também podem
ocasionar úlceras nas pernas, fraqueza nas articulações, perturbações dos rins e urina sanguinolenta7.
Em relação ao peso, além de lembrarmos da hérnia, que todos sabemos que pode decorrer desse ofício, é
preciso observar como se faz a distribuição dos pesos a serem carregados. Esta arte dos que carregam
peso deve ser acompanhada de uma outra arte: a dos que organizam as atividades de trabalho.
Angela - Professor, sou motorista de ônibus. O médico da
empresa acha que sou culpada pelos problemas de saúde que
tenho, como dores, por exemplo.
Ramazzini – No meu livro eu dizia: ... o médico que
vai atender a um paciente proletário não se deve
limitar a pôr a mão no pulso, com pressa, assim
que chegar, sem informar-se de suas condições;
não delibere de pé sobre o que convém ou não
convém fazer, como se não jogasse com a vida
humana; deve sentar-se, com a dignidade de um
juiz, ainda que não seja em cadeira dourada,
como em casa de magnatas; sente-se mesmo num
banco, examine o paciente com fisionomia alegre
e observe detidamente o que ele necessita dos seus
conselhos médicos e dos seus cuidados piedosos.
Um médico que atende um doente deve informarse de muita coisa a seu respeito pelo próprio e
pelos seus acompanhantes8. Veja, Angela, que esse
médico não levou nada disso em consideração, e
além de tudo, ao culpar você, ele está se eximindo
de responsabilidade e, pior, está tirando a
responsabilidade do dono da empresa de ônibus.
Você, Angela, que é vítima do seu trabalho
extenuante e sem condições adequadas acaba
sendo culpabilizada por seus problemas. É
lamentável.
Miriam - Professor, a propósito, o que o senhor acha da
atuação dos médicos do trabalho? Afinal, que arte exerce o
médico do trabalho?
Ramazzini – Olha, Miriam, não é uma pergunta
fácil. Na minha época não havia médico disso ou
daquilo. Entendo que a evolução tecnológica no
diagnóstico e na terapêutica exigiu do médico
adaptar-se à complexidade que a medicina foi,
pouco a pouco, adquirindo. Daí o surgimento de
tantas especialidades clínicas. Mas, a Medicina do
Trabalho não é uma especialidade clínica. Ela foi
criada como uma forma de controle dos
trabalhadores. No início ela controlava o corpo,
atualmente ela controla a alma. O sofrimento
mental é um exemplo disso. Que médico do
trabalho cumprirá sua missão de servir aos
enfermos da alma que adoecem por causa do
trabalho? A única forma seria tratar do trabalho
que faz adoecer. E isso o médico do trabalho não
consegue fazer.
[entrevista concedida ao Fórum Intersindical - agosto 2017]

A única forma de tratar do trabalho doente é
impedir que ele adoeça, é mantê-lo sadio, de
modo a que o trabalho não adoeça os
trabalhadores. Quem faz isso é a política, é a
lei, é a mudança de mentalidade dos donos do
trabalho.
Miriam - Professor, e qual é o papel dos trabalhadores
nisso?
Ramazzini – É como falei anteriormente.
Somente
a
união
dos
trabalhadores
organizados é capaz de exercer a pressão
social sobre o poder político. Já passou da hora
dos trabalhadores fazerem uma rebelião ética
e civilizada contra o adoecimento e a morte no
trabalho. As diferenças e divergências entre os
trabalhadores devem ser superadas. Os
trabalhadores devem ter igualdade na luta
pela saúde. Não podem ter igualdade somente
na hora de morrer do trabalho.
Fórum (coordenação)
Professor,
agradecimento, deixe suas palavras finais...

com

nosso

Ramazzini – Volto ao passado com esperança.
Nesse agradável passeio que fiz ao futuro, 300
anos
depois,
vi
que
algumas
coisas
melhoraram. Para essas fico muito feliz. Para
aquelas que estão como no meu tempo, ou
mesmo pioraram, fico indignado mas tenho
esperança. E minha esperança é porque se na
minha
época
não
havia
sindicatos
e
organização de trabalhadores agora há. E o
Fórum Intersindical é uma forma de
organização para a resistência contra as
doenças dos trabalhadores. Creio que se eu
voltar de novo algum dia, encontrarei um
mundo do trabalho mais digno. Contem sempre
comigo. ■ ■ ■
Citações da entrevista no livro
1 - pag. 23 // 2 - pag. 75
3 - pag. 47 // 4 - pag. 238
5 - pag. 76 // 6 - pag. 161
7 - pag. 162 // 8 - pag. 23
Para acessar o livro:
www.multiplicadoresdevisat.com

https://www.saudeocupacional.org/v2/wpcontent/uploads/2016/06/Pai_medicina.jpg
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Ramazzini e a obra que revelou a vida dos trabalhadores em 1700
artigo do mês
Quantos trabalhadores hoje em dia encontram a morte no seu trabalho,
levando consigo para a sepultura o erro dos médicos que ignoraram que
as doenças profissionais também podem matar. Tal erro só desaparecerá
quando todos os médicos que deixam suas escolas se conscientizarem de
que as condições de trabalho podem causar doenças e mesmo a morte dos
trabalhadores brasileiros. (Diogo Pupo Nogueira)
Ao refletir sobre o que escreveria, uma canção me
invadiu (sabe-se lá de onde...) e veio o desejo de
sugerir que a escutem durante os debartes1 no Fórum.
“O bêbado e a equilibrista”(João Bosco e Aldir
Blanc, 1977), entre outros, homenageava Chaplin
que, como Ramazzini, optou pelo lado dos
trabalhadores. Foi numa tarde que se ia em 2008 meu
encontro e encantamento com o mestre Bernardino
Ramazzini. Quase dez anos. Poucos para me sentir
confortável em falar da vida e obra de Ramazzini
sem ser repetitiva. Emprestando da História o
princípio da escolha do começo da narrativa,
selecionei alguns retalhos iniciando pela edição
comemorativa dos trezentos anos após a publicação
da obra magna (Ramazzini, 1700) em que o médico e
professor Diogo Pupo Nogueira (2000, p.310)
mencionava:
Quantos trabalhadores hoje em dia encontram a morte no
seu trabalho, levando consigo para a sepultura o erro dos
médicos que ignoraram que as doenças profissionais também
podem matar. Tal erro só desaparecerá quando todos os
médicos que deixam suas escolas se conscientizarem de que
as condições de trabalho podem causar doenças e mesmo a
morte dos trabalhadores brasileiros.

Quantos médicos e outros profissionais de saúde
ainda serão formados nos atuais 317 anos – e mais
além – da publicação original, sem reconhecerem a
importância da saúde no trabalho? Conscientizar os
mais jovens implica que seus professores estejam
conscientes, envolvendo-se na transformação de
práticas docentes e de saúde, enredando-se na
reflexão e modificação de suas próprias atitudes. A
associação trabalho e doença, como Ramazzini
percebia
–
pedindo
licença
ao
necessário
anacronismo –, está atrelada ao mapeamento
produtivo de cada território, visto que as “artes
que se exercem” são diversas e cada ofício pode
ocasionar múltiplos agravos (Ramazzini, 2000,
Prefácio). Os ofícios mudam de nome, os ambientes e
processos de trabalho se modificam, as doenças e o
conhecimento científico sobre estas também. E como!
A epidemiologia se propõe a estudar os agravos
visando responder às questões centrais (quais
trabalhadores adoecem, de que, onde, quando, por
que e como) (Vasconcellos; Gaze, 2013) e a resposta
a essas perguntas, ao acompanhar a dinâmica do
1 - debartes: debates científicos permeado por expressões artísticas.
2 - iatraliptas: massagistas. As casas de banho (onde se aplicava massagens, ventosas,
sangrias e os outros tratamentos) eram equivalentes aos atuais hospitais.

Rosangela Gaze*
mundo do trabalho, pode impactar na redução do
adoecimento e morte dos dias atuais e futuros
(Mendes; Wünsch Filho, 2013). Descer mananciais de
água – que suscitava risos dos médicos contemporâneos
de Ramazzini (2000, p.33) –, visitar galerias de
esgoto, adentrar granjas de suínos e oficinas de
metalurgia, observar processos de trabalho em geral
são atos médicos! Vejam a sagacidade do Dr.
Ramazzini ao observar a exposição dos iatraliptas2
também ao unguento de mercúrio utilizado no
tratamento da sífilis, deixando entrever uma
possível sinergia (agentes biológico e químico)
(Ramazzini, 2000, p. 304). Ou ainda, a hidropisia
(ascite, derrame pleural, edemas) – que acometia,
dentre outros, os peneiradores e medidores de
cereais -- aos processos e riscos a que esses
trabalhadores eram expostos:
Não é menos digno de admiração o modo pelo qual o trigo,
que permaneceu amontoado muito tempo em locais fechados ou
subterrâneos, como na Toscana, desprenda tão prejudicial
emanação; pode até matar os que pisem esses lugares para
apanhá-lo, se antes não deixarem a porta aberta,
permitindo que se exalem, pouco, os vapores maléficos
(Ramazzini, 2000, p.150).

Hoje está bem estabelecido o nexo entre câncer de
fígado e exposição a toxinas de fungos presentes em
cereais estocados (aflatoxinas) mas é a observação
arguta e sem
pré-conceitos, como
Ramazzini
fartamente demonstra, que possibilita a construção
de
novas hipóteses epidemiológicas a serem
verificadas.
Ramazzini desenvolveu um método
(quadro)
para
sistematizar
as
doenças
dos
trabalhadores, com múltiplas entradas e saídas de
informações, propiciou, no formato classificatório
rudimentar da época a compreensão da importância da
abordagem integral do processo saúde-doença. A cada
capítulo, referindo-se ao conjunto de doenças (no
plural)
associadas
ao
ofício,
incluindo
a
organização e análise dos diversos processos de
trabalho necessários, desvenda-se ao leitor a
existência de mais de um fator condicionante e de
consequências para as doenças. Identifica os atores
sociais envolvidos, como os representantes do poder
político e econômico, o contexto socioeconômico de
utilização da mão-de-obra, assim como situa as
recomendações preventivas e terapêuticas remetendo à
historicidade das práticas de saúde. Método que foi
construído, junto aos artífices,
amalgamando
saberes. O foco de seu método estava na adequação
dos processos para proteger o trabalhador, ilustrado
na utilização de equipamentos de proteção coletiva:
uso de máquinas pneumáticas para a retirada do ar
viciado das minas (Vasconcellos; Gaze, 2013, p.82).
continua
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Ramazzini e a obra que revelou a vida dos trabalhadores em 1700 – Rosangela Gaze

Método de Ramazzini
(segundo Vasconcellos e Gaze, 2013, p.82)
• Descrição do ofício
• Relevância social do ofício e as
relações sociais envolvidas
• Análise do processo de trabalho
• Análise do ambiente de trabalho
• Análise da organização do trabalho
• Análise dos riscos e cargas
• Identificação das doenças agudas e crônicas
• Fisiopatogenia das doenças
• Distribuição epidemiológica
• Tratamento
• Prevenção
• Relações dos ofícios com o meio ambiente
• Revisão bibliográfica

Essa abordagem integralizadora das informações
poderia ser aperfeiçoada pelo investimento na
qualificação da coleta de dados primários e,
através dos recursos cibernéticos atuais, pela
articulação dos sistemas existentes. Um dos pilares
da
atual
Saúde
do
Trabalhador,
a
interdisciplinaridade - é evidente no tratado,
ilustrada pelas referências a Georgius Agricola
(Pai da Geologia), Ovídio (Poeta romano), Plínio, o
velho (cientista e historiador romano) e São
Cipriano de Cartago (Santo e advogado). Completo
essa narrativa com breve resumo de sua trajetória
de vida eternizada pelo legado aos trabalhadores.
Ramazzini faleceu em 1714, aos 81 anos, à frente de
seus alunos e colegas, ao tentar vestir a beca para
iniciar mais uma aula na Universidade de Pádua,
sendo enterrado numa das igrejas de Pádua. Lecionou
em diversas Faculdades de Medicina (Universidades:
Pádua,
Veneza,
Módena).
Adquiriu
malária
possivelmente pelas condições de trabalho em
Viterbo/Itália e, no retorno a Carpi para se
tratar, conheceu Francesca Righi com quem se casou
e teve três filhos. Estudou Filosofia e Medicina na
Universidade de Parma, graduando-se médico, em
1659, aos 25 anos. Nasceu em 1633, em Carpi, Emilia-Romagna, Itália. Ramazzini pesquisou e redigiu
seu tratado sobre as doenças dos artífices em menos
de dez anos.

Além deste, escreveu 42 trabalhos científicos,
proferiu 16 conferências e foi membro de várias
sociedades e academias, como a Academia CaesarioLeopoldina dos Curiosos da Natureza de Viena,
sendo cognominado "Hipócrates III" pela leitura
assídua de Hipócrates em grego e conhecimento raro
de sua vida e obra. Estudou medicina geral,
clínica
médica,
epidemiologia,
sanitarismo,
meteorologia,
ciências,
filosofia,
história,
letras, poesia, literatura e artes e exerceu as
especialidades de oftalmologia, estomatologia,
dermatologia,
gastroenterologia,
hematologia,
neurologia,
pneumologia,
cancerologia,
ginecologia, obstetrícia, biorritmo e ergonomia.
Entre seus amigos, estavam o histologista Marcello
Malpighi (1628 – 1694), Giovanni Lancisi (16541720), que estudou as origens do aneurisma, e
Gottfried
Leibniz
(1646-1704),
matemático,
filósofo e diplomata que desenvolveu o cálculo
diferencial. Parece ter sido, portanto, um médico,
professor e escritor que trabalhava em regime
intensivo. Mostrava-se, ao que se depreende de sua
obra, independente em suas ideias, não permitindo
que as críticas e ironias limitassem seu trabalho.
■ ■ ■
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Rosangela Gaze é médica de saúde pública, doutora
em Medicina (doenças infecciosas e parasitárias),
professora adjunta do Laboratório História, Saúde e
Sociedade da Faculdade de Medicina da UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Venha para o Fórum Intersindical
Faça parte da trincheira em defesa da saúde do trabalhador

NOTA dos EDITORES
A produção acadêmica de textos, ditos científicos, não é acessível ao cidadão ‘comum’. Os milhares e milhares de textos produzidos e
armazenados em revistas científicas, todos os anos, são lidos apenas entre os pares, ou seja, entre os mesmos que os escrevem. Ficam
armazenados nas estantes de uma ‘ciência’ hermética, discriminatória e descolada da sociedade que, para ser conhecida do público, tem que ser
traduzida nos jornais, revistas ‘leigas’, boletins, televisão, blogs, vídeos da internet, no boca-a-boca. No caso da saúde do trabalhador, essa
situação é mais grave, pois o que se escreve sobre o tema deveria ter como alvo principal de divulgação, ora pois, os trabalhadores! Não é o que
ocorre. Revistas ‘científicas’ que tratam da saúde do trabalhador não são “para o bico” dos trabalhadores comuns. E, cada vez mais, são cada vez
menos “para o bico” dos próprios pesquisadores da saúde do trabalhador. São muitos os obstáculos para que nós, acadêmicos, professores,
militantes, profissionais da saúde do trabalhador consigamos publicar em revistas ‘científicas’. Os julgadores dos textos são rigorosos, cujo rigor,
guardado pelo anonimato, é de credibilidade duvidosa. Querem mudar conteúdo, questionar opiniões, mudar o método, mexer na alma do que está
escrito. Além disso, revistas ‘científicas’ cada vez mais cobram para publicar, exigem tradução para o inglês, levam meses e até anos para dar
respostas se aceitam ou não o artigo que parece ser tido como uma ameaça para uma estética científica de caráter dúbio e que não está preocupada
em massificar e democratizar o conhecimento produzido. É com este espírito de resistência que a seção de artigos do Boletim do Fórum
Intersindical pretende ser um espaço aberto e democrático de reflexão e difusão de conhecimentos. Mande seu texto. Participe! ■ ■ ■
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À Alma do Fórum

ASFOC-Sindicato dos Servidores da Ciência,
Tecnologia, Produção e Inovação em
Saúde Pública

SECRJ-Sindicato dos Empregados no
Comércio do Rio de Janeiro

Feliz
Aniversário

SINDMETAL-Sindicato dos Metalúrgicos
do Rio de Janeiro

SINDISERV Macaé-Sindicato dos
Servidores Públicos de Macaé

Sindicato dos Bancários de
Pernambuco
SINTRATURB-Sindicato dos Motoristas e
Cobradores de Ônibus do Rio de Janeiro

SINDSPREV RJ- Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde, Trabalho e
Previdência Social

ATCERIO ENDEMIAS-Associação
dos Trabalhadores do Controle de
Endemias

SEPE-Sindicato Estadual dos Profissionais
de Educação do Rio de Janeiro

SINTRONAC-Sindicato dos
Trabalhadores de Transporte Terrestre
de Niterói

SINFA-Sindicato dos Servidores Civis e
Forças Armadas

SIEMACO-RJ-Sindicato dos Empregados de Empresas de
Asseio e Conservação-RJ
SINTSAMA- Sindicato dos Trabalhadores em
Saneamento Básico e Meio Ambiente do
Rio de Janeiro

SINDIPETRO-Sindicato dos Petroleiros

SINDPFAETEC-Sindicato dos Profissionais de
Educação da Fundação de Apoio à Escola Técnica

SINTTEL- Sindicato dos Trabalhadores em
Telecomunicações e Operadores de Mesas
Telefônicas do Município do Rio de Janeiro

SINTUPERJ-Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Públicas Estaduais do
Rio de Janeiro
SCVRTTCGP- Sindicato dos Rodoviários do
Município do Rio de Janeiro

SINPRO BAIXADA- Sindicato dos Professores
da Baixada Fluminense

SASERJ- Sindicato dos
Assistentes Sociais do Rio
de Janeiro
SINTRACONST RIO- Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil do Município
do Rio de Janeiro

SINDMOEDEIRO-Sindicato Nacional dos
Moedeiros

TTR-Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais

SINDSERJ-Sindicato dos
Sociólogos do Estado do Rio de
Janeiro
SINTECT- RJ Sindicato dos Trabalhadores da Empresa
Brasileira de Correios Telégrafos e Similares
do Rio de Janeiro

SINACS-RJ-Sindicato dos Agentes
Comunitários de Saúde do Estado
do Rio de Janeiro

SINTRAPP- Sindicato dos Servidores Municipais
de Presidente Prudente

SUEESSOR-Sindicato Único dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Osasco e Região

SINPROVERJ-Sindicato dos Propagandistas- Vendedores e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos
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Trabalhadores Anônimos

Dando Visibilidade às
Identidades Sociais

Bernardino Ramazzini
Depoimento de um médico (quase) anônimo
Não me incomoda o fato de eu ser um trabalhador anônimo. Os médicos sempre
ocuparam uma posição de destaque nas sociedades. Portanto, o meu anonimato
não foi tão radical. Até um certo destaque e uma certa notoriedade me foi
concedida, nos locais onde exerci o meu ofício. Mas, não me era destinado o fausto
da fama. Ao contrário, por exercer minha arte nos labirintos do mundo do
trabalho, o anonimato de médico me possibilitava ouvir e ser ouvido como um
trabalhador igual a todos os demais. A fama me traria o desgosto de ser olhado
como se eu fosse uma espécie de divindade. E, como eu aprendi a saber, os deuses
sempre olharam para os trabalhadores com desdém e sem misericórdia. A parte
que me coube no exercício de meu ofício foi conhecer o ofício daqueles que, esses
sim, viviam, adoeciam e morriam no completo anonimato, Nunca se deu nome
àqueles que ergueram o mundo. Nunca se fez jus àqueles que alimentaram os
famosos e os notórios que povoam os livros de história. Nunca trouxeram à luz,
sequer, as mãos calejadas que suavizaram os caminhos dos nobres e poderosos
para estes melhor exercerem suas injustiças com os trabalhadores que sustentaram
com dignidade as vidas indignas dos que lhes oprimiram ao longo da história.
Como um trabalhador anônimo entre todos os demais, percebo que meu anonimato
continua vigorando hoje, 300 anos depois, entre aqueles que exercem o mesmo
ofício da medicina a que me destinei. Ainda não se reconhecem os trabalhadores
como sustentáculo das sociedades, como chama que mantém o calor da vida sobre a
Terra e como alicerce de toda a arquitetura humana. Não quero deixar o
anonimato para alcançar a fama. Só tem sentido eu deixar de ser anônimo se todos
aqueles trabalhadores que estudei seus males e suas dores em seus ofícios e suas
artes, e com quem convivi durante minha vida – mineiros, douradores, iatraliptas
(massagistas), químicos, oleiros, estanhadores, vidraceiros e fabricantes de
espelhos, pintores, os do enxofre, ferreiros, gesseiros e caleiros, farmacêuticos,
cloaqueiros, pisoeiros, azeiteiros, curtidores, queijeiros, os dos ofícios imundos, os
de fumo, coveiros, parteiras, nutrizes, vinhateiros, cervejeiros e destiladores,
padeiros e moleiros, fabricantes de amido, peneiradores e medidores de cereais,
lapidários, estatuários, britadores, lavadeiras, cardadores de linho, cânhamo e
seda, banhistas, salineiros, os dos ofícios em pé, os operários sedentários, os
trabalhadores judeus, corredores, cavaleiros, carregadores, atletas, joalheiros,
mestres de dicção, cantores e outros desse gênero, agricultores, pescadores,
militares, pedreiros, literatos, tipógrafos, escribas e notários, confeiteiros, tecelões,
bronzistas, carpinteiros, amoladores, ladrilheiros, poceiros, marinheiros e
remeiros, caçadores, saboeiros e todos os demais trabalhadores que não estão aqui
listados – possam ter reconhecida sua identidade social de tecelões da teia da vida,
confeiteiros do doce da natureza humana, arquitetos da morada da dignidade. ■ ■ ■
Fórum Intersindical
Emoção e Luta pela
Saúde do Trabalhador
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INFORMES
Acompanhe...
PRÓXIMA REUNIÃO do
FÓRUM INTERSINDICAL

I Curso de Formação Intersindical de Goiás
Goiania - 11/08/2017
Aula inaugural e
Reunião Ordinária do Fórum Intersindical

Dia 25/07 - 6ª feira
09 às 12:00h - reunião ordinária
12 às 17:00h - almoço dançante

Participações Especiais:
DJ Cyro Haddad
e
Claudio Tadeu & os Naturais da Rocinha
Local:
Centro social Esportivo dos Rodoviários
Rua Otaviano, 404 - Rocha Miranda

Foto: JSLL

Reunião do Fórum Intersindical em 27/07/2017
Oficina temática

"Erros e acertos na vigilância
do benzeno e amianto."
com as convidadas:
Regina Dal Castel Pinheiro – Cerest/SC
Simone Alves dos Santos – Cerest/SP
Coordenação: Fatima Sueli Ribeiro - UERJ
(em destaque na foto)

Foto: Marcel Caldas

CONTINUAM ABERTAS as INSCRIÇÕES para o
BOLETIM ESPECIAL de FOTOGRAFIAS sobre
SAÚDE do TRABALHADOR.
Veja as instruções para o concurso em nosso site
www.multiplicadoresdevisat.com
Já pode ir tirando suas fotos!!

Oficina de Trabalho – Coordenação Geral de Saúde do
Trabalhador (CGST/Ministério da Saúde) &
Projeto de Formação de Vigilância em
Saúde do Trabalhador
CESTEH – 08/08/2017
A Oficina discutiu o desenvolvimento de projetos com
Karla Baêta (coordenadora CGST), Gideon Borges (Cesteh),
Renata Faria, Cyro Haddad, Daphne Braga, Luciene Aguiar,
Jacqueline Caldas, Ana Paula, Ana Carolina e Fadel.
Foto: na ordem: Gideon, Karla, Carolina, Ana Paula, Jacqueline, Luciene

ATENÇÃO!
Se você tem interesse em escrever
um texto sobre saúde do
trabalhador para a nossa seção
artigo do mês entre no blog e veja
como proceder:
www.multiplicadoresdevisat.com

Fórum Intersindical - Democracia participativa pela saúde no trabalho
Coordenação:
Ana Paula Bragança (Pesq. Colab. DIHS/ENSP/FIOCRUZ)
Jacqueline Wilhelm Caldas (mestranda ENSP/FIOCRUZ)
Luciene Aguiar (doutoranda ENSP/FIOCRUZ)
Renato José Bonfatti (CESTEH/ENSP/FIOCRUZ)
Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos (DIHS/ENSP/FIOCRUZ)

Fórum Intersindical de Formação em Saúde-Trabalho-Direito
para a Ação em Saúde do Trabalhador
Av. Brasil, 4036, sala 905, Manguinhos - CEP: 21.040-361
Rio de Janeiro - RJ - Telefone: (21) 3882-9222/9223
forumintersindical@gmail.com

Venha para o Fórum Intersindical - Acompanhe nosso Boletim Informativo

