
 

 

FÓRUNS – 36º EIA 
Informações gerais para elaboração de RELATÓRIO DO FÓRUM 

 

FÓRUM Nº    
TÍTULO:  Fórum Ruído e Meio Ambiente 
Coordenadores: Alessandra Giannella Samelli e Ana Claudia Fiorini 
Relator: Isabel Cristiane Kuniyoshi 
DATA: 30/07/2021 às 10h30min 
Quantitativo de participantes (em média): 35 participantes com interação no chat 

 

TEMAS DISCUTIDOS (registrar): 
PAIR relacionada ao trabalho e novas práticas durante a pandemia 

 

APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS? Sim    Não 
Registrar os temas abordados e palestrante responsável 
 
TEMA: Novas Morfologias do Mundo do Trabalho 
Rene Mendes / Brasil - (Palestrante) 
 
TEMA: Covid-19: Reflexos e interações entre as medidas de proteção, a perda auditiva e o 
trabalho 
Adriana Bender Moreira de Lacerda / Brasil - (Palestrante) 
 
Thais C Morata / EUA - (debatedora) 
 
Principais CONTEÚDOS ABORDADOS (por participantes):  
 
Dr. Renê levantou reflexões acerca de aspectos decorrentes do contexto da Pandemia de 
Covid-19 e que impactaram no mundo do trabalho e, consequentemente, impactos sobre a 
natureza e magnitude dos “fatores de risco ocupacional”, tais como: 1) Mudanças no perfil 
ocupacional da classe trabalhadora; 2) O esmaecimento da concretude objetiva do “trabalho 
contemporâneo”: pessoa, lugar, tempo, responsabilidade estão relativizados. As reflexões 
conduziram à tese que as “Metamorfoses” ou “Teratogênese” do Mundo do Trabalho foram 
desveladas e agravadas pela pandemia. Além disso, a tríade “novas tecnologias” + “capital 
financeiro” + “neoliberalismo” levam a “novas morfologias do trabalho”. O contexto do 
mundo do trabalho é outro, desvelado, acelerado e/ou agravado pelas desigualdades sociais 
intensificadas pela pandemia. Dr. Renê finalizou elencando suas conclusões sobre o tema: 1) 
A pandemia desvelou, acelerou e agravou processos de mudanças sociais e no mundo do 
trabalho; 2) Com a perda da caracterização do trabalho “dito formal”, com a pulverização de 
locais de trabalho, com a utilização de ferramentas rudimentares de trabalho, como por 
exemplo, bicicletas motorizadas e motocicletas, a natureza e magnitude dos fatores de risco 
nas atividades ocupacionais devem ser repensadas no contexto durante e pós pandemia, 
considerados problemas de Saúde Pública.  
 



 

 

Dra. Adriana abordou os aspectos psicossociais decorrentes da Covid-19 na comunicação 
humana e interações com a saúde do trabalhador. Apresentou iniciativas e estudos 
promovidos pelo Laboratório de Audição e Envelhecimento, Universidade de Montreal, 
Instituto de Geriatria de Montreal, Audição Québec e Observatório de Envelhecimento e 
Sociedade em prol das pessoas que sofreram impactos na comunicação por conta das 
condições impostas pela pandemia, tais como o distanciamento, o uso de máscaras e uso de 
meios de comunicação remota, especialmente os deficientes auditivos. O primeiro estudo 
teve como objetivo descrever os efeitos do uso de medidas de proteção contra a Covid-19 
sobre a comunicação de pessoas com perda auditiva e identificar estratégias que possam 
maximizar a comunicação para pessoas com perda auditiva em um contexto pandêmico. O 
segundo estudo apresentado teve como objetivo implementar e avaliar um programa de 
sensibilização para trabalhadores que fornecem bens e serviços a clientes com deficiência 
auditiva. Com base nestas iniciativas, os pesquisadores esperam poder melhorar a integração 
social e a qualidade de vida das pessoas com deficiência auditiva em tempos de pandemia, 
promover os direitos das pessoas com deficiência auditiva; melhorar a qualidade dos serviços 
prestados aos clientes com deficiência auditiva e que as boas práticas que favorecem a 
comunicação humana possam perpetuar-se para além da crise sanitária atual. 

 

DISCUSSÕES REALIZADAS NO FÓRUM 
Para o debate, a Dra. Ana Claudia fez um apanhado da programação da manhã, inclusive a 
que antecedeu o fórum Ruído e Meio Ambiente: a Conferência da Dra. Thais intitulada 
“Promoção da Saúde no Trabalho pós-pandemia: desafios e oportunidades” e das duas 
apresentações que ocorreram durante o Fórum, propriamente dito, pelos palestrantes Dr. 
Renê Mendes e Dra. Adriana Lacerda. Seguiu convidando para o debate Dra. Thaís que fez 
ponderações sobre as apresentações, destacando a importância das questões suscitadas para 
o contexto político, econômico e social do Brasil. Dra. Alessandra Samelli passou a conduzir os 
comentários e questionamentos apresentados pelos participantes via chat. Dra. Ana Claudia 
reforçou que os participantes dos fóruns trazem inquietudes ao longo dos anos e que foram 
reforçadas pelas falas dos palestrantes hoje: 1) O ruído extrapola o ambiente do trabalho e 
suas consequências na saúde, deixa de se restringir a saúde ocupacional e trata-se de um 
problema de Saúde Pública; 2) Os efeitos da exposição ao ruído no ambiente de trabalho se 
entrelaça aos efeitos da exposição ao longo da vida e aos efeitos do envelhecimento; deixando 
claro que não é viável discutir a saúde do trabalhador de forma segmentada, pois se trata de 
um sujeito que vive, sente, convive e que “também trabalha”. Participantes salientaram que 
diante o “novo” contexto do mundo do trabalho, há a necessidade de ampliar e diversificar os 
“olhares” para as políticas públicas existentes. Dra. Adriana também destacou o fato de que 
esta ampliação de olhares tem que considerar a promoção de saúde em todo o curso da vida, 
em todos os ciclos, tal como preconiza o relatório mundial de saúde. Além disso, a partir de 
sua experiência institucional, clamou aos participantes de que os profissionais da saúde têm 
a responsabilidade social de amparar a sociedade em todas as mudanças que possam 
promover a saúde da população, para além dos muros das universidades e centros de 
pesquisa. Dra. Adriana ainda destacou o fato de que os trabalhadores estão envelhecendo 
ainda no trabalho, o que demanda estudos e reflexões sobre a saúde do trabalhador idoso. 
Participantes e debatedores refletem acerca da consciência dos aspectos sociais, econômicos 



 

 

e políticos que envolvem o enfrentamento da pandemia e também as políticas públicas em 
prol da saúde do trabalhador. 
 
Feitas as considerações finais, as coordenadoras agradeceram aos palestrantes e participantes 
e encerraram a sessão. 

 

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (check list) 
 
Tópicos discutidos no Fórum anterior (2020) foram retomados?  Sim 
 
As deliberações determinadas foram atendidas? Sim 
 
Principais deliberações acordadas no Fórum (2021) (registrar): 
Reflexões acerca do atual cenário político, econômico, social e sanitário devem conduzir a 
atuação dos profissionais de saúde no contexto durante e pós pandemia. 
 
Serão produzidas DIRETRIZES sobre os pontos discutidos no Fórum desse ano (2021)?  Não 

 


