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s QUE lerem este trabalho, hão de lhe fazer o melíior
e mais justo elogio dizendo que foi escrito por
imperiosa necessidade da inteligência e do coração e
não apenas em obediência a 'ordens de serviço, ou mal
disfarçado desejo de se ver editado, assim acrescentando
mais um nome à bibliografia oficial sobre determinado
assunto.
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Ele há de ter, de certo, público mais numeroso
do que aquele normalmente interessado pelas publicações
desta Divisão, pois trata não de um problema de técnica
ou economia mineira, mas de economia humana, no
que tem de mais grave no momento presente.
Escreveu-o o Médico-sanitarista desta Divisão,
Dr. FRANCISCO DE PAULA BOA NOVA JR., filho do
«velho» Boa Nova, engenheiro já falecido e a quem
este Departamento ficou devendo inúmeros bons serviços. Trata-se, pois, de um profissional profundamente enraizado a esta casa, pela tradição patema.
que só o enobrece, e pelo trabalho quotidiano, que
realiza com entusiasmo sempre moço e grande competência profissional. Em sua longa permanência de oito
anos em Criciúma, principal centro da indústria carbonífera catarinense, convivendo intimamente com a população mineira, observando-lhe as condições de vida.
sentindo-lhe as dificuldades, bem como as deficiências
do aparelhamento oficial de assistência, que peca,
inicialmente pelos muitos órgãos trabalhando o mesmo
terreno, — aparelhou-se para prestar o mais documentado e completo depoimento sobre os problemas médico-

— XII sociais da indústria carbonífera sul~catarinen.se, que
pode ser aplicado para todo o Brasil.
Criciúma oferece, no momento presente, um
exemplo precioso aos nossos sociólogos e àqueles que
entre nós forçam a socialização da medicina, esquecidos
de que esta só será possível pela sistemática socialização
de outras profissões, principalmente num regime capitalista, como o nosso.
Há deficiência de médicos, em nossos Institutos e
Caixas, principalmente em face da imprevidente ampliação dos beneficiários dessa assistência médica: o
associado e sua família. Assistimos ao engrossar das
filas nos ambulatórios, — e como será possível a um
médico, por mais extraordinária que seja a sua capacidade de trabalho, examinar cuidadosamente um doente,
quando vê que dezenas aguardam dolorosamente a sua
vez ? Neste sentido, as observações contidas no capítulo III deste trabalho parecem-nos valiosíssimas, não
só em relação à pequena Criciúma, mas à própria Capital Federal, ao Brasil inteiro.
Analisando pormenorizadamente as condições higiênicas e sanitárias da região carbonífera de Criciúma,
descrevendo com singeleza a luta dos técnicos deste
Departamento para melhorar aquelas condições, sanear
e dotar a cidade com uma rede de abastecimento d'água,
o Autor deste trabalho mostra o que na realidade òe
pode fazer de útil, quando se traça um plano objetivo,
dentro dos recursos à disposição, e nele se empenha
o bom nome e a honestidade profissional. E um simples
melhoramento — a canalização d'água, — veio contribuir poderosamente para modificar as condições higiênicas locais, fazendo diminuir de muito o índice mais
trágico que corrói o Brasil do futuro: o da mortalidade
infantil. Porque ali, como no resto do País, o que
dizima a nossa população infantil é a sub-nutrição, isto

- XIII é, a fome crônica, principalmente nos primeiros meses
de vida, — pois lá, como em todo o nosso interior, as
mães, sob a alegação de que seu leite é fraco, alimentam
os filhos com pirão de farinha de mandioca preparado
simplesmente com água, esta quase sempre poluída.
As observações do Dr. Boa Nova, também neste setot,
são de inestimável valia. A alimentação da infância
pode ser melhorada se melhorada for a capacidade
aquisitiva do 'operário, não pelos freqüentes aumentos
de salários, que nada resolvem, mas pelo barateamento
da produção.
Criciúma industrializou'se, tornou-se centro mineiro por excelência no decorrer da Segunda Grande
Guerra, — campos e rebanhos foram abandonados,
todos os braços válidos empregados na faina mais
remuneradora e certa da extração do carvão Todoz
os gêneros, até então produzidos na região, tiveram
de vir de longe, — carne e leite, principalmente, — e
seus preços ficaram proibitivos aos salários até então
compensadores dos mineiros. Naturalmente que este é
o alto preço pelo qual se paga a industrialização e que
só pode ser atenuado pela melhor assistência ao trabalhador rural e amparo à sua produção.
Frizamos que o presente trabalho não é apenas um
retrato fiel da região carbonífera de Criciúma; antes,
um roteiro do que deve ser feito em benefício da indústria carvoeira, em seu elemento humano e no seu
duplo aspecto de capital e trabalho.
Os mineradores têm muito o que meditar nestas
páginas, que muitas objetivam defender os seus legítimos interesses, tais como os capítulos sobre fadiga,
prevenção e custo de acidentes e, acima de todos,
aquele, sobre «mal jeito», pequeno acidente tão freqüente nas minas de Criciúma e que vem sendo tão
habilmente explorado pelos «simuladores de acidentes».

— XIV —

Porque, como friza o autor do presente trabalho,
«o operário sem problemas não tem reivindicações a
fazer, não tem do que se queixar e reclamar, inclinandose à tolerância, ã sociabilidade, à fraternidade e dedicando-se de corpo e alma ao seu trabalho.»
E os executores do Plano do Carvão Nacional aqui
encontrarão preciosas observações que lhe facilitarão
a grande tarefa a cumprir.
IRNACK C. DO AMARAL
Diretor da D. F. P. M.

PROBLEMAS MÉDÍCO-SOCIAIS DA INDÚSTRIA CARBONÍFERA SUL-CATARINENSE

INTRODUÇÃO
Desconhecíamos, quando elaborávamos o presente trabalho,
o texto do «Plano do Carvão Nacional», ora em curso no legislativo federal. Em encontro que tivemos recentemente com o Engenheiro MÁRIO ABRANTES DA SILVA PINTO, a quem foi confiada
a tarefa de elaborar o referido «Plano», comunicamos-lhe a conclusão dos estudos, realizados durante nossa longa permanência
na região sul-catarinense, referentes às questões médico-sociais
relacionadas com a indústria carbonífera, e consubstanciados
neste trabalho.
Ao ensejo desse encontro, revelamos àquele engenheiro a
esperança de que este trabalho pudesse oferecer alguma contribuição, embora desvaliosa, pelo menos sincera e sem outras pretensões, a um programa de assistência social mais ampla aos mineiros, previsto também no «Plano do Carvão Nacional», conforme
agora constatamos ao folhearmos o opúsculo contendo a mensagem e projeto de lei encaminhados ao Congresso Nacional por
Sua Excia. o Sr. Presidente Getúlio Vargas, sobre o aludido
«Plano», muito embora já houvéssemos concluído o nosso trabalho.
E foi com viva e natural satisfação que deparámos, no texto
do ante-projeto do citado «Plano», com a dotação de uma verba
de 30 milhões de cruzeiros a ser aplicada, no Setor Mineração e
Indústria, na assistência social aos trabalhadores das minas de
carvão, o que vem confirmar cabalmente os nobres e reais intuitos
do Governo em proporcionar mais completos e eficientes benefícios
sociais ao operariado dessa indústria, conforme, também, data vênia,
estamos sugerindo no presente trabalho, no decorrer do qual já
esboçamos mesmo, embora ainda sem sistematização perfeita, as
bases em que o planejamento das obras e encargos a executar
devam se assentar.

5 —
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Deveremos, como é óbvio, realizar neste sentido obra completa e duradoura, tanto quanto os recursos de que se dispuzer o
permitirem. Para tanto, deveremos procurar atender, inicialmente,
às necessidades mais prementes e imperiosas do operariado e de
sua família, entre as quais nos permitiremos mencionar as seguintes:
1)
2)
3)
4)
5)

reajustamente dos salários;
alimentação do operário e sua família;
assistência médico-hospitalar;
habitações higiênicas;
escolas para os filhos dos operários e cursos de alfabetização para adultos;
6) ampliação dos Postos de Abastecimento (SESI) ou
criação de cooperativas de consumo;
7) instalação de novos Postos de Puericultura, incluindo-se
no quadro de seus funcionários assistentes sociais;
8) instalação de postos agro-pecuários onde maiores concentrações operárias houver;
9) incorporação da antiga Caixa dos Empregados da Estrada de Ferro Da. Tereza Cristina ao IAPTEC;
10) inspeção médica rigorosa dos novos candidatos aos trabalhos no sub-solo e exames médicos periódicos completos dos operários, pelo menos :de 6 em 6 meses;
11) controle rigoroso dos preços dos gêneros alimentícios,
dos produtos farmacêuticos e das utilidades em geral.
Desde que bem planejado, e isto o será certamente, não nos
parece difícil a execução perfeita e integral do programa assistencial e, assim o fazendo, estaremos contribuindo decididamente para
a realização de uma obra meritória, humana e patriótica, que culminará com a desejada formação de uma verdadeira elite operária, sem problemas e sem reivindicações, bem educada, bem evoluída, bem formada e perfeitamente sadia de corpo e de espírito.
Não obstante termos dedicado um capítulo à assistência médica aos funcionários e trabalhadores do D . N . P . M . em Criciúma,
que nos competia também, e às condições de trabalho nas minas
de carvão, capítulo este, aliás, perfeitamente enquadrado nas questões médico-sociais, os problemas médicos-sociais propriamente

daí a razão do titulo
ditos ocuparam a nossa maior atenção,
de nosso trabalho.
Muito embora alguns assuntos tenham sido tratados com um
relevo mais acentuado, com certa insistência mesmo, em descrições
mais minuciosas, e relatados, por vezes, com mais apaixonada veemência, tornando-se talvez um tanto enfadonha a sua leitura, pedimos excusas por isto aos que nos lerem e apenas invocaremos
como razões desses possíveis desacertos, o desejo de bem acentuarmos a real importância médico-social de tais assuntos.
Todavia, consola-nos a certeza de que tudo fizemos com
absoluta isenção, com sincera imparcialidade, com um superior espírito de justiça, não nos movendo outro desejo senão o de mostrar, acima de tudo, a verdade do que existe, criticando construtivamente o que de errado há e que precisa ser corrigido ou melhorado, elogiando e aplaudindo o que de bom também existe e sugerindo o que deve ser criado.
Não constituindo senão urna pálida contribuição para a concretização do velho sonho que todos patriòticamente ansiámos ver
realizado, de termos futuramente no Brasil uma bem definida elite
de trabalhadores, dâmo-nos por bem compensados se, outro mérito
não tendo, puderem algumas das sugestões contidas neste trabalho
ser aproveitadas subsidiàriamente quando o «Plano do Carvão
Nacional» entrar em sua fase verdadeiramente ativa, e seja iniciada a execução do programa referente à assistência social ao operariado das minas de carvão.
AGRADECIMENTOS

Embora sabendo de antemão que vamos ferir frontalmente a
modéstia dos homenageados, — mas o fazemos sem qualquer sentido de engodo ou bajulação a chefes e superiores aos quais nos
liga velha amizade, consolidada por 25 anos de convívio dentro
da mesma repartição, e nos quais nos acostumamos, desde jovem,
a admirar os mais belos dotes de espírito e de coração, excelsas
qualidades de chefes e de amigos, extraordinário devotamento à
causa pública, rigorosa honestidade profissional e científica, e integral capacidade administrativa, — queremos tributar, sem favor
algum, nossas justas homenagens e expressar nosso reconheci-
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mento sincero a esse brilhante grupo de destacados técnicos, que
tanto tem honrado e dignificado a engenharia nacional com notáveis produções científicas, e que, desenvolvendo uma ação eminentemente patriótica e um fecundo labor à testa do Departamento
Nacional da Produção Mineral e da Divisão de Fomento da Produção Mineral, nestes últimos 8 anos em que permanecemos em
Criciúma, nos apoiaram decididamente e, tornaram mais fácil a
realização do trabalho que empreendemos. São eles os eminentes
engenheiros ANTÔNIO JOSÉ ALVES DE SOUSA, MÁRIO ABRANTES
DA SILVA PINTO, AVELINO INÁCIO DE OLIVEIRA, ALBERTO ILDEFQNSO ERICHSEN e IRNACK CARVALHO DO AMARAL.
Consignamos aqui também nossa imensa gratidão aos prezados e bons amigos, os ilustres engenheiros ALBERTO FREIRE LAVENKRE WANDERLEY, SEBASTIÃO CARNEIRO, CAMILO SOLÉRO e químico SEBASTIÃO NETO CAMPOS, que exerceram nestes últimos anos
o cargo de Chefe dos Serviços do D . N . P . M . em Criciúma, com
os quais intimamente lidamos durante nossa estada nessa cidade,
de quem recebemos sempre inequívocas provas de estima e confiança, e de estímulo ao trabalho que realizamos, sem as quais,
também, este não poderia ser conduzido a bom termo.
Propositadamente deixamos para o fim a citação aos nossos
estimados amigos e chefes, engenheiros ANÍBAL ALVES BASTOS e
ÁLVARO DE PAIVA ABREU, aos quais intimamente estivemos ligados durante nossa permanência em Criciúma, mormente nos primeiros anos, que foram os mais difíceis e tormentosos e quando
mais intrincadas se apresentavam todas as questões que pendiam
de solução imediata.
O engenheiro ANÍBAL ALVES BASTOS, como Representante do
D . N . P . M . em Criciúma ao término da Segunda Grande Guerra
e nos tempos sombrios do após-guerra, quando premente era a
carência de combustíveis, teve de enfrentar os mais sérios problemas e superar mil dificuldades para que o carvão, tão imprescindível às nossas necessidades, não viesse a faltar em emergências tão
graves para a sobrevivência econômica do País e esforços inauditos
dispendeu também para o incremento de sua produção. Quando,
nessa, mesma época, houve um maior recrudescimento do surto de
r
'fo que assolou a cidade de Criciúma, nele encontramos, além de

chefe e do amigo sincero, um precioso e eficiente animador na
campanha que empreendemos para o combate ao terrível flagelo.
Padecendo as cidades de Criciúma e Urussanga, principais
centros carboníferos do sul-catarinense, o terrível flagelo de secas
periódicas, o problema da construção de redes de abastecimento
dágua para estas duas cidades, que nunca poderia ter sido resolvido pelas prefeituras locais em vista da debilidade de ,seus orçamentos e pelo vulto das despesas a realizar, foram problemas de
iniciativa do engenheiro ANÍBAL ALVES BASTOS, que, vencendo
grandes obstáculos e trabalhando exaustivamente, conseguiu finalmente que o D. N. P. M. custeasse a instalação das referidas
redes, que tantos benefícios vieram proporcionar às populações
dessas duas cidades, principalmente a laboriosa população mineira.
A construção ida nova sede dos serviços do D. N. P. M. em
Criciúma, dotada de moderno laboratório e de um grupo de ótimas casas para residência de seus funcionários, foi outro grande
empreendimento realizado por iniciativa de Aníbal Bastos. Assim
também a construção da grande caixa para embarque de carvão,
junto à linha férrea da Estrada de Ferro D. Teresa Cristina, e
mais tarde entregue à administração desta ferrovia.
Se ANÍBAL ALVES BASTOS foi o grande planejador das vitoriosas campanhas empreendidas na zona carbonífera sul-catarinense, campanhas estas constantes de numerosas obras e empreendimentos de sua iniciativa, o engenheiro ÁLVARO DE PAIVA
ABREU foi o incansável colaborador, o realizador inteligente, o
profissional consciente e honesto, o executor perfeito, com quem
ANÍBAL ALVES BASTOS principalmente contou para a realização
de seu bem elaborado programa de empreendimentos, que visava
transformar uma indústria, antes antiquada e desordenada, numa
indústria moderna pe bem organizada, o que em parte conseguiu,
pois assentou as bases para isso.
A esses dois últimos nomes, de técnicos competentíssimos e
amigos perfeitos, esta última especial referência, como penhor do
muito que lhes devemos — pois este próprio trabalho resulta de
seu grande e lúcido entusiasmo pela indústria carbonífera nacional.

CAPÍTULO

I

CONDIÇÕES GERAIS
Designado, em fins de 1944, para prestar assistência médica
aos funcionários do D. N. P. M. em Criciúma, Estado de Santa
Catarina, bem como para proceder à verificação das condições higiênicas e sanitárias das minas de carvão do sul-catarinense, aproveitamos a nossa longa permanência nesta região, para realizarmos também alguns estudos sobre o quadro nosológico local, assistênciaj médico-hospitalar e sobre outros problemas de grande interesse, a respeito dos quais nos permitimos tecer algumas considerações nos capítulos correspondentes.
Chegámos àquela cidade a 27 de novembro de 1944, na vigência ainda da segunda grande conflagração mundial. Devido a
esta, sombrias eram as perspectivas quanto ao carvão, que, antes,
inportávamos em grande escala dos Estados Unidos da América
do Norte. Os trabalhos nas minas do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná, tiveram que ser intensificados para atender às
urgentes necessidades do País. Todos os mineiros foram mobilizados a fim de que, com o aumento da produção carbonífera, se
atenuasse um pouco a fome do combustível necessário às nossas
indústrias e meios de transporte, já tão afetados pela restrição,
que a guerra nos impunha, das importações de petróleo e seus
derivados.
Na época, era coordenador da Mobilização Econômica, no
setor do carvão, o Engenheiro ANÍBAL ALVES BASTOS, representante do D . N . P . M . em Criciúma, e, graças à sua operosidade,
ao seu dinamismo, à sua ação enérgica, e objetiva orientação,
aliadas à decidida colaboração do então Coronel EDMUNDO DE
MACEDO SOARES E SILVA, Presidente da Companhia Siderúrgica
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Nacional, à compreensão dos proprietários de minas e à boa vontade e patriotismo do operariado da região, construtores anônimos
do progresso de nossa pátria, pôde o País sair vitorioso da gigantesca batalha travada para aumentar a nossa produção de
carvão.
Entretanto, um grande mal, para toda a região sul-catarinense,
adveio desta intensificação do trabalho nas minas de carvão. Atraídos por melhores salários e por horários fixos de trabalho, os colonos começaram a abandonar as propriedades agro-pecuárias, despovoando-as completamente e criando um novo e grave problema
para a região; a falta de víveres de primeira necessidade, de verduras, de leite e derivados, de carne, de aves e ovos, e, consequentemente, o encarecimento súbito do custo de vida.
Ao desequilíbrio resultante do decréscimo da produção de gêneros alimentícios e conseqüente aumento do custo de vida, e do
crescente aumento da população da cidade de Criciúma, veio,
àquela época (fins de 1944 e princípios de 1945), determinado
por tremenda estiagem, se juntar o novo e grave problema da falta
dágua, com o esgotamento de todos os poços e cisternas de que,
então, se servia a população para alimentação e uso doméstico.
Concomitantemente, ocorreu, ameaçadoramente, novo surto de
tifo, causando grandes apreensões a toda a população de Criciúma
e determinando a adoção de urgentes e enérgicas medidas profiláticas e sanitárias, a fim de que o surto desta doença iníecto-contagiosa, endêmica à região, tão temida por sua fácil contagiosidade
e por seu elevado índice de mortalidade, não viesse a se transformar numa pandemia de conseqüências catastróficas.
Tomamos então a ombros uma árdua tarefa e desde logo providenciamos, com o apoio e os recursos postos à nossa disposição
pelo Engenheiro ANÍBAL ALVES BASTOS, a aquisição de um grande
estoque de vacinas contra tifo, para vacinação obrigatória de todo
o pessoal do D . N . P . M . , dos trabalhadores das minas e seus
familiares, e, com a cooperação do Prefeito Municipal, instalamos na praça da cidade um posto de vacinação gratuita para a
população, que acorreu em massa, atendendo assim, ao apelo
que fizemos a fim de que se evitasse maior propagação do mal.

Além destas medidas preventivas, conseguimos, com o auxílio
da Sociedade Carbonífera Próspera, que forneceu a madeira necessária à construção, dotar o Hospital S. José, de Criciúma, de
um pavilhão para isolamento dos doentes positivados do grupo tifoparatífico, o que, até então, não existia naquele nosocômio.
Os alunos do Grupo Escolar local foram todos vacinados também e enfermeiros do D . N . P . M . , admitidos para atender a esta
grave emergência, foram destacados para auxiliar a vacinação da
população mineira residente nas diversas vilas operárias; outros
procediam, de manhã e à tarde, à vacinação dos demais habitantes
da cidade no posto instalado na Praça Nereu Ramos.
A par disso, conselhos e recomendações eram ministrados
pelo serviço de auto-falantes local, orientando e advertindo a
população contra os perigos da ingestão de verduras cruas e de
águas de poços e cisternas sem a fervura prévia, recomendando-se
também um intenso combate às moscas domésticas, como veiculadoras da terrível doença, e os maiores cuidados possíveis a serem
tomados com as dejeções dos doentes e convalescentes, que deveriam sofrer rigorosa desinfecção.
As enérgicas medidas adotadas, consubstanciadas nas providências acima referidas, foram coroadas de pleno êxito, de vez
que se restringiram a cerca de 40, no máximo, os casos positivados
de febre tifóide ocorridos no verão de 1944-1945, dos quais 10
foram fatais, isto numa população de cerca de 20.000 almas da
cidade de Criciúma, aí incluídos os mineiros e suas famílias.
Após o declínio deste surto de tifo, ocorreram alguns casos
esporádicos de varíola, 6 a 8 mais ou menos, que também trouxeram grande alarma à população. Os doentes foram também convenientemente isolados e procedeu-se à vacinação rigorosa da
maioria da população e dos trabalhadores das minas, coroando-se
ainda uma vez de absoluto êxito, com o desaparecimento da doença, as medidas de prevenção adotadas em colaboração com as
autoridades da Saúde Pública Estadual e do município.
À maior parte das vacinas contra varíola empregadas, ainda
uma vez foram distribuídas pelo D . N . P . M . , cujo então Diretor
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Geral, engenheiro MÁRIO ABRANTES DA SILVA PINTO, prontamente
atendeu ao urgente pedido que lhe fizemos.
As vacinas contra tifo e varíola empregadas nas campanhas
profiláticas de Criciúma foram fornecidas pelo Instituto Osvaldo
Cruz, do Rio de Janeiro, e ressalta aqui assinalar a sua comprovada eficácia, ao contrário de algumas de outras procedências,
principalmente vacinas contra tifo, empregadas em operários da
Cia. Siderúrgica Nacional, em Siderópolis, que, embora vacinados
há menos de um ano, tiveram alguns deles a desventura de contrair a terrível enfermidade, ocorrendo mesmo casos de óbitos em
doentes vacinados. Isto é fato público e notório em Criciúma e
vários colegas disto são testemunhas.
Mais adiante voltaremos a falar ainda sobre tifo, apresentando dados estatísticos e demonstrando por eles a tendência para o
seu completo desaparecimento do quadro nosológico da região,
devido não só à construção da rede de abastecimento dágua da
cidade, iniciativa do D. N. P. M., por sugestão do engenheiro
Aníbal Alves Bastos, e que foi ultimada em 1949, como à construção da futura rede de esgotos da cidade.
Nestas breves considerações estão expostos os primeiros problemas sérios que tivemos de enfrentar logo que chegamos a Criciúma, os quais absorveram grande parte de nossas atividades e
que, por sua relevância, mereceram nossa imediata atenção.

CAPÍTULO II

CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS DA REGIÃO
CARBONIFERA DE CRICIÚMA
Sede principal das mais importantes companhias de carvão
do Estado de Santa Catarina, a cidade de Criciúma avulta como
grande centro mineiro, nele mourejando cerca de 5.000 trabalhadores em minas pertencentes a cerca de 14 diferentes empresas
(não incluidos neste número os operários das companhias sediadas
nos municípios de Urussanga e Orleães) .
Duas das maiores empresas carboníferas de Criciúma (Sociedade Carbonífera Prospera S.A. e Cia. Brasileira Carfonífera de
Araranguá, da Organização Lage esta última) têm seus escritórios,
minas e vilas operárias situados dentro mesmo do perímetro urbano da cidade.
Ao tempo de nossa chegada à Criciúma, em fins de 1944,
contristador era o aspecto que a cidade oferecia no tocante às suas
condições higiênicas e sanitárias, à mortalidade infantil e ao conforto oferecido aos seus habitantes. Sem rede de abastecimento
dágua, sem esgotos, sem serviço de coleta de lixo, sem calçamento
e com uma iluminação elétrica precaríssima, fornecida por uma
pequena usina pertencente a particulares, agravadas estas deficiências por secas prolongadas e pelas dificuldades de aquisição
de gêneros de primeira necessidade devido ao despovoamento das
zonas agrícolas já referido linhas atraz e às dificuldades de transporte conseqüente à grande guerra mundial, — difíceis eram as
condições de vida de toda sua população.
TIFO

O surto de tifo ocorrido nessa mesma época tornou ainda
mais sombrias as perspectivas; veio agravar a situação de dificuldades de toda a população da cidade e causar sérias apreensões
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às autoridades, pois estávamos diante de uma verdadeira calamidade pública de conseqüências imprevisíveis.
Doença endêmica das mais temíveis na época (1944-1945),
pelo grande número de óbitos que causava e por não existir ainda
uma medicação específica contra a mesma (somente em 1950 começou a ser empregado este milagroso antibiótico, a cloromicetina, que cura a infecção tífica em 48 ou 72 horas), a febre tifóide
é conhecida na região carbonífera sul-catarinense desde longa data.
Durante as quatro estações do ano ocorriam casos de tifo em
Criciúma, mas o recrudescimento da endemia coincidia quase sempre com a entrada do verão, ou seja, a época em que as chuvas,
mais freqüentes, determinavam, ao se escoarem para os cursos
dágua, a poluição destes, ao arrastarem para eles dejeções expostas
de portadores de bacilos, e ainda pelo fato, comum à região, de se
situarem os poços dágua utilizada para alimentação nas proximidades de fossas de dejeções, de construção precária.
Não fossem as medidas de profilaxia adotadas pelo serviço
médico do D . N . P . M . , em Criciúma.nos anos de 1944 a 1948,
conseguindo-se quase a erradicação do tifo do quadro nosológico
desta cidade, talvez tivéssemos que testemunhar aí uma verdadeira
paademia, com perda de grande número de vidas, afetando ainda
de maneira vital a produção das minas de carvão, cujos trabalhos
seriam seriamente comprometidos pela diminuição do número de
braços.
No verão de 1944-1945 foram vacinadas pelo serviço médico
do D. N. P. M. 6.258 pessoas, entre funcionários do Departamento, pessoas de suas famílias, e mineiros e seus familiares, residentes
nas vilas operárias da cidade de Criciúma. Mais de 2.000 doses
de vacina foram fornecidas, na mesma época, às companhias carboníferas situadas nos arredores da cidade e cerca de 1.800 pessoas da população da cidade, aí incluídos os alunos do Grupo Escolar, foram vacinadas por iniciativa do D. N. P. M. e do Delegado de Higiene da Saúde Pública Estadual.
Restringiram-se assim a cerca de 40 os casos de tifo positivados no verão de 1944-1945, dos quais 10 foram fatais.
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No verão de 1945-1946, o número de casos positivados atingiu a 28, dos quais 6 foram fatais. O serviço de vacinação e revacinação continuou neste verão a ser feito com a mesma intensidade e as demais medidas profiláticas continuaram, também, a ser
executadas.
No verão de 1946-1947, os casos positivados atingiram a 25,
com 5 óbitos. Os serviços de vacinação e revacinação, ainda
neste período, não sofreram solução de continuidade.
No verão de 1947-1948 já foi bem mais baixa a incidência do
tifo, não ultrapassando de 8 o número de casos positivados, dos
quais 2 foram fatais, não obstante ter sido muito descurada, nesta
época, pelas companhias carboníferas, a vacinação e revacinação
de seu operariado. Por outro lado, a vacinação e revacinação do
pessoal do D. N. P. M. e suas famílias foi efetuada, no citado
período, com o mesmo rigor de sempre.
No verão de 1948-1949 ainda ocorreram 6 casos de tifo ern
Criciúma, com l óbito, e no verão de 1949-1950 se registraram 4
casos com l óbito também; e, desde então, nenhum outro caso de
tifo ocorreu nesta cidade, até novembro de 1952.
Desde a época em que foi instituída a primeira vacinação dos
funcionários do D . N . P . M . e suas famílias (verão de 1944-1945), nenhum caso de tifo se verificou entre eles, sendo de se
salientar que todos foram vacinados e revacinados com vacinas
procedentes do Instituto Osvaldo Cruz, em 2 doses, aplicadas, por
via sub-cutânea, de 6 em 6 dias.
É certo que o desaparecimento dos casos de tifo do quadro
nosológico de Criciúma coincidiu com o término da construção da
rede de abastecimento dágua da cidade; mas, a verdade é que a
incidência da moléstia já vinha diminuindo de ano para ano, apesar
do aumento crescente da população, e o seu desaparecimento total
deve ser atribuído, principalmente, às rigorosas medidas profiláticas postas em prática a partir de 1944, pelo serviço médico do
D. N. P. M.
Felizmente o grave problema do abastecimento dágua de Criciúma foi, por iniciativa do D.N.P.M., resolvido satisfatoriamente desde 1949, sendo abundante e de ótima qualidade a água
atualmente fornecida não só a toda a população da cidade, como
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também às vilas operárias da C. B. C. A., Prospera e do Rio
Maina, densos núcleos de habitação dos operários das principais
empresas carboníferas.
VARÍOLA

Doença também outrora endêmica à região, e tão temida
quanto o tifo por seu elevado índice de letalidade, pode agora ser
considerada como entidade mórbida inexistente na região carbonífera de Criciúma, de vez que há cerca de 4 anos não se registra
caso novo algum.
Mais uma vez cumpre assinalar aqui os magníficos resultados obtidos para a debelação deste terrível mal com as medidas
de profilaxia adotadas a partir de 1944, vacinando-se e revacinando-se o maior número de pessoas em toda a cidade e isolando-se
convenientemente os doentes.
VARICELA

Apesar de sua benignidade, esta enfermidade, mais comum à
primeira infância, ocorreu em dois surtos alarmantes por sua inusitada gravidade, nos anos de 1945 e 1946, acometendo grande
número de pessoas adultas, principalmente entre a população mineira de Criciúma, causando justas apreensões pela ameaça de ura
decréscimo sensível da produção de carvão, pois a freqüência do
operariado das minas foi bastante afetada no referido período, obrigando-nos a uma maior intensificação da vacinação e revacinação
anti-variólica, que também imuniza contra a varicela.
DISENTERIAS ÀMEBIANA E BACILAR

Encontradas, antes da existência da rede de abastecimento
dágua de Criciúma, com bastante freqüência no quadro nosológico
da cidade, concorriam com apreciável percentagem para o obituário
geral, acometendo, predominantemente, a população infantil.
Atualmente, é bem reduzido o índice de sua ocorrência na cidade, devido não só à boa qualidade da água fornecida para consumo da população como também aos extraordinários progressos

Criciúma, prestando singela e comovida homenagem, em bronze e granito,
aos trabalhadores de suas minas, ergueu, em sua praça principal, o monumento no mineiro, aí representado pelo motivo artístico dominante, em figura
típica regional. Lê-se no pedestal: "Criciúma aos homens do carvão — 19131946." Essas datas marcam o inicio c o florescimento da indústria carbontfera
da região. Num medalhão em bronze, é tributada homenagem a Henrique Larje,
o pioneiro da indústria carbonifera catarinense

O Hospital São José, de
partamento Nacional da
da remodelação por que
de Assistência

Criciúma, no último planq, visto da sede do DeProdução Mineral, em dezembro de 1944, ante*
passou, graças à cooperação da Legião Brasileira
e de empresas mincradoras catarinenses

Boca de uma galeria em plano inclinado, vendo-se um vagonete puxado a guincrw
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da terapêutica, com o emprego dos modernos antibióticos (terramicina, aureomicina e cloromicetina) e de novas sulfas específicas no
tratamento destas infecções (sulfasuxidina e sulfatalidina). E( uma
vez construída a rede ,de esgotos da cidade, que não deve ser por
mais tempo protelada, acreditamos mesmo que essas enfermidades
se extingam radicalmente da cidade.
TUBERCULOSE

Dada como doença existente em pequena percentagem em
Criciúma em 1944, segundo afirmativa de todos os médicos desta
cidade, alarmante vem sendo a sua disseminação nestes últimos
5 anos, com o aparecimento de numerosos doentes novos.
Até 1947 não havia aparelho de raios X e nem laboratório de
análises clínicas em Criciúma, e talvez mesmo por este motivo tivessem passado despercebidos aos exames clínicos muitos casos
desta doença, de vez que o diagnóstico de certeza da infecção tuberculosa só é feito, na grande maioria dos casos, senão em sua
totalidade, pelo exame radiográfico e pelo exame de escarro, muitas
vezes completado aquele por este último exame.
Assim sendo, os diagnósticos dos doentes só tardiamente eram
feitos, vivendo os familiares dos enfermos, às vezes por largo tempo,
na maior promiscuidade com os mesmos, expostos a um contágio
permanente, por ignorarem os próprios doentes a natureza do mal
de que estavam acometidos. Inúmeros, por isto, foram os casos
de tuberculose ocorridos em diversas pessoas ,de uma mesma família .
Estabelecido o diagnóstico da enfermidade e aconselhados
os doentes (muitos dos quais já de tuberculose aberta) a procurarem tratamento especializado em clínicas de tuberculose, ou
mesmo sanatórios mais próximos (Florianópolis ou Porto Alegre),
novas dificuldades surgiam para os enfermos : quando não era a
falta de recursos financeiros indispensáveis à viagem e ao longo e
custoso tratamento a que deveriam se submeter, era a inexistência
de vagas nos sanatórios e hospitais especializados, obrigando-os a
retornarem a seus lares, onde os aguardava de novo a sub-nutriÇão, os encargos às vezes pezados do lar, aliados sempre à falta
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de recursos para a aquisição de medicamentos, (cujos preços são
quase proibitivos em Criciúma), para um tratamento médico apropriado .
Doença cosmopolita, a tuberculose é como que uma conseqüência das relações existentes entre a miséria e a civilização; vemo-la assim em suas causas gerais de expansão mundial. É, como
bem definiu SABOURIN, «Ia plus grande plaie de 1'humanité» sendo
verdadeiro o conceito de HOPE, HANNA e STALLYBRASS de que «the
relative prevalence or absence of tuberculosis in a civilised community, is one of the best test of the unhealthness or healthness
of the conditions under which that community hás been living».
A questão de alimentação exerce capital influência sobre a
mortalidade por tuberculose; e a importância deste fator é ainda
reforçada pela circunstância de que a percentagem de tuberculose
é mais elevada nas profissões exercidas por pessoas de condição
social inferior. É bem verdade que a «condição social inferior»
significa, muitas vezes, associação a um outro fator: o alcoolismo,
que diminúe a resistência à doença em geral. Em conseqüência,
a alta freqüência da tuberculose nas profissões em questão não
poderia ser atribuída somente à insuficiência do regime alimentar
imposto pelos pequenos salários. Neste caso, a influência exercida
pelo trabalho é mais social que puramente profissional.
Releva assinalar, aqui, a raridade com que a tuberculose acomete o operariado que labuta nas minas de carvão de Criciúma,
isto é, àqueles que, no interior das minas, vivem permanentemente
inalando poeira de carvão. Esta importante observação vem aliás
confirmar os estudos ultimamente feitos por vários autores, de que
a antracose não favorece a tuberculose, — pelo contrário, existe
mesmo um certo antagonismo, um certo grau de incompatibilidade,
entre tuberculose e antracose. As estatísticas de muitos autores são
concordes em apresentar os mineiros de carvão com o mais baixo
índice de mortalidade por tuberculose, comparativamente com operários de outras indústrias e mesmo com o operariado de outras
minas, em que pese ao seu acentuado desgaste físico decorrente não
só da natureza rude de seu próprio trabalho, como da desnutrição
ocasionada por uma alimentação deficiente e inadequada, e pelo
uso imoderado da aguardente, e em que pese, também, o perigo de

contágio a que vivem muitas vezes expostos por cohabitarem com
pessoas enfermas de suas próprias famílias.
A instalação, em 1948, dos serviços médicos do I . A . P . T .
E. C. em Criciúma, dotados de moderno aparelho de Raios X,
com dispositivo para Abreugrafia, e de laboratório de análises clínicas, trouxe enormes benefícios não só à população mineira da
região corno aos seus demais habitantes, pois veio permitir, pela
realização do censo torácico de todo o operariado, de exames radiográficos de particulares e de exames de escarro de doentes suspeitos, um diagnóstico precoce da enfermidade, e, conseqüentemente,
um maior êxito da terapêutica tuberculosa.
Por outro lado, o emprego de modernos agentes terapêuticos
como a estreptomicina e a di-hidro-estreptomicina, primeiramente,
e os derivados do ácido insonicotínico (hidrazidas), mais modernamente, veio trazer fundadas e grandes esperanças aos portadores desta terrível enfermidade, considerada como um dos maiores
flagelos da humanidade.
Muito 'embora o problema atual da tuberculose em Criciúma
não seja tão grave quanto antes de 1948, podemos, nurna estimativa otimista, calcular em cerca de 60 o número de portadores desta
doença necessitados de urgente hospitalização, para tratamento
conveniente, maioria dos quais desprovidos de quaisquer espécies
de recursos.
Providências urgentes deveriam, pois, ser desde já tomadas
pelas autoridades competentes, mormente pelo Serviço Nacional
de Tuberculose, no sentido de se construir no sul do Estado de
Santa Catarina, nos arredores mesmo da cidade de Criciúma, um
sanatório para tuberculosos, com pelo menos 200 leitos, a fim de
serem nele internados para o devido tratamento, não só os doentes desta cidade, como os das cidades vizinhas de Tubarão, Laguna, Araranguá, Urussanga e Orleães.
VERMINOSES
Como quase todo o interior do nosso País, a região carbonífera de Criciúma paga um pesado tributo às verminoses e, dentre
elas, a ancilostomíase responde pelos maiores danos causados à
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população, principalmente à população mineira, pelo quadro
sempre grave que acompanha esta parasitose.

mente por via oral, ingeridas com os alimentos, quer indiretamente,
penetrando pela pele do pé, quase sempre, e, depois de longo percurso no organismo humano, atingindo finalmente as porções do
trato intestinal de sua predileção.
Fixando-se à mucosa intestinal por meio de ganchos apropriados que possuem em seu aparelho bucal, os parasitas absorvem sangue para nutrir-se e possuem um aparelho glandular que
segrega uma substância bemolítica altamente nociva, sendo a principal responsável pela anemia grave causada ao homem.
Transtornos digestivos, eólicas, diarréias, vômitos, febre e,
mais adiante, anemia com dispnéa e lesões cardíacas constituem o
principal quadro clínico da doença. A taxa de hemoglobina apresenta-se baixa e o número de hemácias diminúe consideravelmente. O diagnóstico de certeza da doença é feito pelo exame de
fezes.
Além das causas apontadas linhas atrás, responsáveis pela
ocorrência de tantos casos de verminose cm Criciúma, uma outra
concorre para que mais elevada seja a incidência da ancilostomíase
entre os trabalhadores das minas de carvão: a falta de instalações
higiênicas no interior das minas, onde os operários do sub-solo
possam efetuar suas dejecoes.
A instalação, em lugares apropriados do sub-solo, de vasilhames portáteis para dej ecoes dos operários que trabalham nas galerias é medida que, obrigatoriamente, deveria ser imposta aos proprietários das minas de carvão de Criciúma. Estes vasilhames deverão ser diariamente removidos para o exterior das minas e despejados em lugares apropriados, depois de esterilizadas as matérias fecais.
Sabido que grande número de operários se infectam pela penetração da larva do ancylostoma na pele, do pé principalmente, o
uso obrigatório do calçado, para os trabalhadores do sub-solo, é
outra medida profilática que urge ser adotada pelas administrações das companhias carboníferas.
O exame de fezes de todo o operariado também deverá ser
feito obrigatoriamente, pelo menos de seis em seis meses, e o tratamento dos portadores de ovos de ancylostoma deveria ser compulsório.

Pode-se afirmar sem exagero que a quase totalidade da população residente nas vilas operárias das companhias carboníferas
é portadora de vermes, pois num rápido inquérito por nós feito
na maioria das residências dos mineiros, não encontramos uma
pessoa sequer que nos afirmasse nunca haver eliminado vermes
intestinais !
O quadro que se apresenta, mesmo atualmente, em Criciúma,
no tocante às verminoses, é realmente entristecedor, e nele está
incluído não só o mineiro e sua respectiva família, como a maior
parte de sua população, inclusive a de condição social superior.
A disseminação tão ampla das verminoses nesta cidade tem
como causas principais a falta de rede de esgotos ou de fossas sanitárias construídas de acordo com os preceitos higiênicos, a falta
de um exame rigoroso das carnes dos animais abatidos para consumo da população, a criação de animais nas próprias residências
(porcos, por exemplo), e, finalmente, o desprêso, principalmente
por parte (dos mineiros, ao uso do calçado, quando em trabalho
no sub-solo.
A mais grave das verminoses, a ancilostomíase, tão freqüente
entre os mineiros de carvão, é produzida por um parasita da ordem
dos Nematoides, do gênero Uncinaria ou Ancylostoma. É conhecida desde a mais remota antigüidade e espalhada por todo o universo, principalmente nos países tropicais e de clima temperado.
Os estudos mais modernos sobre a ancilostomíase datam da perfuração do túnel de S. Gotardo, na Suíça, em que elevado foi o
número de vítimas que causou.
Esta parasitose se traduz clinicamente por um síndrome de
acentuada anemia e transtornos gastro-intestinais.
O agente etiológico desta enfermidade, o Ancylostoma duodenalis, habita, no homem, o duodeno e a primeira porção do jejuno.
Elimina grande número de ovos que são encontrados nas fezes
humanas. Nelas ou na terra úmida, ou principalmente, na mistura
de fezes e pó de carvão, se desenvolvem bem os ovos, dos quais se
originam as larvas que atingem o intestino humano, quer direta-
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Atualmente, que já existe rede de abastecimento dágua que
serve à maioria das minas de Criciúma, a instalação de chuveiros
para a higiene corporal dos operários após o trabalho diário, é
medida que igualmente deveria ser adotada pelas companhias
carboníferas.
MORTALIDADE INFANTIL
A mortalidade infantil foi outro grave problema que despertou nossa atenção em 1944, quando chegámos a Criciúma, pelo
elevado número de enterros de crianças que eram vistos diariamente pelas ruas da cidade (8 a 10, em média). Buscámos inicialmente as principais causas deste elevado índice de mortalidade infantil e encontrâ-mo-las, vitimando na maior parte as crianças de O a
lano de idade, nas doenças gastro-intestinais (salmonelose e disenterias amebiana e bacilar, entre as mais freqüentes), doenças do
aparelho respiratório (pneumonia e broncopneumonia, bronquite
capilar, crupe, coqueluche e gripe), doenças infecto-contagiosas
em geral, e, principalmente, sub-nutnção!
É sumamente desagradável e doloroso relatarmos aqui que
muitas criancinhas, em Criciúma, pereciam em grande número, até
há bem poucos anos e ainda perecem agora, em número bem menor, é verdade, de fome! Isto no primeiro ano de vida, em virtude,
principalmente do descaso de seus próprios pais, da ignorância de
suas mães, que sob a infundada alegação de que «seu leite era
fraco», desmamavam-nas logo às primeiras semanas de vida, substituindo o preciosíssimo leite materno pelo pirão de farinha de
mandioca, feito simplesmente com água. E esta água empregada
na alimentação das criancinhas, antes da construção da rede de
abastecimento dágua de Criciúma, provinha, quase sempre, de
poços e cisternas enlameados, cheios de sapos, a maioria deles situada nas vizinhanças das toscas «patentes» de madeira, com
fossas rudimentaríssimas, poluídos portanto por uma abundante
flora microbiana, altamente nociva ao delicado organismo das
criancinhas sub-nutridas. A água não sofria ebulição, não era
previamente fervida, — era apenas ligeiramente aquecida. Indagamos de muitas mães porque, então, ao suprimirem o aleitamento
materno não ministravam o leite de vaca, de mistura com água, ou
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o leite de cabra ou o leite em pó. Porque, —- nos respondiam (e
nisto lhes dávamos inteira razão), — o leite de vaca dificilmente
se obtém em Criciúma e, nas épocas em que existe, o seu preço é
inacessível à bolsa do operariado (3,80 o litro); o leite de cabra
também é caro e alguns poucos mineiros, que as criam em suas
próprias residências, têm-nas para obtenção de leite para seu próprio consumo, -— e, finalmente, sem controle de preços, como
ocorre em Criciúma, o preço cobrado pelas farmácias e armazéns,
pelo leite em pó, é um verdadeiro assalto à bolsa do povo !
Por estas razões, empreendemos uma árdua tarefa de educar
as mães, de orientá-las, de aconselhá-las no sentido de mostrarlhes o caminho certo que deveriam seguir para bem alimentar os
seus filhinhos, para bem criá-los e para preservar-lhes a saúde, e
portanto a vida, alimentando-os a horas certas, de seu próprio leite
no primeiro ano de vida, alimentação mais higiênica, mais «barata»
e que tem a rara propriedade de imunizar a criança, pelo menos
nos seis primeiros meses de vida, contra muitas das chamadas doenças comuns à primeira infância.
Apesar da existência, desde 1944, de um Posto de Puericultura na cidade, dirigido por competente profisional, o Dr. OLAVO
DE Assis SARTORI, alarmante era o obituário infantil de Criciúma
até o ano de 1949. Este Posto só atendia e atende a uma pequena
parte da população infantil da vila operária da Companhia Brasileira Carbonífera de Araranguá, onde está situado. Fornece diariamente leite, mamadeiras para dietas e assistência médica gratuita
a cerca de 60 crianças, e, apesar do extraordinário aumento da população da cidade nestes últimos 5 anos, o Posto não ampliou os
seus serviços, por falta de verbas para aumento de suas instalações, do número de seus abnegados funcionários e da quantidade
de leite e mamadeiras a serem distribuídos. . .
Não exageraremos se afirmarmos que o índice de mortalidade
infantil, em Criciúma, até o ano de 1945, era de cerca de 200 óbitos
por l . 000 crianças de O a l ano de idade! E, atualmente, este
índice, que deve ter baixado a cerca de 180, -- devido aos grandes progressos terapêuticos advindos da descoberta dos antibióticos, em primeiro lugar (penicilina, estreptomicina, aureomicina,
cloromicetina, etc.), de novas sulfas para o tratamento das disen-
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terias específicas (sulfasuxidina e sulfatalidina), à construção da
rede de abastecimento dágua, com o que muitas enfermidades do
aparelho digestivo puderam ser evitadas, e, também, aos muitos
conselhos e ensinamentos que têm sido ministrados principalmente
às mães por todos os médicos de Criciúma, — ainda assim continua bastante elevado e urge que outras providências sejam tomadas para que se reduza a cifras mais razoáveis a mortalidade
infantil em Criciúma.
Embora atrazados em relação aos demais países, pois o Brasil
figura com um índice impressionantemente elevado de mortalidade
infantil, graças às iniciativas dos nossos governantes e ao desenvolvimento cada vez mais crescente dos serviços de assistência social, apoiados, valiosamente também, pelo auxílio particular, é de
se esperar que, muito em breve, estejamos colhendo resultados dos
esforços que se vêm fazendo no sentido de se fazer baixar mais
ainda esses índices de mortalidade infantil.
Comparando-se as cifras da capital argentina, Buenos Aires,
com as da cidade do Rio de Janeiro, conforme estatísticas de há
cinco anos, encontramos os seguintes coeficientes: 72 óbitos por
1.000 crianças de O a l ano para a capital do vizinho país, e
150 óbitos por l . 000 crianças de O a l ano para a capital do
nosso país ! Mais do dobro, portanto. E, no interior do Brasil,
que não conta, como a capital do País, com serviços mais ou
menos regulares e organizados de proteção e assistência à infância,
este coeficiente deve atingir a cerca de 170 óbitos, em média, no
mínimo.
Constitue dever imperioso a conjugação de esforços para M
geração dos normais, dos sadios e dos fortes e devemos nos empenhar a fundo para corrigir as múltiplas causas e fatores que con.
correm para a decadência de uma raça, para o seu definhamento,
para o seu abastardamento, melhorando as qualidades naturais
físicas e psíquicas do indivíduo. Deveremos, portanto, agir contra
a progênie defeituosa e degenerada, que, devido à hereditariedade,
transmite seus estigmas à sua descendência.
Partindo do princípio de que o indivíduo está submetido à
influência dos seus antepassados, à influência dos seus antecessores diretos e à influência do meio, influências estas que dirigem.
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suas ações, maior dever é o natural amparo que deve ser dispensado aos que nascem fortes ou fracos, sadios ou doentes, perfeitos
ou imperfeitos, normais ou anormais, pois, todos têm o mesmo
direito à vida, direito natural, amparado pelas leis supremas e que
força igual creou.
A prevenção de moléstias na infância, que deverá servir sempre de base a qualquer campanha que se empreenda contra o
grande flagelo da mortalidade infantil, encontra, dentro da Higiene, o seu campo mais promissor. A despeito dos grandes progressos verificados na última geração, no sentido de reduzir a mortalidade infantil, cumpre realçar que é possível evitar a maioria
das moléstias que acometem às crianças.
Deveríamos aqui no Brasil seguir o grande exemplo dos Estados Unidos da América do Norte, onde a criança tem todo o
amparo dos Poderes Públicos. Neste grande país, as repartições
públicas têm tomado a si grande parte do encargo de prevenir as
moléstias contagiosas por meio de regras relativas à quarentena,
campanhas sobre a vacinação profilática e leis sobre o estado sanitário e a pureza dos alimentos, leis estas que são fielmente cumpridas. Vários departamentos públicos e organizações privadas se
ocupam com a tarefa de educar os pais em assuntos relativos à
saúde de seus filhos; além disto, muito se tem feito nas escolas
com as inspeções médicas periódicas e com a educação sanitária
das próprias crianças.
À maior parte da tarefa de prevenção de moléstias na infância deve caber, entretanto, principalmente em nosso meio, ao médico. A responsabilidade de orientar as repartições oficiais competentes e as organizações privadas deve caber também ao médico
especialista. Sua prática diária oferece oportunidade sem fim para
educar os pais na proteção de seus filhos contra danos físicos, infecções, influência da alimentação defeituosa e ambiente anti-higiênico. Está em suas mãos o controle de muitas infecções esporádicas que ainda não estão sujeitas à regulamentação oficial. E,
no campo da higiene mental, o pediatra ocupa uma posição toda
especial, pois a ele cabe ditar os ensinamentos tendentes a corrigir os fatores de ambiente que agem de modo desfavorável sobre
a criança.
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A proteção à infância não pode ser limitada. Matéria tão
complexa, problema tão relevante exige organização e organização impõe recursos fartos. Necessitamos de iniciativas arrojadas que ponham em prática providências de largo alcance na
ânsia suprema de proteger mais vigorosa e eficientemente a nossa
tão desprotegida infância.
O coeficiente de mortalidade infantil é reduzido nos países
onde existe proteção ampla: organização com recursos fartos.
Se compararmos os dados estatísticos, chegaremos à conclusão de que nos mantemos em situação de vergonha e nefasta inferioridade relativamente a outros centros. Nosso aparelho de
proteção e assistência à infância é ainda deficiente: um esboço
apenas. Mas, comparativamente com o que existia outrora, principalmente nas grandes capitais, já caminhamos, já progredimos,
embora morosamente. Devemos agora voltar um pouco as nossas
vistas para o interior do País, tão desamparado, tão desprotegido
de recursos.
À resolução do problema exige ação decisiva, organização,
recursos fartos com verbas permanentes, sem o que tornar-se-á
ficção, utopia.
A realização de congressos platônicos, em que especialistas
e estudiosos dos assuntos pertinentes à infância em nosso País,
se reúnem a fim de examinarem os problemas referentes à proteção, à assistência e ao bem estar da criança, particularmente sobre
os meios de preservar-lhe a vida, conservar-lhe e aperfeiçoar-lhe
a saúde, favorecer-lhe o são desenvolvimento físico e mental, resguardá-la e ampará-la quando necessitada, não passa, em geral,
de demonstração de cultura, de oportunidade para a exibição de
talentos oficialmente consagrados.

cheia de dificuldades, que enumerá-las constituiria árdua tarefa.
Mas, não é obra irrealizável e já foi iniciada entre nós. Não
esmoreçamos e procuremos desenvolver e ampliar esta obra. A
criação de dispensários, creches e centros de puericultura é o
marco inicial desta obra grandiosa de amparo ã criança. Mas o
seu número ainda é reduzidíssimo, deficiente, fruto de iniciativas
oficiais e da generosidade social. As autoridades federais, estaduais e municipais, e a sociedade, devem se unir fortemente e
cooperar intimamente para a obra de proteção e amparo à
criança nas diferentes fases de sua existência, com o que estarão
combatendo um dos grandes flageles sociais, — a mortalidade infantil .
Entre as providências que nos permitimos encarecer aqui,
devam ser tomadas pelas autoridades federais, estaduais e municipais, em colaboração com os mineradores de Criciúma, a fim
de que se reduza, nesta cidade, às suas devidas proporções, o elevado índice de mortalidade infantil, enumeraremos, de início, as
seguintes :
a)

b)

Boas idéias não bastam se os responsáveis pelos nossos destinos, destino das nossas criancinhas, destino da nossa raça, não
despertarem do letargo em que ainda estão imersos.
Um plano de proteção à infância, a fim de preservá-la de seu
mais temível inimigo — a mortalidade infantil —, proteção que
deverá ser ampla, direta e indireta, envolve, é certo, um conjunto
de medidas e providências de tal amplitude e de execução tão

c)

Instalação de, pelo menos, mais 2 postos de puericultura,
um na vila operária da Sociedade Carbonífera Próspera,
S. A., e outro no distrito de Rio Mama, a fim de atender
este último à população infantil das vilas operárias das
companhias Metropolitana, Catarinense, S. Marcos,
União, Rio Maina, etc.; este último posto deverá ser de
maiores proporções, de vez que se destina a atender
maior número de crianças;
Ampliação do atual Posto de Puericultura existente ao
lado dos escritórios da C . B . C . A . , aumentando-se suas
instalações, o número de seus funcionários e a quantidade de leite e mamadeiras a serem fornecidas, de modo
a permitir que dele se valha também a densa população infantil residente na vila operária denominada «mina
do Mato», pertencente à mesma companhia;
Construção de uma enfermaria só para crianças no Hospital S. José, dessa cidade, ou mesmo, o que é mais indicado atualmente, quatro ou cinco quartos com capacidade para 4 ou 5 leitos em cada quarto;
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d)

e)

f)

Instalação, nos arredores de Criciúma, de um Pó
Agro-Pecuário com um número de cabeças de bom gadc
leiteiro suficiente para fornecimento regular de leite de
boa qualidade e preço razoável aos postos de puericultura e aos demais habitantes da cidade;
Ampliação do Posto de Abastecimento do «SESI» local,
que deverá fornecer ao operariado não só gêneros de
primeira necessidade em maior escala, como também
leite em pó e, se possível, tecidos populares e cobertores, devido ao rigor da estação invernosa em Criciúma;
Impedir, por um tabelamento rigoroso, a alta de preços,
constante e desordenada que sempre imperou no comercio farmacêutico local, cujos produtos são vendidos
muitas vezes com lucro superior a 100%.

Nos dois novos postos de puericultura a serem criados e na
ampliação do atualmente existente, devem ser incluídos serviços
de higiene pré-natal e de assistência à maternidade, e deverão
ainda contar, entre seus funcionários, com assistentes sociais efí
tivos, cuja principal função seria a de orientar e aconselhar as
mães, ministrando-lhes os necessários ensinamentos práticos.

CAPÍTULO III

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
Criciúma, em 1944, contava apenas com 7 médicos, um dos
quais residia no populoso distrito de Nova Veneza, onde dirigia o
pequeno hospital aí existente, e onde empregava totalmente suas
atividades. Os outros 6 residiam e residem ainda na sede do município mesmo, prestando serviços de assistência médica não só a
particulares como ao operariado e suas famílias, desdobrando-se
num trabalho estafante, dia e noite, para atender ao elevado número de enfermos e acidentados.
Em virtude, pois, do reduzido número de médicos em relação ao grande número de empresas carboníferas e companhias seguradoras, cada médico prestava serviços a mais de uma delas,
percebendo, de cada, um salário modestíssimo para atender a numerosas pessoas, afora os serviços de suas clínicas particulares.
Além do mais, 4 deles emprestavam seu concurso, como médicos, à Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Empregados da
Estrada de Ferro Da. Teresa Cristina, que possue cerca de 2.500
associados entre os empregados das empresas carboníferas e, mediante ordens escritas pagas mensalmente a preços bem módicos,
todos os médicos prestavam ainda serviços ao Sindicato dos Empregados na Indústria Extrativa do Carvão, que conta com cerca
de 3.000 associados só na cidade de Criciúma. Esta situação
ainda perdura nos dias atuais.
Evidentemente, dado o elevado número de doentes a serem
atendidos por um grupo tão reduzido de médicos, cujo trabalho
estafante e abnegado não era recompensado com remuneração
justa e proporcional, o serviço de assistência médica ao operariado
e suas famílias na cidade de Criciúma era falho e deficiente, como
ainda hoje o é.
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Impossível a um médico, dada a natureza cansativa de seu
trabalho intelectual, atender a mais de 25 doentes em 4 horas consecutivas de serviço diário, porquanto o exame de um doente, o
diagnóstico às vezes difícil e complicado, e o receituário, afora a
parte referente às anotações e verificações de fichários, preenchimento de papeletas e de requisições de exames complementares
e demais serviços de escrituração da complicada máquina burocrática dos nossos Institutos e Caixas, demandam, no mínimo, por
mais rápido que todo este serviço seja executado, 10 a 15 minutos
para cada doente. Entretanto, há médicos em Criciúma que atualmente chegam a atender, em cada período de 4 horas de serviço,
e alguns deles trabalham 2 períodos de 4 horas diariamente (8
horas quase ininterruptas, por dia), 30 a 40 doentes em cada
período, entre operários e pessoas de suas famílias, e doentes particulares. Compreende-se facilmente o enorme prejuízo que disto
advêm para os enfermos, mormente quando se trata de operários,
cujo exame exige, normal e logicamente, até mais tempo do médico, em virtude das dificuldades naturais com que expressam os
sintomas de suas doenças, mercê de sua pouca ou nenhuma
instrução.

Assim, devido ao número insuficiente de médicos em Criciúma,
o referido médico é obrigado, por força das circunstâncias, a
atender casos de clínica médica e pequena cirurgia, numa dispersão grande de esforços e com evidente prejuízo para a eficiência
integral dos serviços de radiologia e laboratório que ocupam
maior parte de seu tempo. Sendo o único radiologista e o único
laboratorista da cidade, presta ainda assinalados e bons serviços
ao Hospital S. José, que foi dotado, na reforma por que passou
recentemente, de um excelente aparelho de raios X e de um bem
montado laboratório de análises clínicas. Para atender ao elevado número de enfermos e acidentados, constituído da grande
massa de contribuintes do I . A . P . T . E . C . , os 4 médicos que
prestam serviços à Caixa de Aposentadoria e Pensões da E. F.
Da. Teresa Cristina, foram solicitados a atender também aos
associados daquela autarquia.
Dos 6 médicos antes existentes em Criciúma (1944), um
deles, por sua idade avançada e pela grave enfermidade de que
foi acometido, foi obrigado, desde 1949, a interromper as suas
atividades, abandonando completamente a clínica que exercia
e todos os encargos como médico de empresas carboníferas e
companhias de seguro. Seu lugar foi, pois, preenchido pelo atual
diretor médico do ambulatório do I . A . P . T . E . C . local.
Apesar, pois, do crescente aumento de sua população, da
instalação dos serviços médicos do I . A . P . E . T . C . , do aumento
do número de associados e contribuintes do Sindicato dos Empregados na Indústria Extrativa do Carvão, da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Empregados da Estrada de Ferro Da.
Teresa Cristina e do Instituto referido, e da reforma por que
passou recentemente o Hospital S. José, com um aumento apreciável de leitos, — o número atual de médicos em Criciúma é o
mesmo que existia em 1944: 6 médicos apenas!
Devido à progressiva socialização da medicina, que agora
caminha também em largos passos pelo interior do País, os
médicos de Criciúma estão vivendo dias mais difíceis: assistem,
impassíveis, à extinção lenta, mas progressiva, da clínica particular, antes tão rendosa e lucrativa. E esta clínica particular,
tão reduzida eia Criciúma atualmente, composta exclusivamente de

Em 1948 foi instalado em Criciúma um ambulatório do I.
A. P. T. E. C. e os operários das minas de carvão, bem como
todos os empregados em transportes e cargas da região, passaram a ser seus contribuintes. Mas, devido aos direitos adquiridos
que já possuía a maioria dos operários, por já ter ultrapassado
o período de carência, como contribuintes da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Empregados da Estrada de Ferro Da. Teresa Cristina, continuaram muitos como associados também desta
instituição, beneficiando-se, assim como seus familiares, dos serviços de assistência médica gratuita que o Instituto e a Caixa
lhes proporcionavam.
Muito embora houvesse um aumento considerável de serviços médicos, a partir de 1948, com a instalação do ambulatório do I. A. P. T. E. C., o número de médicos aumentou apenas
de dois, dos quais um apenas permaneceu somente 6 meses em
Criciúma, e o outro, que é o diretor dos serviços médicos da referida autarquia, é principalmente radiologista e laboratorista.
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pequenos e modestos agricultores, está já, ao que se diz, com
seus dias contados, com a criação do futuro Serviço Social Rural
ou com algum Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Agricultores .
Funcionários públicos, bancários, industriáriòs, comerciários,
ferroviários, marítimos e empregados em empresas de transportes e cargas, têm atualmente assistência médica gratuita. Mesmo
nas cidades do interior, onde não existam ambulatórios médicos
das autarquias respectivas, existem profissionais pelas mesmas
credenciados, que, mediante aviltante remuneração, prestam assistência médica gratuita aos seus associados.
O problema da assistência médica ao operariado de Criciúma, que já é tão precário atualmente, mercê do reduzido número de médicos relativamente ao número de doentes e acidentados, apresenta perspectivas mais sombrias ainda para o futuro.
Com efeito, em conseqüência da redução cada vez mais sensível
da clínica particular, e dos baixos salários que percebem nos empregos e cargos que exercem, desproporcionalmente aos avultados e relevantes serviços que prestam, dois dos mais destacados
médicos de Criciúma muito em breve deixarão a cidade, em demanda de centros maiores, onde perspectivas mais compensadoras de trabalho menos árduo e melhor remunerado se lhes oferecem .
A assistência hospitalar era, até 1950, muito deficiente,
antiquada e falha. O pequeno hospital S. José, de Criciúma,
construído há muitos anos pela contribuição e esforço das primeiras levas de colonos italianos que fundaram a cidade, não
estava mais, ao tempo de nossa chegada a Criciúma, em condições de atender ao avultado número de doentes e acidentados
que careciam de hospitalização, pois não possuía mais de 30 leitos.
Não contando o hospital senão com uma pequena ajuda do
Governo Estadual, apenas com enormes sacrifícios se mantinha
em funcionamento, graças à operosidade e dedicação de seu diretor-médico e à abnegação das irmãs de caridade que até hoje o
administram.
Com instalações modestíssimas, aparelhado pobre e deficientemente, quase nenhum conforto oferecia aos enfermos, e os prin-

Vista dn sede do Departamento Nacional da Produção Mineral em Criciúma,
Santa Catarina, loqo após sua inauguração em 1945. Aí estão instalados
todos os serviços técnicos e administrativos

Consultório médico na sede do Departamento Nacional da Produção Mineral
em Criciúma

Vista da boca de outra galeria em plano inclinado, em encosta de morro.
A direita, barras de eucaliptos empregadas no escoramento das galerias

Transporte do carvão à superfície, num plano inclinado, tração feita a guincho

Avançaniento de uma galeria. Desmonte dn camada de carvão a picareta

Trabalho de perfuração mecânica da camada de carvão. Observe-se a poj;a
altura da galeria, obrigando os mineiros a trabalhar ern posição forçada
durante todo o turno

Trabalho de uma cortadeira no avançaraento de uma galeria

Escavação feita por uma cortadeira numa frente de trabalho. Os mineiros
colocam a dinamite, com estopins, nos furos feitos pelas perfuratrizes
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cipais recursos para sua manutenção provinham da renda da
internação de doentes particulares mais abastados, quase todos
pequenos agricultores residentes nos arredores da cidade.
Os mais prejudicados pelas deficiências do hospital de Criciúma eram os trabalhadores das minas e suas famílias. Quando
necessitavam de internação, e às vezes esta se fazia urgente, ficava
ela condicionada à existência de vaga no hospital. Via de regra,
este estava sempre com sua lotação normal completa.
Em princípios de 1947, quando do recrudescimento do surto
de tifo que assolava a cidade todos os anos, um mineiro tifoso
teve recusada sua internação no hospital, por falta de vaga no
isolamento. Voltou da porta do hospital para continuar o tratamento em seu próprio domicílio, situado na vila operária da «Mina
do Arquimedes» (C. B. C. A . ) Dias após, verificaram-se 3
novos casos de tifo em pessoas de uma mesma família, vizinha
do citado doente; e destes 3 novos casos, um foi fatal na pessoa
de uma pobre mocinha de 18 anos de idade.
Sendo elevado o número de trabalhadores nas minas, freqüentes são os acidentes que nelas ocorrem, alguns mesmo de
natureza grave. Muitos acidentados, por falta de vaga no hospital, eram obrigados a tratamento em seus próprios domicílios, situados muitas vezes em vilas operárias distantes da cidade, sem a indispensável e necessária vigilância médica e efetuando, os próprios acidentados ou pessoas de suas famílias, curativos inadequados e sem a assepsia conveniente, ou mesmo não
fazendo os curativos recomendados !
E os indigentes, que se contam em tão elevado número em
Criciúma? Ora, destinando-se o Hospital S. José a atender principalmente a doentes particulares, pagantes, os pobres indigentes
morriam à míngua de recursos em seus domicílios, pois raros
eram os que conseguiam uma guia da Prefeitura local para, por
conta desta, se internarem no hospital. O problema da indigência
e dos menores abandonados chegou a tal ponto em Criciúma, que
duas instituições de caridade foram fundadas para ampará-los e
socorrê-los, por iniciativa do vigário local, de comerciantes e de
senhoras da sociedade, coadjuvados pela maioria da população da
cidade: primeiramente a Sociedade dos Vicentinos e mais recen-
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temente a Sociedade Criciumense de Auxílio aos Necessitados
(SCAN), tendo esta última já, somente com o auxílio de particulares, dado início à construção de um abrigo para a Velhice
Desamparada. Mas, continuam a faltar leitos no hospital, principalmente para os operários e indigentes.
Evidentemente, o grande desenvolvimento tomado pela indústria extrativa do carvão ao tempo da última guerra e pela
instalação de novas indústrias na cidade (grande cerâmica, frigorífico e fábrica de banha, pequena tecelagem para sacana,
fábrica de bebidas e refrigerantes, oficinas mecânicas, empresas
de transporte coletivo, etc.), acarretando um extraordinário aumento de sua população, não teve a devida e necessária correspondência dos serviços de assistência hospitalar, e nem médica,
como fizemos sentir em linhas anteriores.
Com efeito, somente depois de 1950, quando então já eram
bastante precárias as condições do Hospital S. José, foram conseguidas, por intermédio da Legião Brasileira de Assistência, as
verbas necessárias à sua ampliação, verbas estas que foram reforçadas pela transferência, para a administração do hospital, das
quotas há tempos fornecidas pelas companhias carboníferas para
o início da construção do antes tão falado Hospital dos Mineiros,
de saudosa memória, jamais tendo passado de uma gloriosa idéia,
de um belo e pomposo projeto orçado em cerca de 3 milhões de
cruzeiros em 1945, na confecção do qual teve parte relevante a
Companhia Siderúrgica Nacional. Foi, como a maioria das belas
iniciativas inspiradas em patriotismo sadio e brotadas do
mais puro sentimento humanitário, relegada ao mais completo esquecimento. Consignemos, pois, aqui, os nossos aplausos e as
nossas maiores homenagens aos autores da louvável idéia de se
construir, em Criciúma, o Hospital dos Mineiros e aos que, sem
reservas, trabalharam e cooperaram para a consecução deste objetivo : os nomes do Eng.9 ANÍBAL ALVES BASTOS, do então Cel.
EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA, àquela época Presidente
da Cia. Siderúrgica Nacional e do Sr. JOÃO MACARI, da Mineração Geral do Brasil Ltda., jamais serão esquecidos pelos mineiros
de Criciúma,

35

As quotas fornecidas pelas companhias carboníferas e que
foram transferidas para a administração do Hospital São José, de
comum acordo com as empresas que as forneceram, somavam
pouco mais de 100 mil cruzeiros, quantia esta que, juntamente
com as doações feitas pela Legião Brasileira de Assistência, e
constantes de mais de uma quota, cremos de 300 mil cruzeiros
cada, foi efetivamente empregada no custeio das obras de ampliação do citado hospital. Com esta ampliação, que aliás não
está ultimada, pois falta concluir a parte relativa à pequena maternidade, construída numa ala nova, a capacidade do hospital
foi quase triplicada; passou a contar (incluindo-se já a maternidade) com cerca de 85 a 90 leitos.
Além do aumento do número de leitos, foram construídas :
uma nova sala de intervenções cirúrgicas assépticas, em substituição à anteriormente existente, dotada de moderníssima mesa
de operações; uma nova sala de esterilização com moderno autoclave elétrico horizontal e demais pertences; e uma sala para
partos, com mesa apropriada.
Foram adquiridos também novo e moderno arsenal cirúrgico, aparelhos de fisioterapia (ulíra-violetas, infra-vermelho,
diatermia, ondas curtas e ultra-som) e de oxigcnoterapia. Construiu-se um pequeno, mas bem aparelhado, laboratório de análises clínicas, uma pequena farmácia, um necrotério e foi feita a
ampliação da cozinha, dotando-a de um novo e grande fogão a
óleo e de uma nova geladeira de grande capacidade.
Importante doação foi feita ao hospital pelo Sr. JOÃO MACARL da Mineração Geral do Brasil Ltda.: um moderno aparelho de raios X, que tantos e assinalados serviços está prestando
não só aos doentes internados como a toda população de Criciúma.
A fachada foi também modernizada e a entrada do hospital
embelezada com a construção de uma rampa de acesso às
ambulâncias (pertencentes ao I . A . P . E . T . C . e à Cia Siderúrgica Nacional, de Siderópolis) e automóveis, facilitando-se assim
a entrada dos doentes a serem internados, o que antes era feito
penosamente pela escadaria então existente.
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Também as freiras do hospital ganharam, com a ampliação,
um novo e mais confortável alojamento.
O número de leitos, como referimos, foi grandemente aumentado, criando-se 2 classes para os enfermos pagantes, mas, como
antes, nem sequer um quarto, com pelo menos 3 leitos, foi destinado aos indigentes, que permaneceram desamparados de assistência hospitalar. Continuou, assim, o Hospital de Criciúma a
ser um hospital particular, uma Casa de Saúde, em que todos
os doentes pagam. A internação dos acidentados é paga pelas
respectivas companhias d'e seguro, pois todo o operariado está
segurado por lei. E a internação dos operários doentes, incluídos os de clínica cirúrgica, é paga, ou pelos órgãos assistenciais
(Caixa, I . A . P . E . T . C . ou Sindicato), quando se trata de casos
de intervenção cirúrgica, ou pelos empregadores, mediante ordens
fornecidas à administração do hospital, sendo as importâncias
pagas ao hospital, descontadas posteriormente em quotas mensais
dos salários dos operários enfermos, ou ainda, pelos próprios
doentes, quando as companhias negam o fornecimento de ordens
para internação, ou quando se trata de doentes da clínica particular dos médicos.
Apesar da ampliação do Hospital S. JOSÉ e do seu melhor
aparelhameajto atual, o número de irmãs de caridade que a ele
prestam serviços, e que antes era de 5, das quais uma faleceu
de tifo em 1947 ou 1948, foi acrescido de apenas 3. São 7
atualmente, das quais uma, acometida de grave enfermidade, está
virtualmente impossibilitada de trabalhar, e passou assim para
a classe dos doentes internados, restando assim 6 irmãs, efetivamente. Trabalham estas 6 irmãs exaustiva e abnegadamente, dia
e noite. Além de fazerem todo o serviço de enfermagem, ainda
se ocupam com serviços de limpeza e asseio do hospital, dado
o número reduzido de serventes, e atendem também à parte de
administração, fisioterapia e laboratório; auxiliam nos serviços de
radiologia e, principalmente, nos partos e intervenções cirúrgicas.
Dedicam também seus raros momentos de folga ao trato da horta
e do gado que criam para fornecimento de leite destinado ao
consumo do hospital.

i
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Para se ter uma pálida idéia do enorme esforço que dispendem as abnegadas freiras do hospital de Criciúma, de sua grande
competência e extraordinária capacidade de trabalho, basta
citar os seguintes exemplos: uma delas, a superiora, auxilia, com
absoluta eficiência, a maior parte das intervenções cirúrgicas, algumas bastante delicadas e complicadas, praticadas no hospital
e presta ainda assinalados e bons serviços de enfermagem; outra,
é a única anestesista da cidade, pesando sobre seus ombros
grandes responsabilidades se atentarmos para o fato de que a
anestesia constiíúe hoje uma especialidade da profissão médica
e que em centros mais adiantados, nos hospitais das grandes cidades, este serviço é feito por equipe composta exclusivamente de
médicos; esta mesma freira anestesista presta ainda outros relevantes serviços ao hospital, pois possuidora de um extraordinário
dinamismo, de grande compreensão e de uma invulgar inteligência, além de atender também aos serviços de enfermagem propriamente ditos, ocupa-se ainda dos exames de laboratório menos
complicados, auxilia os serviços de radiologia do hospital, manobrando ela própria o aparelho de raios X, revelando e fixando
as chapas radiográficas, e, finalmente, é a encarregada da sala
de fisioterapia, ministrando, aos enfermos necessitados, aplicações
de diatermía, ondas curtas, ultra-som, e banhos de luz ultra-violeta ou de raios infra-vermeíhos. Anotando singelamente o fato,
aqui prestamos nossa profunda homenagem ao trabalho abnegado e profícuo destas anônimas benfeitoras da humanidade, que
são as freiras do Hospital S. José, de Criciúma.
Como vimos, é muito reduzido o número de irmãs de
caridade em relação ao número atual de leitos do hospital e às
benfeitorias de que foi dotado. Antes, com 30 leitos, eram em
número de 5, e não existia, então, laboratório, nem aparelho de
raios X e nem aparelhos de fisioterapia; atualmente, com cerca
de 85 a 90 leitos, e com a aparelhagem e os melhoramentos que
lhe foram introduzidos, são em número de 6. Os demais empregados do hospital, em número de 5 ou 6, dos quais apenas um
homem, se ocupam com serviços de cozinha, lavagem e passagem da roupa do hospital, sendo que apenas 2 ou 3 realmente
são serventes do hospital.
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Necessário se torna, pois, um aumento do número de empregados do hospital, principalmente serventes, e a admissão,
pelo menos, de 2 enfermeiros, um dos quais deve ser do sexo
masculino, para que melhor sejam distribuídos os serviços do hospital.
Além disso, o aumento do número de irmãs de caridade, de
6 para 10, pelo menos, é uma necessidade premente do Hospital
de Criciúma, de vez que a próxima inauguração da nova ala da
maternidade acarretará um sensível aumento de serviço para
as atuais freiras, já tão sobrecarregadas de árduos trabalhos.
E, para que melhor pudesse preencher às suas elevadas finalidades (de hospital particular), deveria o Hospital S. José
contar no mínimo com mais 2 médicos efetivos, além do seu
atual diretor-médico, pois é sobrehumano o serviço deste, enormes
as suas responsabilidades e grande a dispersão de esforços que
este acúmulo de serviço representa, corn enorme prejuízo para a
eficiência dos serviços de assistência médico-hospitalar e, portanto, para os próprios enfermos.
Para comprovar o que afirmamos, basta mencionar que o
atual diretor-médico do hospital, e seu único médico efetivo, atende à totalidade dos casos de cirurgia e parto cios contribuintes
do LA.P.E.T.C., da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos
Empregados da Estrada de Ferro Da. Teresa Cristina, dos associados do Sindicato dos Empregados na Indústria Extrativa do
Carvão, dos funcionários e operários da Companhia Siderúrgica Nacional, em Siderópolis, dos da Companhia Brasileira Carbonífera de Araranguá ( C . B . C . A . ) , dos da Cerâmica de Criciúma e dos da Sociedade Carbonífera União e efetua as intervenções cirúrgicas necessárias em todos os acidentados segurados
nas diversas companhias de seguro que operam na praça de Criciúma .
Além disto, por ser o médico mais antigo dessa cidade, detcrn
quase toda a clínica particular, constituída, na maior parte, de
colonos e agricultores dos arredores da cidade. Atende também
a casos de clínica médica, obstetrícia, pediatria, oíorrino-laringologia, oftalmologia e, principalmente, de ginecologia, sendo mesmo
desta última especialidade a maioria de seus clientes.

Como pode, pois, sendo como é um policlínico, e atendendo,
como atende, a tão elevado número de enfermos diariamente,
exercer eficientemente uma profissão que, nas suas diversas e
por vezes tão difíceis especializações, já se vai constituindo quase
que ern várias profissões dentro da própria,profissão médica?
Somos dos primeiros a proclamar e a reconhecer os indiscutíveis méritos de comprovada competência, de operosidade, de
dedicação ao trabalho e de abnegação do aludido profissional,
que há anos vem dirigindo com proficiência o Hospital S. José,
de Criciúma. É, realmente, um cirurgião hábil e primoroso, um
renomado ginecologisía e um profissional consciente, dotado de
grande capacidade de trabalho. Mas, lamentamos, sinceramente,
que sejam tão dispersivas as suas atividades e que o precioso
tempo que dedica ao exame, observação e receituário de seus
doentes, que são tão numerosos, seja tão limitado, tão exíguo,
impossibilitando-o, assim, de melhor atendê-los, tendo, por isto,
aliás como todos os demais médicos locais, sofrível reputação
entre o operariado da região, na maioria constituído de homens
rudes e sem instrução, e que constituem a grande massa de
doentes da cidade.
A pouca simpatia de que gozam os médicos de Criciúma no
seio da classe mineira da região é decorrente da maneira quase
sempre apressada, e por isto mesmo pouco cortês, com que os
operários são atendidos nos consultórios médicos. Em conseqüência, são comuns e freqüentes os atritos que ocorrem nos
consultórios, entre médicos e operários, incidentes desagradáveis,
que muitas vezes tomam maior vulto pela publicidade que aos
mesmos é dada às vezes até de maneira escandalosa, pela emissora
local, fazendo crescer a impopularidade da classe médica no meio
mineiro.
Muito embora já se tenham avançado alguns passos para a
melhoria da assistência hospitalar (particular, somente), com
a reforma levada a efeito no Hospital S. José, em que foi quase
triplicado o número de seus leitos, este número ainda está muito
aquém das reais necessidades da atual população de Criciúma,
talvez orçando agora por 30.000 habitantes, incluindo os distritos
próximos.
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Com efeito, para uma cidade com «hinterland» rural, é necessário um mínimo de 6,5 leitos para cada 1.000 habitantes, e,
para uma região industrial, de 9 a 11 leitos para cada l . 000
habitantes. Ora, Criciúma, além de se poder considerar já como
região industrial, como de fato é, conta também com um populoso
«hinterland» rural. Mas, admitindo-se apenas 10 leitos para cada
l . 000 habitantes, as atuais necessidades de sua população, ou
sejam, 300 leitos para seus 30.000 habitantes, e possuindo seu
hospital cerca de 90 leitos apenas (contando com a ala nova da
maternidade, ainda não concluída), é evidente que há um déficit
apreciável de 210 leitos.

Concretizada que fosse esta sugestão para realização de
obras de amparo e assistência aos mineiros e suas famílias (hospital, principalmente), e tomando-se por base a produção de
carvão do ano de 1952 das minas de Criciúma (14 empresas),
de Urussanga (6 empresas) e Lauro Müller (3 empresas), que
totalizou exatamente 898.716 toneladas, teríamos uma arrecadação de cerca de 850.000 a 900.000 cruzeiros anualmente.
O custo das obras do Hospital dos Mineiros, incluindo-se seu
aparelhamento completo, pode ser calculado, grosso modo, em
cerca de 4 milhões de cruzeiros. A duração das obras, atendendo-se às dificuldades locais de obtenção de mão de obra e de
operários especializados, seria de aproximadamente 2 anos. Com
a arrecadação prevista, em cerca de 4 anos estaria totalmente
pago o hospital. Mas, continuar-se-ia a cobrança da taxa de l
cruzeiro por tonelda de carvão produzido, para custeio dos serviços de manutenção do hospital e pagamento do pessoal técnico
e administrativo necessário aos seus serviços.
Não conhecemos, em detalhes, o atual «Plano Nacional do
Carvão», ora em curso no Congresso Federal, mas, ao que nos
consta, o mesmo contém dispositivos referentes também ao amparo e assistência aos trabalhadores das minas. Oxalá seja mesmo
realidade que no mesmo se incluam preceitos destinados a uma
mais ampla e eficiente assistência médico-hospitalar aos mineiros
de Criciúma e às suas tão desamparadas famílias.
E é de se esperar, igualmente, que a Sociedade Criciumense
de Auxílio aos Necessitados (SCAN), que tão auspiciosamente
iniciou seus trabalhos de amparo aos pobres de Criciúma, contando apenas com a generosidade do comércio e das famílias locais, possa ministrar, futuramente, também assistência médicohospitalar aos indigentes que ampara e socorre, e que se contam
em número elevado.

O I . A . P . E . T . C . , que conta com tão elevado número de
contribuintes em Criciúma e que possúe um serviço médico movimentadíssimo atualmente, interna seus associados, quando enfermos ou acidentados, no Hospital S. José, pagando esta internação. Com a arrecadação elevada que efetua no município e
com o aumento sempre crescente de seus serviços, já era tempo
de ter pensado sua administração na construção de seu próprio
hospital em Criciúma. É até estranhável que na cidade de São
Francisco do Sul, porto situado no norte do Estado de Santa
Catarina, que não conta com tão elevado número de contribuintes do I . A . P . E . T . C . quanto a cidade de Criciúma, já possua
esta autarquia um hospital próprio e que o mesmo não aconteça
nesta última cidade, e nem mesmo ainda o problema tenha sido
cogitado, apesar de constituir de contribuintes do I . A . P . E . T . C .
a maioria dos doentes internados no hospital local.
Por outro lado, parece-nos que já se cogitou há tempos da
instituição de uma taxa de l cruzeiro por tonelada de carvão
produzido, taxa aliás módica, atendendo-se ao preço atual da
tonelada, com o fim de se obterem os recursos necessários a um
maior amparo do operariado das minas de carvão. Porque não
se tornar efetiva, por lei, a instituição e cobrança desta taxa e
empregá-la realmente em benefício da tão desamparada classe
mineira, construindo-se em Criciúma o seu próprio hospital, o
Hospital dos Mineiros, com maternidade anexa e com uma ou
duas enfermarias, de 20 leitos cada, destinadas somente a crianças ? Aí vai a sugestão.
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CAPITULO IV

ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DO D.N.P.M.
EM CRICIÚMA
Logo que chegámos a Criciúma, demos início aos nossos trabalhos de assistência médica aos funcionários e trabalhadores do
D . N . P . M . e às pessoas de suas famílias. A este tempo (fins
de 1944), estava sendo admitido grande número de trabalhadores para os serviços de campo, pois as atividades do D . N . P . M .
eram intensas, abrangendo sondagens para determinação de
novos horizontes carboníferos, o estudo da geologia da região e
levantamentos topográficos.
Iniciava-se ainda, nessa época, a construção de 10 casas
para residência de funcionários, do edifício para a nova sede do
Departamento e da grande caixa de embarque de carvão, mais
tarde entregue à Estrada de Ferro Da. Teresa Cristina.
Solicitamos então, ao engenheiro ANÍBAL ALVES BASTÍOS, a essa
época Representante do D . N . P . M . em Criciúma, tendo em vista
o grande número de funcionários e operários (inclusive seus familiares) que iriam ficar sob nossos cuidados profissionais, que
nos reservasse uma sala na nova sede para a instalação dos serviços médicos, no que fomos prontamente atendidos, e conseguimos também obter a verba necessária à aquisição dos móveis de
consultório, aparelhos e instrumental indispensável, bem como de
um pequeno estoque das especialidades farmacêuticas de uso
mais corrente e para medicação de urgência.
Instalámos assim o Serviço Médico do D. N. P. M. em Criciúma, dotando-o de um completo consultório com microscópio,
arsenal cirúrgico indispensável às pequenas intervenções, aparelho de pressão arterial, aparelhagem necessária aos exames de

laboratório mais usuais (urina, sangue, etc.), aspirador de Potain, etc. O pequeno estoque de medicamentos de que dispunhamos era fornecido aos funcionários e trabalhadores do D. N.
P.M. por nossa indicação e a preço de custo.
Demos início aos nossos trabalhos neste setor com um exame
médico rigoroso de todos os funcionários e trabalhadores, e submetemos à inspeção médica todos os novos funcionários e operários que foram sendo admitidos, com o objetivo de somente contratar os que estivessem nas mais perfeitas condições de saúde.
Os funcionários e trabalhadores que, já estando em exercício,
não apresentavam, contudo, perfeitas condições de saúde, foram
submetidos ao tratamento devido.
O número total de pessoas que tínhamos, então, sob nossos
cuidados, ao iniciar-se o ano de 1945, era de cerca de 200, neste
número incluídas as pessoas das famílias dos funcionários e trabalhadores. Este número foi aos poucos se reduzindo, com a dispensa de muitos funcionários e operários, não só em virtude da
conclusão dos trabalhos de campo como por motivos de ordem
econômica. Ultimamente o número de pessoas sob nossos cuidados não atingia talvez a 100, entre funcionários, empregados dos
serviços de sondagem e seus familiares.
À princípio, tivemos alguns dissabores, pois em várias oportunidades, principalmente em se tratando de crianças, filhas de
funcionários e trabalhadores, só tardiamente éramos chamados
a atendê-las, quando já, então, de extrema gravidade, eram os
quadros clínicos que se nos deparavam.
Aos primeiros sintomas da doença, como aliás é praxe em
Criciúma entre os habitantes de condição social inferior, —• talvez na esperança de que fossem simples resinados curáveis
mesmo espontaneamente ou talvez mesmo com sentido supostamente econômico, pois mesmo não pagando consultas ou visitas
médicas, estas sempre importavam em despesas com os medicamentos receitados (de um modo geral caríssimos em Criciúma)
—• os pais tratavam seus filhos com «xaropadas» preparadas em
casa, ou obedeciam aos conselhos quase sempre errados e desastrosos para as crianças, das avós, comadres ou vizinhos «entendidos», ou mandavam «benzê-las», ou mesmo, muitas vezes, ré-
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corriam à «sapiência» de algum curandeiro, que, embora cobrasse
a «consulta» ou «visita», prescrevia «xaropadas» e «beberagens»
de custo bem mais módico que os medicamentos receitados pelo
médico.
Resultado disto é que, a princípio, encontrámos alguns casos bastante graves, principalmente entre criancinhas de tenra
idade, os quais exigiram toda a nossa dedicação e muito esforço,
dando-nos por bem compensados termos tido completo êxito em
todos os casos.
Após, entretanto, algum tempo, conseguimos grangear a
confiança de todo o pessoal do D.N.P.M., mercê do êxito que
íamos obtendo com a completa recuperação dos enfermos por nós
atendidos e, por meio de advertências sérias, conselhos úteis c.
ensinamentos práticos, bem observados por todo o pessoal, adquirimos a certeza de que a mentalidade daquela gente boa e
simples se modificava. À sua pouca instrução era suprida pela
boa vontade e pela obediência aos conselhos e ensinamentos ministrados no sentido de se valerem sempre dos nossos serviços aos
primeiros sintomas de quaisquer doenças que os acometessem
ou a seus familiares, e que não dessem ouvidos aos curandeiros
e comadres que, antes, eram os primeiros a serem procurados e
«consultados».
Nos últimos tempos de nossa permanência em Criciúma,
pouco era o trabalho que nos dava o pessoal do D. N. P. M.
Todos os funcionários, operários e seus familiares estavam vacinados e revacinados contra tifo, varíola, crupe e tétano. Logo
ao primeiro espirro, corriam ao nosso encontro para que os
medicássemos e, assim, evitavam contrair mesmo um simples
resfriado. Fazíamos mais uma medicina preventiva nos últimos
tempos, sendo mesmo raros os doentes que eram obrigados a se
recolherem ao leito. Seguíamos assim à risca o velho aforisma :
«Antes prevenir do que curar».
Em 1947 conseguimos instalar no D . N . P . M . de Criciúma um pequeno aparelho de Raios X, transferido que foi do serviço Médico de Belo Horizonte. Este aparelho prestou inestimáveis serviços aos funcionários e trabalhadores do Departamento,
de vês que os exames clínicos e as inspeções médicas passaram

MOVIMENTO MÉDICO
PESSOAL DO DEPARTAMENTO E SEUS FAMILIARES
CAUSAS

Consultas médicas
Visitas domiciliares
Inspeções de saúde
Injeções aplicadas
Curativos efetuados

1944

19-15

19-18

1947

1948

19
5
46
9
24

192
61
•19
205
4BÕ

195
850

191
341

425
200
11

5.833
2.829
62'

4 223
325
23

413
194
18

131
48
37

142
50

1950

19-19

155
57
32
209

1951

102
52
34
214
337

157
54
29
201

230
81
6

218
St

1952

140
44
31
186

149
47
26
192
291

1.247
418
323
1.006

2.019

VACINAS APLICADAS:
a) contra tífo (X)
ió contra varíola (XX)
c) contra crupe
Acidentes de trabalho

384
138

10

145
32
9

11.940
3.870
168

17

84

INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS:

r,

a) grandes
fe) pequenas
Fraturas ósseas

80

,

CORPOS ESTRANHOS:
a) noa olhos
fi) no nariz
c) no ouvido

19
2
l

PARTOS:
a) naturais.
6) anormais
ATIORTOS ESPONTÂNEOS:
u) evitáveis
ti) inevitáveis
Doenças do aparelho respiratório
Doenças do aparelho circulatório
Doenças do aparelho digestivo
Doenças do aparelho genito-urinário
Doenças do aparelho locomotor
Doenças do sistema nervoso
Doenças da pele e sífilis
Doenças ginecológicas
.Doenças dos olhos, ouvidos, nariz e garganta..
Impaludismo
Varicela
Pneumonia
Reumatismo articular agudo
Sinusite
Crupe
Sarampo
Tuberculose pulmonar (XXX)
Infccçüo pucrperal
Heumatismo blenorrágico.
Coqueluche
Óbitos

2
O

I)
l

O
O

l
O

83
O
62
16
7
10
18
O
l fi
O
S

38
2
42
11
9
4

37
3
49

39
2
54
14
4
7
14
2
15
O
5

11
o
o
l
13
2
O
O
10

l

10
3

14
l
4
4
U

12
5
O
12
2
13
U
3
9
l
l
O
O
O

o
l

10
O
2

O
12
O
l
O
10
O

42
l
48

15
8
6
15
5
14
O
6
11
U
O
O
11
O

o
o

12
O

o
o

O
O

l
O

r,
2

43
O
47
16
O
7
13
6
12
O
5
10
l
l
O

37
l
42
14
4
5
12
4
11
O
4
8
O
O
O
10
O
O
O
11
O

38
O
45
16
6
6
14
5
13
O
5
9
O
l
O

330
17
390
115
45
51
108
27
108

13
O
O
1

12
O

n
o
i
o
9

o

3
S
l
86
2
3
2
79
l

M Incluídos entre os vacinados contra tífo não só os funcionário? do Departamento e pessoas de suas famílias, eomo também todos os mineiros e empregados da! companhias de mineração que procuraram o Departamento para serem fichados ao ingressarem nas companhias ou ao se transferirem de uma para outra companhia.
( xx) Incluídos entre os vacinados contra varíola não só os funcionários do Departamento e pessoas de suas famílias forno mineiros e residentes da cidade que solicitaram vacinação ao DNPM.
(xxx) Os 2 casos de tuberculose assinalados no decorrer do ano de 1P45, foram verificados: um n;i pessoa de um desenhista, que foi imediatamente afastado do serviço, logo que o caso fo; positivado por exame radio^rafico:
outro na pessoa da esposa de um fiscal de carvão do Departamento.
NOTA — O único óbito verificado durante os 8 anos de nossa estada em Criciúma, ocorreu no ano de 1945. Registrou-se na pessoa de um menor de 6 ancw de idade, filho de um trabalhador do Departamento, que faleceu em 3 de maio de 1915, vitimado por uma bronco-pneumonia complicada com urna an«;ina necrótioa sobrevindas no decurso de uma angina díjt&rica.
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a ser complementados com radiografias e radioscopias, quando
tais exames tinham suas indicações.
Aqui deixamos consignados os nossos sinceros agradecimentos a todos os funcionários, trabalhadores e respectivos familiares,
do D . N . P . M . de Criciúma, pela confiança depositada em nossa
modesta competência profissional, e permitimo-nos registrar, e o
fazemos com justificado orgulho, que esta confiança foi a ponto
de jamais terem os funcionários e trabalhadores do Departamento procurado outros facultativos para atendê-los, quando enfermos, exceção feita quando, por motivos imperiosos, que foram
entretanto raros, estivemos ausente da cidade.
No quadro anexo resumimos o movimento dos serviços médicos a nosso cargo, registrado em 8 anos de trabalhos ininterruptos em Criciúma, na parte referente ao pessoal do D. N . P. M.
e suas famílias.
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CAPITULO V

CONDIÇÕES DE TRABALHO NAS MINAS DE CARVÃO
Conta o município de Criciúma com cerca de
nhias que exploram a indústria extrativa do carvão,
entre as maiores a Cia. Brasileira Carbonífera de
(C. B. C. A . ) , a Sociedade Carbonífera Próspera
Cia. Carbonífera Metropolitana.

14 compacitando-se
Araranguá
S.A. e a

Sendo das mais novas, esta última possui, talvez por isto
mesmo, melhores instalações, equipamento mais moderno e conta
com alguns serviços mecanizados de extração de carvão, empregando portanto menor número de operários.
Com efeito, em algumas de suas minas o transporte do carvão é efetuado em vagonetes puxados por locomotivas elétricas
e o desmonte do carvão é feito por «cortadeiras», trabalho este
que, embora desempenhado por reduzido número de operários,
apresenta maior rendimento, não obstante ser mais elevado o
índice de poeiras nas frentes de trabalho.
A Cia. Brasileira Carbonífera de Araranguá, pertencente à
Organização Lage, abriu, recentemente, uma nova mina, na qual
já está empregando também locomotivas elétricas. Entretanto, na
maioria de suas minas o desmonte do carvão ainda é feito pelos
processos primitivos, à picareta, e os vagonetes de carvão empurrados pelos vagoneteiros para a boca das minas.
O mesmo ocorre com a Sociedade Carbonífera Próspera, que
emprega algumas cortadeiras no desmonte das camadas de
carvão, mas não dispõe de locomotivas elétricas. É de esperar,
entretanto, que muito em breve esta companhia, que foi recentemente adquirida pela Cia. Siderúrgica Nacional, venha a empre-

gar métodos mais eficientes de extração, com a aquisição de equipamentos mais modernos para as suas minas.
As demais empresas usam ainda os antigos processos de desmonte à picareta em suas minas. Em quase todas, os trilhos são
de madeira e a maior parte dos vagonetes empregados no transporte do carvão é também de madeira, estando trilhos e vagonetes, de um modo geral, em péssimas condições de conservação,
exigindo por isso um maior esforço dos operários. Em algumas
poucas minas, vamos encontrar alguns pequenos trechos de galerias providas de trilhos de ferro.
Trabalham no sub-solo das minas de carvão de Criciúma,
além dos mineiros, ajudantes de mineiros e vagoneteiros, operários especializados como bombeiros, encanadores, ferreiros, carpinteiros, maquinistas, eletricistas, etc., e os indispensáveis aguateiros.
O trabalho no sub-sólo é feito num turno de 6 horas por
dia. Companhias há, das maiores, que trabalham com 2 turnos
de operários por dia. O trabalho na superfície é efetuado num
só turno, de 8 horas por dia.
Muito embora a disposição das camadas de carvão e o terreno em que jazem constituam fatores que deveriam favorecer a
exploração deste combustível de conformidade com normas técnicas perfeitas e racionais, universalmente consagradas, o que se
observa, todavia, na maioria das minas de carvão de Criciúma,
é uma mineração desordenada, — galerias estreitas, mal traçadas, com altura média de 1,30 a 1,40 metros, com pisos irregulares, lamacentos, e por isto mesmo escorregadios; trilhos de madeira já muito gastos; esgotamento da água de infiltração muito
deficiente, feito por gravidade, pelo sistema de valetas ou calhas,
ou por meio de latas dágua transportadas em vagonetes, poucas
empregando bombas; sem qualquer sistema de ventilação, pois as
medidas tomadas nas galerias de todas as minas visitadas, com
anemôrnetro, nunca passaram de zero; e o desmonte é ainda primitivamente efetuado à picareta, na grande maioria das minas.
Galerias há, em muitas das minas visitadas, era que os operários são obrigados a empurrar os vagonetes cheios de carvão,
pesando algumas vezes de 800 a l. 000 quilos, sobre trilhos de
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madeira assentados em galerias em que o declive é bastante acentuado, exigindo extraordinário esforço físico, principalmente
quando ocorre algum descarrilamento, o que é freqüente, quando
então 2 ou 3 operários têm que repor sobre os trilhos os vagonetes pesadíssimos.
Das H companhias atualmente existentes no município de
Criciúma, apenas 4 possuem engenheiros: a Cia. Brasileira Carbonífera de Araranguá, a Sociedade Carbonífera Próspera, a Cia.
Carbonífera Metropolitana e a Mineração Geral do Brasil Ltda.,
possuindo cada uma delas l engenheiro apenas para um enorme
número de minas em exploração. As outras 10 companhias não
possuem um engenheiro sequer, ficando a parte técnica da exploração, incluindo as sondagens e os traçados das galerias, sob
a responsabilidade dos capatazes mais experimentados!
A maior parte das minas de carvão de Criciúma apresenta
grande infiltração dágua e como o esgotamento é feito deficientemente, disto resulta que, com exceção das em que o escoamento
é efetuado por meio de bombas (e estas são em pequeno número), de um modo geral as minas são muito úmidas e muitas delas
há em que o piso se transforma em longos lençóis de lama, dificultando o trânsito dos que trabalham no sub-solo e contribuindo
também para que freqüentemente ocorram acidentes por quedas
dos operários.
A umidade relativa é quase sempre elevada em todas as minas, sendo de 70% a 75% a média dos dados obtidos !
A temperatura é mais ou menos razoável sendo de 26° a 28"
em média nas galerias e de 309 em média nas frentes de trabalho (avançamentos).
Nos avançamentos das galerias em que o desmonte é efetuado por «cortadeiras», as poeiras são sempre abundantes, ficando estas em suspensão, por largo tempo, em densas nuvens.
Mas, via de regra, os mineiros e seus ajudantes que trabalham
com esta espécie de máquinas, usam máscaras protetoras, fornecidas pela administração das companhias, conforme nos foi dado
observar numa das minas da Sociedade Carbonífera Próspera.
No desmonte feito à picareta, a formação de poeiras é reduzida e o ambiente de trabalho é por isso mesmo menos incô-
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modo para o operário, embora o trabalho seja mais penoso e o
rendimento menor.
Quanto à segurança que oferecem ao trabalho dos operários
das minas de carvão de Criciúma, ela é mais ou menos relativa,
pois devemos levar em conta que a maioria dos acidentes ocorridos aí, incluídos os acidentes fatais, tem sido devidos a desprendimento de blocos do teto nas frentes de trabalho. São, a
nosso ver, acidentes perfeitamente evitáveis e devidos mais à negligência e desatenção dos próprios operários e capatazes das
minas, que, com mais constância e maior rigor, deveriam inspecionar os tetos das galerias até que fosse feito o escoramento,
com o que seriam evitados muitos dos acidentes havidos.
No escoramento das galerias são empregadas barras de eucaliptus e é efetuado por operários treinados para esta espécie de
serviço. De um modo geral, é satisfatório em todas as minas.

íj i

CAPÍTULO VI

SELEÇÃO E EXAME MÉDICO DOS OPERÁRIOS
Para o perfeito desempenho de certos ofícios, deve constituir uma das preocupações da indústria moderna a verificação,
entre os pretendentes a empregos, da capacidade para exercê-los.
Se para o desempenho de certa ocupação destaca-se uma determinada qualidade indispensável, vindo as demais num plano secundário, em outras ocupações os requisitos serão múltiplos e o
critério para a escolha deve ser o de admitir os que preencham
a totalidade ou, quando menos, a maioria de tais requisitos.
Logicamente, deverá a indústria moderna obter verdadeiros
padrões ótimos para as diversas ocupações e um meio prático de
consegui-los está em distinguir, em um dado ofício, os operários
mais ou menos eficientes e, pelo exame bem cuidado, ressaltar as
diferenças que os separam, auferindo daí os requisitos para a
ocupação.
Segundo BARROS BARRETO, após conseguidos estes padrões e
de posse dos melhores meios para a sua aplicação rotineira —
ponto em que a dificuldade da tarefa não tem trazido impecilho
ao espírito investigador dos técnicos •—• duas normas haverá para
o proceder. Numa se irá em busca dessas qualidades especiais
exigidas para uma determinada ocupação; noutra far-se-á o gráfico das capacidades em que as linhas representativas de cada
uma se vão dispondo, em diversas alturas, verticalmente, acima
ou abaixo da linha horizontal, que representa os valores estabelecidos, como médios. Daí não será difícil a classificação para
os diversos misteres. No primeiro caso far-se-á a filtração para
um determinado ofício: aceitam-se ou se eliminam os pretendentes. É uma verdadeira seleção profisional. No outro classificam-se e distribuem-se: é antes uma pesquisa de vocação.
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À pesquisa da capacidade do operário para o exercício das
diversas ocupações deve constituir um imperativo da indústria
moderna e, em se tratando da indústria extrativa mineral, operário algum deveria ser admitido sem passar previamente pelo
exame de uma comissão de seleção de operários, antes mesmo
do necessário exame médico. Verificar-se-ia assim sua capacidade para o exercício do novo emprego, levando-se em conta, consoante a ocupação que iria exercer, a força física, a precisão ou
rapidez de movimentos, esmerada capacidade para movimentos
complexos coordenados, boa memória, grande atenção, rápida
percepção sensorial, etc.
Aprovado o candidato pela comissão de seleção profissional,
que deveria existir permanentemente não só na indústria extrativa mineral, mas em todas as demais indústrias, seria então encaminhado ao exame médico, que deverá ser completo e rigoroso,
principalmente para os candidatos a trabalhos no sub-solo.
Infelizmente estes exames médicos dos candidatos à profissão de mineiro vem sendo efetuados, principalmente na cidade de Criciúma, com muita superfícialidade. Somente há pouco
tempo alguns dos candidatos vem sendo submetidos a exames radiográficos (campos pulmonares e vasos da base) no I. A. P.
E. T. C. Mas, a verdade é que a grande maioria dos candidatos
a empregos nas minas passa somente por ligeiro exame médico
em que apenas se constata a existência ou não de hérnia, de
defeito físico e de úlceras nas pernas, raramente passando o candidato ao menos pela verificação de sua pressão arterial, do
estado de funcionamento de seu aparelho cardio-vascular, de seu
aparelho respiratório, de seu sistema nervoso, de seu aparelho
digestivo, de seu aparelho urinário, de seus órgãos dos sentidos, etc.
Em conseqüência talvez desta falta de rigor com que são
efetuados os exames médicos dos candidatos a emprego no subsolo das minas de carvão, é que, via de regra, o operário dessas
minas raramente ultrapassa os quarenta anos de idade sem que
esteja já aposentado, com proventos irrisórios, sendo mesmo comuns os casos de operários aposentados ainda antes de atingirem os trinta e cinco anos, alquebrados e envelhecidos, muitas
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vezes mesmo inutilizados e incapacitados para exercerem outros
misteres, ainda mesmo que de natureza leve, e passando a viver
miseravelmente dos parcos proventos de uma aposentadoria, prematura devido à sua idade e ao seu pouco tempo de serviço, mas
sem dúvida necessária devido à sua real incapacidade. É que,
em muitos casos, tais operários, por necessidade mesmo de se
sustentarem e às suas famílias, já ingressaram no serviço em précárias condições de saúde, devido, quem sabe, à benevolente e
por todos os modos condenada superficialidade do exame médico
a que se submeteram ao serem admitidos.
Trabalho rude e penoso como é o do mineiro, os principais
requisitos a serem exigidos do candidato, além de estar nas mais
perfeitas condições de saúde, é a robustez e apreciável força física, requisitos estes que quase sempre faltam ao operariado das
minas de carvão de Criciúma.

do serviço o operário que não apresenta perfeitas condições de
saúde, previne-se certamente o acidente de trabalho.

A prática dos exames prévios ã admissão para todos os operários é hoje medida preconizada universalmente pelas autoridades em higiene do trabalho, sendo imperdoável que se empreguem ainda hoje, para trabalhos no sub-solo, como ocorre em Criciúma, operários que não passam pelo crivo de um 'exame médico
rigoroso, subnutridos e de físico franzino, muitos deles já portadores de doenças crônicas, cuja sintomatologia, às vezes berrante, ressalta a uma simples inspeção do facies do candidato, como
é o caso da ancilostomíase e o da doença de Chagas, para só
citarmos duas das entidades mórbidas freqüentes no nosso «hinterland». E é indesculpável também que não se cuide de afastar de determinados ofícios, em que necessário se torna o emprego de acentuada força física, os operários que dela carecem.
Impõe-se uma melhor redistribuição do operariado que labuta
nas minas; deveriam ser classificados não só de acordo com suas
aptidões, mas também em determinados grupos de conformidade
com sua força física e com suas condições 'de saúde.
Releva acentuar que não devem importar apenas os exames
prévios a admissão do operariado. Se o operário pouco eficiente
é o que mais está sujeito a acidentes de trabalho e se o baixo
rendimento decorre muitas vezes de enfermidade, a pesquisa desta
se impõe e é medida profilática de grande valia. Afastando-se

Imperioso se torna, pois, como extraordinário recurso de
finalidade prática, o exame de saúde periódico. Sua realização
é hoje tarefa indispensável aos serviços de medicina industrial;
cada operário que trabalha no sub-solo, deveria ser submetido
de 6 em 6 meses a um exame de saúde e uma vez por ano
os que exercem atividades na superfície. Mais fácil seria assim
o reconhecimento da doença profissional em seus primórdios.
Ao nosso ver, todas as empresas que exploram a indústria
carbonífera em Criciúma deveriam ter seu médico próprio, que
se incumbisse principalmente das seguintes atividades:
1)
2)
3)

•4)
5)
6)
7)
8)

seleção e distribuição dos operários;
realização de exames periódicos de saúde;
instrução dos operários novos e dos transferidos no
que diz respeito aos riscos a que se vão expor e recursos
de defesa ;
educação sanitária dos operários e de suas famílias;
prevenção das doenças transmissíveis;
socorros de urgência aos acidentados;
inspeção e vigilância aos locais de trabalho e suas dependências;
fiscalização e verificação da alimentação do operariado, etc.

No exame médico prévio dos candidatos aos serviços de
mineração, devem ser rejeitados, além dos evidentemente incapazes a uma simples inspeção, os que o exame clínico revelar
sejam portadores de:
1)
2)
3)
4)
5)

Visão marcadamente precária e incompensada com óculos, ou cegueira de um dos olhos .
Surdez acentuada;
Hipertireoidismo ou hipotireoidismo;
Cardiopatias;
Pressão sistólica acima de 160 e diastólica superior a 90 ;
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6)
7)
8)

Tuberculose;
Enfisema, bronquite crônica, asma, fibrose pulmonar;
Ülcera gástrica ou entérica;

9) Câncer;
10) Colecistite;
11) Apendicite crônica ;
12) Nefrite crônica •
13) Doenças venéreas;
H) Artrite crônica;
15) Anquilóse articular;
16) Varices;
17) Deformidades dos pés ou dos dedos;
18) Hérnia;
19) Hipertrofia ou infecção prostáticas ;
20) Epilepsía;
21) Doenças do sistema nervoso;
22) Infecções focais;
23) Diabetes.
24)
25)
26)

Dermatoses exsudativas ou exfoliativas ;
Insuficiência supra-renal;
Anemia, qualquer que seja a sua causa.

CAPITULO VII

TRABALHO DAS MULHERES NA INDÚSTRIA
CARBON1FERA
Na indústria extrativa do carvão, em Criciúma, também são
empregadas mulheres, preferentemente jovens de 16 a 25 anos,
que executam, aliás com certa proficiência, os trabalhos de «escolha» do carvão e transporte do mesmo das mesas de escolha
para as caixas de embarque, situadas sempre nas proximidades
daquelas, transporte esse feito nas chamadas «padiolas», cada
uma destas carregadas por 2 mulheres. É serviço que, não requerendo esforço físico exagerado, apresenta apenas o risco freqüente
dos ferimentos a que estão sujeitas essas mulheres nos pés e no
terço inferior das pernas, devido a que, trabalhando a maioria
descalça, ao pisarem nos pequenos montes de carvão ou material
refugado que jazem em derredor dos locais de trabalho, se ferem
e se cortam constantemente. Tais riscos poderiam perfeitamente
desaparecer e o trabalho talvez fosse mesmo executado com maior
rapidez desde que fossem as «escolhedeiras» obrigadas a trabalharem calçadas com botinas, que lhes protegeriam os pés e o terço
inferior das pernas, ou pela imediata retirada dos refugos do local
de trabalho.
As «escolhedeiras» são quase sempre reconhecidas fora das
horas de trabalho pelas cicatrizes que apresentam nas pernas ou
mesmo por ferimentos recentes.alguns extensos, que as obrigam,
às vezes, a se valerem do «encosto» no seguro quando tais ferimentos se infectam, ocasionando a interrupção de seu trabalho por
vários dias.
O principal motivo, ao que nos parece, do emprego de mulheres nos serviços de escolha do carvão na região sul-catarinense,
ao envés de homens, principalmente menores de 16 a 21 anos, é a
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questão de salários, pois aquelas se sujeitam a salários inferiores
ao do homem, principalmente em Criciúma, onde, não havendo
senão poucas indústrias, em que a mão de obra é muito barata, e
sendo avultado o número de famílias pobres, maioria tendo como
chefes os operários das minas, o emprego doméstico não oferece
ao grande número de moças ai existentes salários compensadores
(150 cruzeiros mensais no máximo é o salário médio de uma
empregada doméstica) que satisfaçam às necessidades de seus
gastos. Assim, voltam-se quase todas para o trabalho da escolha
do carvão, no qual, além do horário fixo de 8 horas por dia, com
descanso aos domingos e feriados, e outras vantagens asseguradas
pela legislação social vigente, como seguro, salário-doença, repouso
semanal remunerado, etc., conseguem às vezes vencer ordenados
até de 600 cruzeiros mensais, num trabalho que, não sendo muito
penoso, oferece ainda a compensação de ser efetuado por equipes
de moças, num ambiente de ruidosa alegria, entremeado de brincadeiras, muita conversa, pilhérias e cantigas.
Exigindo o serviço de escolha pouco esforço físico (sendo
maior o efetuado pelas «padioleiras»), parece mesmo ser tal serviço mais apropriado à mulher, pois, segundo Vernon, sendo a
mulher menos afetada pela monotonia das operações industriais,
para ela está mais indicado o trabalho leve, de repetição. Na mulher,
a resistência ao trabalho excede a aptidão para esforço momentâneo: ela é mais capaz quando executa trabalho que exige esforço moderado e repetido, ao envés de único e intenso. HofsÊatter,
entretanto, defende a doutrina de que a mulher, embora apta a
executar operações industriais em número muito maior do que
anteriormente se supunha, talvez nem mesmo se possa equiparar
em eficiência ao homem, na realização de trabalhos leves.
E, para o trabalho dito pesado, é fora de dúvida que n capacidade da mulher é bastante inferior à do homem, representando
eritre 52 a 57% da do homem a sua força dinamométrica, segundo
loteyko. Em época alguma da vida tem a mulher predominância
em força muscular, muito embora na época da puberdade ela se
avantaje ao homem em peso e estatura. JANSEN DE MELO e M. J.
FERREIRA confirmam entre nós, sobre este particular, as asserções
e verificações dos autores estrangeiros.

Evidentemente, uma das razões que explica a ocorrência mais
acentuada da fadiga nas mulheres empregadas nas indústrias é a
sua menor capacidade física; e como o trabalho industrial não as
exima dos encargos do lar, que a ele quase sempre sucedem, representando uma seqüência de esforços e atenções, acrescentados
às suas atividades fora do lar, maiores cuidados e preocupações
devem merecer, por parte da moderna legislação trabalhista, a fim
de que, mais legitimamente, se preserve a sua saúde, o seu bem
•estar e se melhor a ampare, quando enferma e quando mãe.
Tais providências são justificadas pelas estatísticas que vêm
se avolumando, impressionantemente, retratando os danos do trabalho industrial para as mulheres. Schuler, por exemplo, na Suíça,
representando por 100 a incidência da moléstia sobre operários, verificou para as mulheres operárias cifras mais elevadas: 129. No
Estado de Nova York, os coeficientes de morbidade por l . 000
eram de 101 para os homens e de 154 para as mulheres, sendo, na
mesma base, de 0,9 o número de dias perdidos para os homens e de
1,6 para as mulheres. E, o que é mais grave, no tocante à mortalidade infantil, os inquéritos americanos do Children's Bureau e os
dados de Dunlop, na Grã Bretanha, mostram a influência nefasta
da ocupação materna fora dos domicílios, privando a criança dos
cuidados de que tão necessariamente carece nos seus primeiros
anos de vida.
Tivemos oportunidade, na cidade de Criciúma, atendendo
como clínico a grande número de operárias «escolhedeiras» de carvão, de constatar a extraordinária freqüência de casos de dismenorréia entre elas, e chegamos à conclusão de que a longa permanência das escolhedeiras na posição em pé e o esforço físico dispendido no transporte das «padiolas» de carvão, durante o período
de catamênio normal, agem senão como causas determinantes desta
disfunção, pelo menos como concausas ponderáveis.
Muito embora, na opinião de muitos autores, o catamênio
normal não pareça exercer maior influência na produtividade da
mulher operária, o assunto tem dado ensejo a muitas discussões,
afirmando SOWTON e MYERS que a baixa produtividade que possa
ocorrer, nunca é tão apreciável que mereça destaque especial. Incapacidade evidente para o trabalho muscular e mental parece não
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haver durante o catamênio normal. Afirma BEDALE que o ritmo
fisiológico das mulheres não interfere pela intensidade ou pela
constância, na quantidade ou qualidade das tarefas que desempenham .
Mas, o que parece fora de dúvida, é que a posição da operária em trabalho, de pé ou sentada, ou dispendendo esforço físico
continuado, por longas horas a fio, tenha responsabilidade na
ocorrência ida dismenorréia. IRELAND, em estudos efetuados na
Austrália, ressalta a correlação entre sobrecarga de trabalho e
dismenorréia.
Em importantes e interessantes observações feitas há muitos
anos (1927), OKURIJEWA, STEINBACH e SCHOTSCHEGLOWA chegaram à conclusão de que 70% de operárias que transportavam pesos
sofriam perturbações da menstruação, contrastando esta percentagem com a de menos de 40% entre outras que não transportavam pesos.
Em conclusão, a moderna legislação trabalhista, a exemplo
do que já dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União, deveria incluir dispositivos dispensando a mulher operária
por 3 dias em cada mês, durante a ocorrência do período catainenial e deveria também limitar, para o caso por exemplo das
«padioleiras» que trabalham nas minas de carvão, em 25 a 30
quilos no máximo, o peso de cada padiola a ser carregada por 2
mulheres.

CAPÍTULO VIII

TRABALHO DE MENORES NA INDÚSTRIA
CÀRBONtFERA
Até há bem pouco tempo a legislação trabalhista, no que dizia
respeito ao trabalho de menores de 18 anos no sub-solo das minas
de carvão da região carbonífera do sul-catarinense, vinha sendo
impiedosamente burlada pelos empregadores, numa ânsia incontida
de arregimentar braços a preços módicos para aumentar a produção de carvão e, portanto, os seus lucros.
Constatados alguns flagrantes e feitas as advertências necessariamente cabíveis, com ameaças de severas punições para os infratores da lei reincidentes, não tiveram os mineradores outra
saída senão transferir os referidos menores para trabalhos de superfície ou dispensá-los do serviço, quando de todo não fosse
possível aproveitá-los.
Mesmo assim, devido ao grande número de operários das
minas de Criciúma, que não estão legal e civilmente registrados,
e ao fato de não lhes serem exigidos, quando admitidos ao iciviço,
documentos probatórios de suas idades, há ainda casos de burla
aos dispositivos legais que regulam o assunto, merecendo ser apurados com o devido rigor, a fim de que os maléficos efeitos dos
penosos e rudes trabalhos no sub-solo sejam evitados nos menores,
poupando-se assim uma sub-nutrida geração de adolescentes, jã
pouco capaz fisicamente pelas crescentes dificuldades e apertos
da vida atual.
O trabalho de menores em certas ocupações, que exigem o
emprego de acentuado e constante esforço musculai.-, representa um
enorme desgaste físico que lhes rouba precocemeníe todas as energias, reduzindo de muito a duração de suas vidas.
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Mesmo para determinados trabalhos na superfície das minas,
em que muitos menores vêm sendo empregados, julgamos que deva
haver uma fiscalização mais rigorosa e constante por parte das
autoridades do Ministério do Trabalho, a fim de que sejam terrninantemente proibidos trabalhos de natureza pesada, que os há
também fora das minas, aos menores de 18 anos.
A proscrição de trabalhos pesados aos menores de 18 anos,
qualquer que seja o local ou ambiente em que são executados, é
medida de higiene que se impõe, pois, de modo contrário, advirão
malefícios, por vezes acentuadamente repentinos, tanto para o desenvolvimento físico, que se desvia da sua curva normal em peso
e estatura, como mesmo para o desenvolvimento mental, que se retarda muitas vezes. DAYTON, em minucioso estudo, revelou, aliás,
haver associação entre defeitos físicos e nível intelectual: quocientes
baixos d'e inteligência correspondem, via de regra, a deficiências
encontradas no exame somático.
A ocorrência de defeitos físicos entre adolescentes que já
trabalham é até freqüente. Em inquéritos realizados em Nova
York, por 2 anos consecutivos (1928 e 1929), constatararn-se
cerca de 12% entre 5.000 menores de 14 a 17 anos que exerciam
ocupações industriais. É que, como bem mostram os estudos
feitos pelo Departamento Nacional do Trabalho do Estado de
Nova York, o desempenho da ocupação industrial acentua os defeitos físicos dos adolescentes, quando não os cria originàriamente.
Não se pode deixar de considerar, no estudo desta importante
questão do trabalho de menores, que o aumento da atividade funcional, acarretado pelo dispêndio de esforço físico na ocupação,
recai em período crítico da vida, o da adolescência, quando então
o .desenvolvimento orgânico atravessa uma fase ativa durante a
qual se processam, a urn só tempo, importantes e decisivos reajus^
tamentos fisiológicos.
Mais do que os outros, os jovens de 14 a 18 anos, que tem
ocupações industriais, estão sujeitos a desequilíbrios e desajustamentos, físicos e mentais, que podem ser prevenidos por uma legislação trabalhista mais atualizada e mais consentânea com o
progresso da medicina industrial.

Na adolescência, em que o equilíbrio tanto psíquico como
somático é tão instável, sendo ainda reduzida a força física (segundo DEMETZEFF, aos 14 anos ela é igual à metade da do adulto) -e
baixa a capacidade de resistência, todos estes fatores contribuem
evidentemente para fazer com que o menor seja mais sensível às
condições adversas que, com freqüência, cercam a sua ocupação,
e que, naturalmente irmanadas, por vezes, ainda mais prejudicam
o seu equilíbrio orgânico: assim, a falta de ar fresco e de sol; a
deficiência de exercício e de repouso perfeitamente regrados; as
insuficiências de regime alimentar; a fadiga, a que, aliás, são mais
predispostos os adolescentes e para a qual contribuem vários fatores característicos do trabalho industrial moderno; finalmente, as
condições em que este se executa, inerentes umas ao regime que
o rege, outras ao ambiente em que ele se processa.
As taxas de morbidade e mortalidade entre os menores de H
a 18 anos ocupados em trabalhos industriais são sempre elevadas, conforme atestam as estatísticas que têm sido publicadas a
respeito por autores alemães e austríacos, que mostram ainda que
o número de dias perdidos por doença entre pequenos operários
de H anos é quase o dobro do que toca aos menores da mesma
idade que não exercem ocupações industriais. Basta mesmo l
ano de trabalho para acarretar grandes malefícios aos menores,
conforme se infere dos dados das caixas de seguro alemães e austríacas, que atestam que a morbidade e mortalidade são duas vezes
maiores aos 15 do que aos 14 anos de idade.
Segundo os dados de LANZA e VANE (Conferência de Chicago, 1930) e os de DUBLIN (American Journal of Public Health,
Março de 1932), cabe à indústria, realmente, grande responsabilidade quanto à incidência da tuberculose, dos 15 aos 19 anos, não
só na primo-infecção, como na reativação dos processos tuberculosos.
Também o rendimento do trabalho de menores, sobretudo na
indústria, é fraco e irregular. Segundo FULLER e STRONG, não
atinge a 10% os que, nela ingressando precocemente, tornam-se
mais tarde operários hábeis e capazes; porque, faltando-lhes preparo prévio e tempo para uma útil aprendizagem, empregam-se
geralmente em ofícios que de nada valerão ao seu futuro adextra-
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mento profissional. Via de regra, são admitidos para simples
ocupações de segunda categoria, temporárias e de reduzida finalidade. Daí a instabilidade dos menores empregados nas indústrias,
alimentando a grande massa de operários flutuantes, que tão
pouco rende e tanto a sobrecarregam. E, para mão de obra, assim,
de categoria inferior, só pode caber salário baixo, que representa
em média a terça parte do salário de um operário adulto que produz, em alguns casos, 4 a 5 vezes mais.
Conforme acentua MANGOLD, o trabalho prematuramente
instituído não passa de remédio precário para a má situação econômica, interditando a oportunidade para um melhor aprimoramento de aptidões. Além do mais, grandemente prejudicada fica
a instrução dos menores ocupados nas indústrias, calculando Anísio Teixeira em cerca de 27.000 o número de crianças que anualmente abandonam as escolas no Brasil, no 2' ou 3" anos elementares, em busca de trabalho com que possam ajudar às suas famílias e prover às suas necessidades.
Torna-se, pois, imperiosa a adoção de medidas tornando obrigatória a instrução dos menores ocupados em trabalhos industriais,
pelo menos até completarem a idade de 18 anos. A instalação de
novos cursos de aprendizagem industrial, possibilitando não só a
continuação da instrução como a educação vocacional e o aperfeiçoamento profissional nos grandes centros industriais (e entre
estes grandes centros já podemos incluir a região sul-catarinense),
constituiria medida de grande alcance e enormes benefícios viria
proporcionar, não só à grande massa de menores operários, como
também à própria indústria carbonífera, cujo desenvolvimento e
aperfeiçoamento, pela utilização de maquinismos, operações 'e
processos modernos, estariam assentados em bases sólidas e cientificas.

CAPITULO IX

FADIGA NA INDÚSTRIA CARBONÍFERA
Problema relevante, que antes pouca atenção despertava, a
fadiga tem merecido ultimamente meticulosos estudos dos modernos higienistas que se ocupam da medicina industrial.
Como em outras indústrias, a fadiga entre os operários da
indústria carbonífera, se bem que dependa, primordialmente, de
fatores individuais, decorre também da existência de outros, estranhos ao trabalho, como, por exemplo: ocupações suplementares
ao trabalho industrial, alimentação inadequada ou insuficiente,
abuso do álcool, desregramcntos de vida, habitação anti-higiênica
e distante dos locais de trabalho, obrigando os operários a viagens
ou caminhadas fatigarites, etc.
Corno fatores ponderáveis ainda na ocorrência da fadiga citam-se os que dependem do ambiente em que o trabalho se efetua,
como, no caso dos mineiros, a ventilação e a iluminação dos locais
de trabalho, e, por outro lado, o regime e condições deste mesmo
trabalho.
Se bem que modernamente o aperfeiçoamento do trabalho industrial tenha eliminado alguns dos fatores determinantes da fadiga, novas outras condições entretanto surgiram como características destes próprios aperfeiçoamentos. Com efeito, se.a duração do trabalho se faz menor, com o novo regime diário e semanal
instituído, e se houve também acentuada diminuição do esforço
muscular dispendido em sua execução, não é menos verdade que,
com a introdução da moderna aparelhagem industrial, novas condições de fadiga surgiram em substituição às que foram eliminadas:
assim, a velocidade, o ritmo e o ruído das máquinas, o automatis-
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mo e a monotonia de muitas operações, como também a continuidade de posições fixas, forçadas e contra feitas.
Releva lembrar, entretanto, que o trabalho pesado, exigindo
dispêndio de esforço muscular forte, continua a existir na maioria
das minas de carvão de Criciúma. Há mesmo necessidade de regulamentá-lo convenientemente, uma vez que se reconhece que ele
é maléfico à saúde e à eficiência do operário e afeta a sua longevidade. É indispensável escolher convenientemente o pessoal e é
também indispensável limitar, para cada operário ou operária,
peso e volume compatíveis com sua capacidade física, regularizar-se o trabalho e estabelecer pausas necessárias. Acreditamos que
se tais medidas forem adotadas, juntamente com as que mais
adiante proporemos, quando nos referirmos aos «mal jeitos», estes
se reduzam às suas verdadeiras proporções, pois são quase todos
conseqüentes, os realmente existentes, à estafa do operário.
A maioria do operariado das minas de carvão não tem outra
ocupação. Entretanto, talvez por necessidade, em virtude de perceberem salários baixos em relação ao atual custo de vida, —- como
no caso dos ajudantes de mineiros e diaristas que só recentemente,
após'uma greve (Novembro de 1952), foram melhorados em seus
salários •—, talvez mesmo pela ambição do ganho maior em busca
de sua futura independência econômica, o certo é que alguns há
que exercem ocupações suplementares, empregando suas atividades após terminarem o seu trabalho na mina, quando deveriam
submeter-se ao necessário repouso, em outros serviços que demandam também esforço físico em continuação ao dispendido na mina.
Muitos há mesmo que, para aumentar seus ganhos, dobram o serviço na mina, trabalhando exaustivamente, num serviço por si só
já penoso em um só turno, por 2 turnos consecutivos, de 6 horas
cada. Claro está que tais operários estão mais sujeitos à fadiga
que os que trabalham um só turno, tendo um período maior de repouso. Como medida salutar de higiene, deveria haver uma proibição taxativa ao trabalho no sub-solo por mais de 6 horas consecutivas .
A alimentação inadequada ou insuficiente é um dos fatores
que reputamos dos mais importantes na etiologia da fadiga industrial. Por isto mesmo, dedicaremos à alimentação do operário um

Caixa de carvão. Na parte superior, os vagonetes despejam o carvão proveniente
das galerias da mina; na inferior, estão as mesas de escolha. Como se vê na
ilustração, o trabalho de escolha é feito por mulheres

Monte de carvão resultante do trabalho de escolha. No alto, duas escolhedeiras
carregando uma padiola de minério

Grupo de escolhedeiras de carvão. Note-se a diversidade de idades e de
roupas, estas de acordo com as condições em que é feito p trabalho

- 65 —

capítulo especial em que procuraremos situar este problema nos
diversos aspectos que ele oferece, sugerindo, como aliás vem sendo
leito por tantas e renomadas autoridades no assunto, as medidas
que devam ser adotadas para se educar o operariado no verdadeiro
sentido alimentar.
Outra causa importante da fadiga entre o operariado da indústria carbonífera é, sem dúvida, o uso imoderado do álcool que,
além do mais, é causa determinante de acidentes diversos, exercendo ainda nefasta influência sobre a eficiência do operário.
VERNON, autoridade no assunto, em seu livro «The Álcool
Problem», embora admitindo que as estatísticas são de molde a
deixar pelo menos ainda em aberto a questão da responsabilidade
do álcool, usado em dose moderada, sobre a mortalidade, não
deixa entretanto dúvidas de que, pela ação sedativa e narcótica
que exerce sobre o sistema nervoso, mesmo em quotas não excessivas, o álcool afeta a produtividade do operário e faz crescer a
cifra de erros e acidentes, tanto mais, quanto mais delicada a tarefa do operário, prejudicando assim, quantitativa e qualitativamente, o trabalho. E são de tal ordem concludentes as evidências
experimentais em que se baseia em suas afirmações, que arrefecem
os entusiasmos que por acaso hajam despertado as deduções estatísticas de outros autores.
Também AMAR patenteia nitidamente, em aprofundados estudos realizados, que a força muscular, a atenção e, conseqüentemente, a produtividade do operário, se reduzem em média a 15%
ã simples administração do álcool, mesmo em taxa reduzida.
E, além das verificações de vários outros autores, como CONNiE, MACK, DURING, BINZ e KRAEPELIN, que consignam a redução
da eficiência e da produtividade do operário pela ação do álcool,
temos ainda a acrescentar os importantes dados de VOIONMAA que,
revisando acuradamente o assunto e computando apenas as estatísticas que lhe pareceram dignas de fé, concluiu, de maneira formal, pela influência importante do álcool na ocorrência dos acidentes de trabalho.
Os desregramentos de vida constituem outro fator importante
na casuística da fadiga industrial e a eles se entregam com relativa
freqüência alguns dos operários da região carbonífera sul-catari-
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nensc. Tais desregranrentos se apresentam sob várias modalidades, dentre as quais citam-se os jogos de cartas ou as brigas de
galos, que prendem os operários por noites inteiras às vezes, mantendo-os em permanente excitação nervosa pelas apostas a dinheiro efetuadas e não faltando também, em quase todas as rodas de
jogo ou rinhas de galo, a indefectível cachaça.
A vida boêmia a que certos operários de Criciúma se entregam, alguns mesmo legalmente casados, constitúe outro desregramento de vida que concorre preponderantemente para a existência
de muitos casos de fadiga entre o operariado da região. Noitadas, alegres em antros sórdidos povoados de infelizes mercadoras
em precárias condições de saúde, sub-alimentadas e portadoras das
mais variadas enfermidades, entre as quais já foram constatados
até casos de tuberculose aberta, afora as que comumeníe campeiam nos «bas fonds» de todas as cidades, são passadas em claro
por muitos operários, num desperdício de dinheiro, ganho à custa
de inauditos esforços, de saúde, às vezes bastante precária, e de
energia quase sempre minguada.
Além de serem fatores importantes na ocorrência da fadiga,
:ais desregrameníos constituem também causas ponderáveis da
baixa eficiência e produtividade do operariado das minas.
O amplo combate ao jogo, sob qualquer forma, e à prostituição desregrada seriam medidas a serem no caso adotadas em
defesa de uma geração de operários já bastante viciada e esgotada
no pleno verdor dos seus 25 ou 30 anos de existência, com remotas probabilidades de atingir pelo menos a uma longevidade de
40 anos, em conseqüência não só desses desregramentos e do
abuso do álcool, como também do natural desgaste advindo dos
penosos trabalhos no sub-solo das minas.
Outro fator que merece evidentemente ser mencionado na
determinação da fadiga muscular e que deve afetar também o rendimento ocupaciona), é a higiene dos lares operários. As. habitações anjti-higiênicas da maioria do operariado de Criciúma constituem, a nosso ver, um fator evidentemente importante na ocorrência da fadiga muscular, afetando a produtividade do trabalhador. São verdadeiro menospreso aos comezinhos princípios de higiene e de conforto que deviam ser proporcionados aos operários.

Casas (ou melhor dizendo «ranchos») velhíssimas, toscas, de madeira empenada e podre, com cobertura de cacos de telhas, cheias de
buracos enormes por onde a chuva se escoa aos borbotões, com
assoalhos e paredes repletos de largas frestas, por onde o vento
sul, no inverno rigoroso, penetra impiedosamente, fustigando não
só o próprio mineiro, mal agasalhado, como também sua mulher
e seus infelizes filhos, cobertos com farrapos, constituem as habitações dos mineiros. São em geral, também, de reduzidíssimas
dimensões, para certas famílias numerosas de operários. Tivemos
oportunidade de visitar uma dessas casas em que o mineiro, casado,
possuía 10 filhos, sendo que os 4 menores dormiam na mesma
cama do casal, ou sejam 4 crianças e o casal (6 pessoas !) numa
mesma cama. Outros dois filhos dormiam em esfarrapadas esteiras
estendidas no chão junto à cama do casal. E os outros 4, de mais
idade, se alojavam no outro quarto, também sobre velhas esteiras
estendidas no chão. E cada quarto não tinha mais que 8 metros
quadrados ! Como, nestas condições, após uma jornada de penosos
trabalhos, poderá haver sono reparador e, por conseguinte, repouso ?
A água, para o asseio corporal do operário, tão necessário
após um dia de trabalho intenso, em que volta para o lar inteiramente coberto por espessa camada de pó de carvão, tem que ser
buscada por ele próprio em grandes latas e em locais às vezes
distantes de seus domicílios.
A iluminação de seus toscos casebres é fornecida pelas próprias lâmpadas a carbureto utilizadas em seu trabalho no sub-solo,
ou por pequenas lamparinas a querosene, ambas provocando fumaça de cheiro desagradável que mais aumenta ainda a irritação
de seu parênquima pulmonar e de sua conjuntiva ocular, normalmente já irritados pelas poeiras das minas.
A preparação dos alimentos é precariamente efetuada em toscos fogões à lenha, muito quebrados e já com a chapa de ferro inteiramente inutilizada. E a lenha, cujo preço é elevadíssimo em
Criciúma, é constituída de alguns poucos gravetos avidamente catados pelas crianças nos matos adjacentes.
O mobiliário da casa de um operário é o mais rudimentar que
se possa imaginar, sendo raras as casas de mineiros que possuem
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mesas onde devam ser servidas as refeições. Cadeiras não as há
também; quando muito um pequeno banco tosco confeccionado pelo
próprio mineiro.
As cobertas são 'escassas e insuficientes para o agasalho da
família do operário e as peças de vestuário são também parcas
e rotas.
O desconforto no lar do trabalhador das minas de carvão de
Criciúma é absoluto. O mineiro não tem o repouso merecido e
vive num ambiente anti-higiênico -em seu lar. Tais condições de
vida concorrem preponderantemente para a evidenciação da fadiga
muscular e são fatores indiscutíveis de redução da capacidade de
trabalho do mineiro.
Retratamos linhas acima um típico barracão que serve de
residência a um mineiro em Criciúma, situado na chamada «Vila
Operária» da Próspera, constituída toda do mesmo tipo de casa.
Somente as casas dos capatazes, operários especializados e funcionários administrativos, apresentam um pouco mais de conforto.
As casas da Vila Operária da C . B . C . A . situadas na chamada «Mina do Mato» são do mesmo tipo das da Próspera. As
daquela Companhia situadas na Vila Operária fronteira aos seus
escritórios já são um pouco melhores: mais amplas e de construção
mais recente.
As casas dos operários das demais companhias, com exceção
de algumas de construção mais recente da Cia. Carbonífera Metropolitana, nada ficam a dever aos barracões infectos e desconfortáveis que servem de residência aos operários da Sociedade Carbonífera Próspera.
Impõe-se, pois, uma vistoria geral por parte das autoridades
competentes nas chamadas «vilas operárias» da região de Criciúma,
muitas delas merecendo mesmo ser completamente arrazadas para
dar lugar à construção de verdadeiras «Vilas Operárias», dotadas
dos indispensáveis requisitos de asseio e conforto, de conformidade
com os modernos preceitos da higiene do trabalho.
Dentre os fatores determinantes da fadiga citam-se ainda,
como dos mais importantes,, a ventilação e a iluminação dos locais
de trabalho, fatores estes diferentes 'dos apontados, pois dependem
do próprio ambiente em que é exercida a^ecupação.

Quando há falta ou diminuição da ventilação nos locais de
trabalho há, conseqüentemente, aumento da temperatura ambiente, isto é, sobrevém o calor que, juntamente com a umidade, favorece a entrada de tóxicos pela pele, por conta do suor que ajuda
a dissolver as partículas pulverulentas, e da vaso-dilatação periférica, que auxilia a absorção. Por tornar mais profundas n s inspirações, o calor também facilita a ação dos tóxicos que penetram no
organismo por via respiratória.
Além disso, outros inconvenientes há. Geralmente, quando
em conseqüência do calor, da umidade ou da imobilidade do ar,
se prejudique a perda de calor do organismo, isto é, quando não è
satisfatória a capacidade refrigerante da atmosfera, que está na
dependência daqueles três fatores, ressente-se o operário de conforto, e, em conseqüência, reduz-se sua .capacidade de trabalho,
decresce sua produção, aumenta a sua fadiga e, por outro lado,
crescem as probabilidades da ocorrência de acidentes.
Observações feitas em operários de minas de carvão demonstraram que, quando favorável a citada capacidade refrigerante,
trabalhavam mais rapidamente, repousavam por períodos mais
curtos e menos freqüentes, bem como era mais baixo o índice de
acidentes e estes mesmo revestiam formas menos graves.
A capacidade refrigerante da atmosfera é medida pelo catatermômetro, instrumento idealizado por LEONARDO HILL e constituído de um termômetro de álcool com duas marcações na haste,
correspondendo a 35" e 38", cuja média, 36,5 graus, é aproximadamente a temperatura da superfície do corpo humano. Fazendo-se ascender, pela imersão em água quente, a coluna de álcool
até um pequeno reservatório situado no topo, enxuga-se o bulbo
do termômetro suspenso no local em que se faz a observação e
mede-se com um cronômetro o tempo, em segundos, que leva a coluna a descer ;da marca superior (correspondente a 38Ç) à inferior
(correspondente a 35'>). Divide-se então o fator ( F ) gravado no
instrumento pelo número de segundos e se tem, como quociente,
um valor H, que será sempre maior quando se tiver o cuidado de
revestir o bulbo do termômetro com um pequeno saco de pano previamente umedecido (catatermômetro molhado, ao invés de seco,
como se terá na outra hipótese, em que a perda de calor não se dará
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também por evaporação, mas apenas por condução, convexão e
irradiação) .
Diversas combinações de temperatura, de umidade e de movimentação do ar dão igual sensação de conforto ao organismo, a
mesma perda total de calor, sensação de uma mesma temperatura:
esta temperatura é a chamada «temperatura efetiva». Para determiná-la, verificam-se a temperatura do termômetro seco, a do
molhado e a velocidade do ar. No ponto de interseção das linhas
correspondentes aos três valores obtidos, em escalas que já estão
feitas, tem-se o grau de temperatura efetiva.
Os limites toleráveis entre nós, pelas observações que têm
sido feitas, no tocante às «temperaturas efetivas», não devem ultrapassar de 25° efetivos no inverno e 309 no verão.
A boa iluminação dos locais de trabalho é também indispensável para o bom rendimento do operário. A iluminação deficiente
é uma das causas de fadiga, de baixa produção e de ocorrência
de acidentes, bem como de uma das doenças profissionais: o
«nistagmus» dos mineiros. As minas de carvão de Criciúma não
possuem iluminação elétrica. A luz geralmente utilizada pelo operariado da região é fornecida pelas já antiquadas lâmpadas de
carbureto de cálcio, denominadas «gazômetros» no sul-catarinense.

CAPITULO x

ACIDENTES DE TRABALHO. — PREVENÇÃO
DE ACIDENTES
A importante questão dos acidentes de trabalho e o estudo
dos meios e processos de evitá-los, que vem sendo já há tempos
tão bem estudados nos Estados Unidos da América do Norte, não
tem merecido em nosso País senão poucas atenções e estudos superficiais por parte dos nossos higienistas do trabalho.
Congressos de medicina do trabalho já tem sido realizados
entre nós e, apesar de terem estes importantes problemas sido
neles ventilados, poucas foram as resoluções e indicações então
aprovadas que se transformaram em dispositivos legais estabelecendo medidas de melhor amparo e proteção ao operariado de
nossas minas.
Neste particular, convém destacar que, no setor da Previdência e Assistência Social principalmente, os governos de todas as
Américas sentindo que os métodos administrativos precisavam
tomar novos rumos assentaram, por isso, conforme indicada na
resolução final da 2» Conferência Inter-Americana de Segurança
Social, realizada no Rio de Janeiro em Novembro de 1947, na
parte referente às medidas preventivas, aprovar a seguinte resolução: «Sendo uma das causas principais que ameaçam à saúde
e à vida dos trabalhadores, assim como à quantidade e à qualidade
da produção, a existência dos riscos profissionais decorrentes das
más condições higiênicas e de segurança nos locais 'de trabalho,
bem como das deficientes condições de higiene pessoal, de alimentos, de habitação, etc., em que vive a grande parte dos trabalhadores, as instituições de seguro social devem realizar um intenso
trabalho de prevenção destes riscos, criando uma dependência es-
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pecial para isto (o grifo é nosso), a qual deverá coordenar sua
atividade com a das repartições oficiais e as instituições particulares que se ocupem das tarefas de segurança e higiene industriais,
de seleção e orientação profissionais».
Já acentuamos em outro capítulo, aliás, a nossa descrença e o
nosso ceticismo em relação aos congressos científicos que periodicamente se realizam, que não passam, a maioria, de reuniões platônicas em que a exibição de cultura e talento excede em muito as
medidas objetivas que deveriam ser postas em prática com as sugestões e propostas, maioria delas inegavelmente aproveitáveis, dos
expoentes da ciência que em tais conclaves se reúnem.
Médicos especialistas em higiene industrial e engenheiros de
minas deveriam trabalhar em estreita colaboração no trato destas,
importantes questões, estudando melhor as causas dos diversos
acidentes que ocorrem nas minas, os meios tendentes a evitá-los, a
questão tão importante das doenças profissionais, sua profilaxia e
os variadíssimos aspectos que apresentam os infortúnios de trabalho, de um modo geral. Cursos de aperfeiçoamento deveriam mesmo ser criados em nosso País, para médicos e engenheiros, em
que tais problemas fossem -especificamente estudados com rigor e
seriedade, pois eles avultam de interesse com o extraordinário
surto de progresso que a era atômica vem proporcionando ao desenvolvimento de todos os povos, em todos os setores industriais,
O interesse que tais questões têm despertado nos países mais desenvolvidos industrialmente não é apenas social, mas também
econômico. A segurança industrial tem ocupado ultimamente a
atenção 'de verdadeiras equipes de técnicos norte-americanos, que
dela vem cuidando ultimamente com mais acentuada objetividade,
conforme se infere dos minuciosos estudos e estatísticas publicadas, no tocante, principalmente, ao trabalho industrial em tempo
de guerra.
Se estamos criando uma nova mentalidade com as perspectivas que temos diante de nós de um largo programa de desenvolvimento industrial, com o estabelecimento de indústrias básicas
no País, temos forçosamente que cuidar também da proteção mais
ampla do operariado. Devemos ensinar-lhe não só o seu ofício,
mas também como aperfeiçoar os seus conhecimentos, como desen-

volver as suas aptidões, como aprimorar a sua técnica e como, sobretudo, evitar os riscos a que está sujeito em suas ocupações. A
educação do operariado deve ser portanto ampla.
Uma vida perdida num acidente de trabalho representa uma
perda tão grande e tão preciosa quanto a que se perde num campo
de batalha.
A observância fiel de regras e ensinamentos de segurança industrial, nas minas, por exemplo, reduz os acidentes, salva vidas e
representa um ganho econômico de proporção substancial.
Tão convencidos estamos da importância da segurança industrial, que já vislumbramos o dia, que não nos parece estar
muito distante, da criação, nas escolas de engenharia de minas,
de uma cadeira independente de «Segurança Industrial», que viria
preencher uma grande lacuna no nosso ensino superior atual.
O estudo acurado dos acidentes de trabalho nas minas conduz às seguinte observações:
1)
2)

3)
•4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

Os acidentes podem ser evitados.
A prevenção de acidentes é medida de solidariedade humana de
largo alcance social, de boa ética e também mesmo de alcance
econômico.
Os gastos com a prevenção de acidentes são relativamente pequenos e realmente compensadores.
As técnicas de prevenção de acidentes são de fácil execução.
Todos os acidentes têm suas causas; eles não ocorrem sem mais
nem menos.
É importante descobrir a causa ou causas de cada acidente parn
que, afastadas, não mais ocorram acidentes similares.
É sempre mais importante descobrir e eliminar os riscos de acidentes
antes que eles se tornem causas de acidentes.
As causas de acidentes de trabalho são mais importantes que as
causas de doenças.
Cada tipo de ocupação industrial oferece sempre um certo número
de riscos e perigos que lhes são sempre comuns e que, bem conhecidos já, podem ser sempre evidenciados e eliminados.
A segurança industrial em empresa alguma é trabalho de um só
homem. Os acidentes não podem ser eliminados por ordens e determinações superiores, se tais ordens e determinações não forem
cumpridas à risca por todos os operários. Um operário apenas que
as desobedeça pode determinar a ocorrência de um acidente de
grandes proporções às vezes.
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Muitos dos métodos usados para controle quantitativo e qualitativo
do custo de produção podem ser usados com igual eficiência para
o controle dos acidentes.
Todas as grandes empresas mineiras devem ter um encarregado da
segurança do trabalho, de preferência engenheiro. As empresas menores que não possam contar com um engenheiro diplomado, devem
ter um capataz experimentado que se incumba das tarefas importantes como o estabelecimento de programas de segurança por eles
estabelecidos c dirigidos e a instrução de todo o operariado no tocante aos meios de prevenção de acidentes.

Proporcionalmente ao número de operários que trabalham nas
H companhias que exploram carvão no município de Criciúma, o
número de acidentes que ocorre nas minas é até bem reduzido,
graças, parece, mais à Providência Divina. Em média, verificam-se
anualmente 4 ou 5 acidentes fatais em todas as minas, sendo quase
iodos acidentes isolados, muitos devidos à irnprevidência mesmo
dos próprios operários vitimados, como já referimos, e alguns
também decorrentes de explosões de dinamite, os chamados «fogos
falhados».
As causas mais freqüentes de acidentes nas minas de carvão
de Criciúma são principalmente as seguintes :
1)
2)
3)

Explosão de bananas de dinamite, nos chamados «fogos falhados»; ;
Desabamentos de blocos de pedra ou carvão da capa das minas ;
Rutura de cabos de tração dos vagonetes nas rampas de acesso ã
boca de algumas minas ;
4) Desengate de vagonetes mal engatados ou cujos dispositivos de engate
já estejam muito gastos, nas ditas rampas de acesso ;
5) Manejo imperfeito das máquinas perfuratrizes ou «cortadeiras»;
6) Descarrilamentos de vagonetes, mais comuns durante as manobras efetuadas nos entroncamentos das galerias •
7) Manejo descuidado e displicente das ferramentas de trabalho: picaretas, pás, marretas, martelos, cunhas, serrotes, plainas, etc. ;
8) Desabamentos das traves de madeira ou pilares do escoramento das
galerias ;
9) Quedas devidas :
a) ã irregularidade do piso;
b) ao estado escorregadio do mesmo devido à grande infiltração
dágua, que não é eficientemente exgotada na quase totalidade
das minas ;
c) ao apagamento constante dos «gazômetros» devido à falta de
oxigênio (má ventilação), obrigando os operários a caminharem

muitas vezes no escuro no interior das galerias e sujeitando-os
por isto a toda a sorte de perigos, além das quedas; cabeçadas
no escoramento de madeira, esbarrões em vagonetes estacionados nas galerias, íalseamento do pé ao pisarem em blocos de
carvão ou ferramentas deixadas no chão das galerias, etc. ;
d) à pequena altura das galerias de quase todas as minas, obrigando os operários a caminharem sempre em posição curvada,
tornando-os assim mais sujeitos à quedas pela pouca estabilidade
que esta posição lhes dá;
e) à existência de poços de comunicação entre 2 galerias situadas
em dois planos diferentes, superpostas uma ã outra;
10)
11)

Queimaduras ocasionadas pelas chamas dos gazômetros, em conseqüência de distração de seus próprios portadores;
Corpos estranhos na vista, geralmente pequenos fragmentos de carvão.

Como vemos, todos os acidentes, muitos dos quais devidos
mais à distração, displicência e imperícia dos operários, têm, como
já acentuamos, suas causas; eles não ocorrem simplesmente. Por
isto mesmo, podem todos ser perfeitamente 'evitados, bastando
para isto que, evidenciadas suas causas, sejam eliminadas.
A seleção rigorosa de operários, a pesquisa bem feita da
orientação vocacional dos operários selecionados e a educação bem
dirigida do operariado quanto aos riscos a que irá se expor na
ocupação industrial que vai desempenhar, constituem, a nosso ver,
pontos básicos importantes sobre os quais deva se assentar o problema da prevenção de acidentes de trabalho nas minas.
Ao lado destes, outros fatores também importantes, dependentes muitos deles do ambiente em que o trabalho se processa e
que constituem outras tantas causas de acidentes, correm por conta
de uma orientação técnica imperfeita nos planejamentos das explorações industriais, mas que podem e devem ser corrigidos e aperfeiçoados, desde que sejam constatadas tais imperfeições.
O controle dos acidentes de trabalho, por serem melhor conhecidos os fatores individuais que interferem na sua ocorrência,
é mais fácil do que o controle das doenças profissionais a que os
operários estão expostos. Enquanto que os acidentes de trabalho
dependem em cerca de 80% dos casos, conforme asseveram FORMER e CHAMBER, inteiramente do operário, as doenças pro/íssíonais dependem multo mais do ambiente de trabalho e da predispo-
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sição individual, não tão fácil porém de ser revelada como nos
casos de acidentes, em que também há uma certa suscetíbilidade individual, que corre por conta de uma constituição psico-fisiológica encontrada em determinado grupo de predispostos que quase
ssmpre monopoliza os acidentes.
A idade e o sexo do operário constituem também dois importantes fatores predisponentes na causalidade dos infortúnios de
trabalho, e sobre eles já nos referimos em capítulos anteriores.
A prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais deve constituir uma preocupação constante dos responsáveis pelas indústrias de mineração, pois sua eficiência e seu desenvolvimento devem repousar precipuamente na saúde e bem-estar
do seu operariado.
Nunca se deve permitir que um operário seja admitido para o
trabalho ignorante dos perigos e riscos a que possa estar exposto.
A instituição de medidas preventivas e a tarefa de ministrar ao
operário recém-admitido a noção exata dos riscos de sua ocupação
e do que lhe compete fazer para a sua própria defesa e proteção, é
incumbência do engenheiro e do médico, juntamente com capatazes
e operários mais experimentados, devendo todos agir em estreita
cooperação para realizarem obra profícua de defesa coletiva.
A inspeção freqüente e regular das galerias das minas, das
frentes de trabalho, das máquinas e instrumentos de trabalho
(cortadeiras, perfuratrizes, bombas, ferramentas, etc.) e dos métodos de trabalho, numa incessante busca das causas potenciais de
infortúnios, cuja evidenciação e remoção, por providências oportunas, não podem permitir protelações, deve constituir tarefa importante a ser executada em todos os serviços de exploração de
minas.
O emprego de recursos de proteção individual para os operários (máscaras e calçado, por exemplo), sempre que sejam necessários, e o emprego de recursos outros que tragam conforto ao
ambiente em que o trabalho se processa (perfuração a húmido para
diminuir a poeira, por exemplo), são tantas outras armas que devem
ser usadas na prevenção dos infortúnios do trabalho, na indústria
extrativa mineral.

CAPITULO XI

PREPARAÇÃO DE EQUIPES DE SOCORRO. — MATERIAL
DE URGÊNCIA
Todas as grandes empresas mineiras deviam possuir equipes
de socorro aos acidentados, convenientemente treinadas para este
mister, pois sabido é que quanto mais rápido e eficiente for o socorro prestado a um acidentado grave, tanto maior a probabilidade
de sua sobrevivência.
Extraordinária é a importância que as grandes empresas mineiras dos Estados Unidos da América do Norte têm dispensado
ultimamente ao problema de preparação das equipes de socorro.
Muito embora sejam bastante eficientes as medidas adotadas nos
programas organizados para a prevenção de acidentes, cuja finalidade precípua é eliminar os riscos pela proteção individual do
operário e pela adoção de medidas práticas de segurança, tornando
possível reduzi-los bastante, todavia sua eliminação total é difícil
de ser conseguida.
Apresenta-se assim a preparação das equipes de socorro como
complemento indispensável à organização de programas de prevenção de acidentes e à formação dessas equipes deve obedecer a
um planejamento bem conduzido, instruindo-se prévia e convenientemente os componentes das equipes, e nunca improvisando-os,
a fim de que se tornem úteis quando seus serviços forem solicitados.
No nosso meio, infelizmente, pouca importância tem sido dada
a tão transcendente questão e, nas minas de carvão de Criciúma,
que bem conhecemos, apenas existem, em algumas poucas empresas,
enfermeiros improvisados que nada mais sabem fazer do que
aplicar injeções e efetuar pequenos curativos, não tendo mesmo
noção alguma do que seja assepsia.
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A maioria, entretanto, das empresas carboníferas de Criciúma,
nem mesmo um enfermeiro prático possuem e, quando nelas ocorre
um acidente de certa gravidade (e algumas estão situadas bem
distantes da cidade), o acidentado só vai receber o primeiro socorro
no Hospital São José, para onde é transportado em geral por seus
próprios companheiros, depois de decorrido muito tempo da verificação do acidente.
Quantas vidas não poderiam ser salvas se todas as empresas
de mineração, por menores que sejam, possuíssem um ou dois enfermeiros bem instruídos para prestarem com toda a eficiência
socorros imediatos aos acidentados, empregando os processos simples e clássicos indicados, por exemplo, para estancar uma grande
hemorragia, ou para prevenir infecções secundárias quando o acidentado sofre queimaduras graves, ou para evitar complicações
posteriores nos casos de grandes fraturas?
Indispensável se torna, pois, que seja dispensada uma maior
atenção ao problema da organização das equipes de socorro em
todas as empresas de mineração, equipes estas que podem ser
mesmo formadas por operários das ditas empresas, quando se
tratar de pequenas minas. E é imperioso também que todas as
empresas possuam o material de urgência necessário à prestação
dos primeiros socorros aos acidentados, até que os mesmos sejam
atendidos pelo médico. Este material de urgência, que ficará sob
controle e responsabilidade do chefe da equipe de socorro, deverá
constar entre outros, dos seguintes elementos :
Esterilizador elétrico ou a álcool •
t
Seringas e agulhas diversas para injeções hipodérmicas ;
Faixa de Esmarch ;
Garrotes de borracha ;
Pinças anatômicas, hemostáticas e de dente de rato, grandes e pequenas ;
Tesouras retas e curvas ;
Tambores com gaze e compressas esterilizadas ;
Luvas de borracha ;
Ataduras de gaze de larguras variadas;
Goteira de arame para fraturas ;
Bacias, bandejas e rins esmaltados ;
Torniquete •
Bolsas para gelo e água quente ;
Esparadrapo ;
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Algodão ;
Vaselina ;
Tinturas de iodo e de mercuro-cromo ;
Água oxigenada;
Hipoclorina ;
Álcool;
Éter ;
Amoníaco ;
Bisnagas de cloretila •
Medicamentos mais usualmente empregados contra queimaduras (geleis
de Hexyltan, Unguento de picrato de Butesin, etc.) ;
Antibióticos (Penicilina, Estreptomicina, Tirotricina, etc.) .
Sulfa em pó e em pomada ;
Medicamentos de urgência, tais como : tonicardíacos, estimulantes cárdio"respiratórios, extrato de supra-renal, hemostáticos, hipnóticos, sedativos, calmantes, etc.

CAPÍTULO XII

CUSTO DOS ACIDENTES
Nos Estados Unidos da América do Norte, em que as medidas
mais rigorosas de combate aos acidentes de trabalho têm sido
postas em prática, e onde os princípios de segurança industrial são
tão rigorosamente observados, o custo dos referidos acidentes é
bem focalizado nas interessantes estatísticas do «National Safety
Council», constantes de sua publicação «Accident Facts», edição
de 1942, e do «U. S. Bureau of Labor Statistics, Serial R-1481,
Government Printing Office, Washington, D. C . » .

ixa de embarque da Cia. Metropolitana, perto da Mina Rio Bonito
A nova caix

Nesse país, calcula-se que, em cada ano, morrem mais de
100.000 pessoas vitimadas por acidentes e cerca de 9.000.000. são
feridas, incluindo-se nestas cifras a totalidade dos acidentes ocorridos. O custo em dinheiro destes acidentes não foi determinado
acuradamente, mas a «grosso modo» pode ser calculado em cerca
de 4 bilhões de dólares por ano. Estes dados, é bem verdade,
foram coligidos em tempo de guerra, em que todo o país se empenhava numa gigantesca batalha de produção.
As indústrias contribuíram com grande parte desse avultado
total de mortos e feridos. Durante o ano de 1941, aproximadamente 19.200 operários em indústrias perderam suas vidas e
300.600 outros sofreram incapacidades permanentes variadas,
como a perda de uma vista, uma amputação, a perda total de um
dedo, uma anquilóse articular, etc. E, cerca de 2.060.400 mais,
foram acidentados levemente, mas de tal modo que foram obrigados a perder pelo menos um dia de trabalho.
O total de tempo de trabalho perdido por estes operários acidentados foi, aproximadamente, de 42.000.000 de homens-dia e
o custo em dinheiro foi estimado em cerca de 850 milhões de doía-

Perfuração da camada Irapuá, numa frente de trabalho, na Mina Rio Bonito,
da Cia. Metropolitana
(Fotos reproduzidas do Boi. 91, da D . F . P . M . )

Num avançamento de galeria subterrânea, corte manual da rafa dentro do
leito-guia da Camada Barro Branco

A escolha do carvão é trabalho manual das mulheres. Mina São Sebastião,
perto de Esplanada
(Reprodução do Boi. 91, da D. F. P. M . )
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rés ! Nestes dados não estão incluídos os inúmeros acidentes que
ocorrem com os operários industriais fora de suas ocupações normais.
Na indústria extrativa mineral, o número total de acidentes
durante o ano de 1941, nos Estados Unidos da América do Norte,
incluindo não só os acidentes fatais como os que ocasionaram
apenas ferimentos, foi de 97.100.
Infelizmente não podemos citar aqui os dados estatísticos
relativos ao nosso país, principalmente os relativos à indústria
extrativa do carvão, de que nos estamos ocupando neste trabalho,
devido à inexistência de dados positivos à respeito.
Ninguém lucra quando ocorre um acidente de trabalho, seja
ele fatal ou apenas ocasione ferimentos ao operário. Patrões, a sociedade, o operário e seus familiares, todos sofrem prejuízos que
muitas vezes não podem ser ressarcidos. O patrão perde, às vezes,
num acidente fatal, um operário especializado para um determinado serviço, cujas aptidões não podem ser comparadas às de seu
substituto, que já não apresenta o mesmo rendimento do primeiro.
A sociedade perde, muitas vezes, um elemento útil de seu seio, insubstituível em muitos casos. O operário, quando não perde a
própria vida, que tão preciosa lhe é e também para sua família,
torna-se muitas vezes um inválido por uma incapacidade permanente ou um incapacitado temporário, e quase sempre as indenizações que recebe do seguro de acidente de trabalho não representam uma compensação justa ao pesado tributo que pagou pelo
acidente de que foi vítima. Finalmente, sua família, quando não
perde definitivamente o seu ente querido, o seu chefe, num acidente fatal, perde muitas vezes o conforto e o bem estar que
antes o salário compensador do operário lhe proporcionava e que
agora, afastado do serviço por incapacidade permanente, sua aposentadoria compulsória, com uma pensão quase sempre ridícula,
não mais permite propiciar à sua família.
Se os nossos patrões, os generais de nossa indústria, cuidassem de estabelecer cálculos sobre o custo dos acidentes de trabalho, à exemplo do que fazem objetivamente os industriais dos países
.mais adiantados do mundo, talvez tomassem mais a sério, à vista
dos enormes prejuízos que às vezes um único acidente acarreta,
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o estudo de suas causas, dos meios de preveni-los e das medidas
gerais de proteção a serem adotadas, acautelando-se assim a integridade física dos seus trabalhadores, e proporcionando, em suma,
menores gastos às suas empresas.
Com 'efeito, não é apenas o custo direto, imediato, de um
acidente de trabalho, com toda a sua seqüência de prejuízos, que
deva ser levado em consideração. O custo indireto .de um acidente de trabalho é também importante e às vezes bastante elevado, podendo ser bem apreciado e calculado levando-se em linha
de conta os principais fatores seguintes :
1)

Custo do tempo perdido pelo empregado acidentado ;

2)

Custo do tempo perdido por outros operários que, quando
ocorre um acidente, param de trabalhar :
a)
b)
c)
d)

3)

4)

Por curiosidade apenas ;
Por simpatia pelo operário acidentado ;
Para prestar auxílio ao operário acidentado ;
Por outros motivos.

Custo do tempo perdido por capatazes, administradores
ou gerentes para :
a)

Providenciar socorros ao acidentado ;

b)

Investigar a causa do acidente;

c)

Providenciar a substituição do acidentado por outro
operário;

d)

Selecionar, treinar e 'educar o novo operário que irá
substituir o operário acidentado ;

e)

Preparar relatório e atender às solicitações, audiências e inquéritos das autoridades, com referência ao
acidente ocorrido ;

Custo do tempo gasto com o caso pelo companheiro ou
companheiros do acidentado que o cicompanham nos primeiros socorros e que o ajudam no transporte para o
hospital e despesas de transporte do acidentado quando
o transporte não é feito pelas companhias de seguro ;

5)

Custo devido a avarias em máquinas ou ferramentas, ou
mesmo à inutilização de material, que foram causas dos
acidentes ;

6)

Custo das injúrias subseqüentes no acidentado que correm em conseqüência da excitação ou depressão causadas
pelo primeiro acidente ;
Custo devido à diminuição da proficiência do operário
acidentado, quando de sua volta ao serviço, depois de
obtida a alta do acidente; etc.

7)
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realmente comprovados de «mal jeito», não passam de uma
entidade mórbida definida: são distensões musculares ou ligamentos, conseqüentes quase sempre à fadiga muscular e decorrentes,
via de regra, de esforço físico continuado, ou mesmo súbito e violento.
CAPITULO XIII

"MAL JEITOS"
Dentre os chamados pequenos acidentes, tão freqüentes nas
minas de carvão de Criciúma, e que, pelo seu aumento crescente,
estão já a exigir estudos acurados de suas causas, de sua prevenção, de um tratamento mais eficiente dos acidentados, de modo a.
abreviar-se a sua cura e, principalmente, ver os meios que permitam
distinguir melhor os verdadeiros acidentados da grande massa de
"simuladores de acidentes", citaremos o chamado "mal jeito", tão
desmoralizado já como acidente nos meios médicos de Criciúma.
Afirmamos sem receio de contestação que 70 ou 80% dos
chamados "rnal jeitos" verificados entre os operários das minas de
carvão sul-catarinenses são casos típicos de uma desavergonhada
simulação. Tais casos, muito mal classificados como acidentes de
trabalho, representam um ônus pesado para as companhias seguradoras e afetam de certo modo à economia das companhias carboníferas que, muito embora não sofram prejuízos imediatos, porquanto o «acidentado» passa para o seguro, ficando deste modo
o seu tratamento sob a responsabilidade das companhias seguradoras, sofrem contudo uma sensível diminuição de produção, pela
redução do número de mineiros, ajudantes de mineiro e vagoneteíros.
Em certas companhias, como na Companhia Brasileira Carbonífera de Àraranguá, o número de encostados no seguro, em virtude dos desmoralizados "mal jeitos", atinge às vezes, mensalmente, a números alarmantes, baixando de maneira sensível a freqüência do operariado às minas e afetando, conseqüentemente, à produção de carvão.
Somos de opinião que o chamado «mal geito» seria melhor
classificado como doença profissional, pois, na verdade, os casos

Se bem que existam honrosas exceções entre os operários das
minas de carvão de Criciúma, muitos deles encontraram no «mal
jeito» uma táboa de salvação, uma larga porta aberta ao caminho
da lei do menor esforço, da indolência, do ganho fácil e certo com
dispêndio de muito pouco trabalho. Assim é que, obtida a alta de
um «rnal jeito», que lhe é quase sempre imposta pelo médico, após
10, 15, 20 ou mais dias de «repouso» e «tratamento» da ocorrência desse suposto acidente, com despesas de tratamento, internação e salários (2/3) custeados pela companhia seguradora, volta
o operário acidentado ao seu trabalho. Após 4 ou 5 dias de trabalho normal, é «acometido» na galeria em que trabalha de novo
«mal jeito». Nada mais simples: interrompe mais uma vez o serviço, chama dois colegas de trabalho e, com estes servindo de testemunhas, se dirigem os três ao escritório da companhia em que
trabalham. As duas testemunhas, que com o acidentado já estão
mancomunadas, ajudam-no a relatar ao empregado do escritório,
o «mal jeito» de que foi vítima: estava empurrando um vagonete
de carvão ou manejando sua picareta, quando sentiu uma «dor»
íorte nas cadeiras ou no peito, na coxa ou no braço. As testemunhas relatam que chegaram mesmo a ouvir o «grito de dor»(!)
que a suposta vítima deu por ocasião do acidente. O empregado
do escritório preenche então a respectiva folha de acidente da
companhia de seguros em que o «acidentado» está segurado e
este, munido da mesma, se apresenta ao médico respectivo, que,
não possuindo «detetor de mentiras» aceita de boa fé as declarações do operário que apenas se queixa de «dor». Sendo a dor um
sintoma subjetivo, de nenhum elemento dispõe o médico para comprovar ou não a sua existência e, por isto, acredita, muitas vezes
piamente, na assertiva do operário. Volta este assim mais uma
vez ao «encosto no seguro». Como o hospital está quase sempre
cheio e o paciente pode se locomover bem, recebe das mãos do
médico uma receita de que constam geralmente uma pomada à
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base de salicilato de metila e uma caixa de injeções à base de
salicilato de sódio, e a recomendação de voltar quando terminarem
os remédios. Vai calmamente para sua casa, passando antes pela
farmácia, que lhe fornece os remédios receitados por conta da
Companhia Seguradora. Guarda então os remédios ou os troca
mesmo na própria farmácia por outros artigos, como pasta de
dentes, sabonetes ou brilhantina, de conivência com o próprio dono
da farmácia, e vai para os botequins beber cachaça ou jogar
«snooker». À noite vai a algum baile e aos domingos vai às rinhas
de galo ou disputar algum jogo de futebol, como vários colegas e
eu mesmo já testemunhamos em Criciúma.
Pois, muito bem, após 5 ou 8 dias, durante os quais não lhe
foi aplicada injeção alguma e nem esfregou no local da «dor» a
pomada receitada, torna à presença do médico e, por este interpelado sobre se está já curado de .seu «mal jeito», afirma, cínica e
pereraptòriamente, que os remédios que lhe foram receitados de
nada lhe valeram e que continua até a sentir «dores» mais intensas,
impossibilitando-o, portanto, de voltar ao trabalho. Nova receita
do médico, novas pomadas, novas injeções, acrescido agora o tratamento de aplicações de ultra-som, ondas curtas ou raios infravermelhos, e mais 6, 8 ou 10 dias de «repouso no leito», ou, quando
é possível, hospitalização do «acidentado», tudo às expensas da
Companhia Seguradora. Quando o «acidentado» é solteiro, que
mora em pensão, prefere mesmo ser hospitalizado, pois, embora
sacrificando a sua liberdade, em compensação economiza o dinheiro da pensão em que reside, que geralmente cobra diária do pensionista . Mas, quando é casado, que tem sua casinha, mulher e
filhos, ele inventa mil histórias para não ser hospitalizado, conseguindo por fim convencer ao médico que pode se tratar muito bem
em casa, no que é quase sempre atendido, em virtude mesmo da
escassez de leitos no hospital.
Finalmente, após fazer durar bastante o seu «mal geito», acaba por exgotar a paciência do médico, que compulsòriamente lhe
dá alta, sob vivo protesto do suposto acidentado, do desavergonhado «simulador de acidentes», que faz render esse «mal jeito» às
vezes por 2 ou 3 meses a fio. «mal jeito» esse que «resiste» à mais
moderna terapêutica do sintoma «dor» ou da causa que a provoca.
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E muitas vezes, não se conformando com a alta compulsória que
lhe é imposta pelo médico, ainda vai, por intermédio de seu sindicato, que tão bem acoberta sua simulação e seu falso acidente,
bater às portas da justiça do trabalho, que, via de regra, lhe concede sempre razão em Criciúma !
Consequentemente, há no momento uma verdadeira inflação
de «mal jeitos». O número das vítimas de «mal jeito» aumenta
num crescendo assustador e curioso é que acomete quase sempre
os mesmos operários, já viciados, e a curtos intervalos. Existe
mesmo um determinado grupo de operários velhacos, já bem conhecido dos médicos de Criciúma, que monopoliza os «mal jeitos».
Resultado disso é que o justo paga pelo pecador. Quando um
bom e eficiente operário é acometido de uma verdadeira distensão
muscular ou ligamentosa, conseqüente a um esforço súbito e violento, já é atendido pelo médico com certa desconfiança e embora
padeça realmente dores violentas, estas muitas vezes não são levadas na devida conta, ficando o paciente seriamente prejudicado
com isto, mormente se, após 8 ou 10 dias de tratamento, a alta
lhe é imposta pelo médico, quando muitas vezes ainda não está
radicalmente curado de sua distensão.
Os casos de «mal jeito» ocorrem com mais freqüência entre
operários das grandes companhias. Em geral os operários melhores e mais eficientes se encontram nas chamadas pequenas companhias. Nestas, seus administradores se acham em contato mais
direto com o operário c, ao perceberem que determinado operário
vem sendo freqüentemente acometido de «mal jeito», tratam logo
de se ver livre do mesmo, dispensando-o do serviço, após o necessário aviso prévio. As grandes companhias são, neste ponto, mais
tolerantes que as pequenas, sendo de todos conhecida a grande
massa de operários «encostados no seguro» por «mal jeito», existente nas duas grandes companhias, Próspera e C, B. C. A.
Sinceramente reconhecemos que, realmente, existam casos de
«mal jeito» merecedores de especiais atenções por parte dos médicos, alguns exigindo mesmo, além de uma terapêutica enérgica
e de assistência médica constante, demorado repouso do operário
no leito, pois há casos rebeldes em que a predominância do sintoma
dor impossibilita o doente até de se locomover, impedindo-o por-
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tanto de continuar a trabalhar. São fortes distensões musculares
ou ligamentosas, cujas causas já descrevemos; o trabalho nas minas
é realmente bastante penoso e o esforço dispendido por certos operários é efetivamente sobrehumano. Mas estes casos não são assim
tão comuns a ponto de acometer tão elevado número de operários
de uma mesma mina e às vezes de uma mesma galeria, a um só
tempo.
Tivemos mesmo oportunidade de testemunhar, em consultórios
cie colegas que atendiam operários acometidos de «mal geito», a
comprovação de casos de cínica simulação em que o operário
«acidentado» era completamente desmascarado pelo médico, que
o colocava em situações até ridiculamente cômicas, como por exemplo o que passaremos a relatar:
Um suposto acidentado, todo curvado, apresentou-se a um médico, munido da respectiva papeleta de seguro fornecida pelo escritório da companhia em que trabalhava, queixando-se de terrível
«mal jeito» nas cadeiras, com «dores» tão lancinantes que a «vítima» não permitiu ao médico tocar nem de leve em sua região
lombar. O médico então, «penalizado» do seu «sofrimento» encheu uma seringa de injeção com 5cc de «água distilada»(?) e fez
ver ao paciente que iria lhe fazer uma «anestesia» local com solução de novocaína(?) e que, dentro de 5 minutos ele já estaria
absolutamente sem «dor» para permitir o exame (apalpação da
região) e que também poderia corrigir a sua posição curvada para
a posição erecta, mas que «tal anestesia»(?) só duraria 15 minutos,
tempo suficiente para bem poder lhe examinar. Findos estes 15
minutos, — disse-lhe ainda o médico —, voltariam as «dores lancinantes» e teria novamente que andar curvado. Com o relógio
à vista do «paciente», 5 minutos após a aplicação da injeção, o
operário disse ao médico que a região dolorosa já estava completamente anestesiada, que não mais sentia dores, podendo agora
permitir o exame, e que também não mais precisava andar curvado.
O médico então apertou-lhe e «amassou-lhe» bem a região supostamente afetada, simulando também um exame consciencioso, e,
sempre com o relógio à vista do «enfermo» prolongou o «exame»
por cerca de 15 minutos, findos os quais já o «paciente», como pre-

— 89 -

vira o médico, voltou a acusar «dores atrozes» nas cadeiras, voltando também à posição curvada com que, antes, se apresentara,
Desmascarado, quando o médico lhe revelou que não lhe
havia feito qualquer anestesia e sim uma simples infiltração de
água distilada, acabou cinicamente confessando a sua simulação,
desculpando-se que inventara tal acidente («mal jeito») por desejar parar de trabalhar durante 8 dias a fim de visitar parentes
que moravam numa cidade próxima.
Esta é a verdadeira história do «mal jeito», tão comum entre
os operários das minas de carvão de Criciúma, fiel e pormenorizadamente retratada.
Comuns são também os casos em que o operário, munido de
uma folha de acidente de trabalho, se apresenta ao médico da
Companhia de Seguro com febre, tosse, coriza e acusando dores
torácicas, informando ao facultativo que deu um «mal jeito no
peito» quando trabalhava na mina. São casos típicos de gripe pulmonar. O médico então lhe nega o «encosto no seguro», sob veementes protestos do operário e lhe concede o salário-doença. Como
é facílimo para o operário arranjar entre seus companheiros de
trabalho duas testemunhas falsas que declarem, perante o empregado do escritório da companhia empregadora, terem visto como
ocorreu o acidente, e mais, como é muito mais negócio para o
operário estar «encostado no seguro» do que no «salário-doençai>,
preferem eles simular, sempre que podem, a ocorrência de um
acidente de trabalho, pois, no seguro, ganham mais e não pagam
os remédios de seu bolso, ao contrário do que acontece no saláriodoença.
Necessário se torna, pois, à vista do que ocorre atualmente
na região carbonífera do sul-catarinense, que providências enérgicas sejam postas em prática para que sejam acautelados os
interesses não só das empresas carboníferas e das companhias
seguradoras, como também dos próprios operários vitimados realmente por acidentes ou mesmo quando positivadamente enfermos,
principalmente dos acometidos de enfermidades classificadas como
doenças profissionais, e também que se estabeleçam punições severas para os simuladores de acidentes («mal jeitos»), quando pilhados em flagrante, devido aos prejuízos que causam aos seus
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próprios companheiros de trabalho que, de fato, são vítimas de
acidentes do tipo das distensões musculares ou ligamentosas.
Tais abusos deixariam de existir com a simples providência
de se classificarem os «mal jeitos» como enfermidade e não como
acidente de trabalho, concedendo-se ao operário, depois de realmente comprovada a existência da distensão, muscular ou ligamentosa, não o seguro, mas o salário-enfermidade, e obrigando-se
ainda o operário a repouso absoluto em leito hospitalar, assistindo
ao médico o direito de dar alta compulsória ao enfermo que fosse
pilhado em flagrante fora do seu leito. Se tais medidas fossem
rigorosamente adotadas, temos a certeza de que em muito pouco
tempo os «mal jeitos» estariam reduzidos às suas verdadeiras proporções.

CAPÍTULO XIV

DOENÇAS PROFISSIONAIS
Para efeito de se obter bons resultados práticos no controle
das doenças profissionais, necessitamos sempre da cooperação
estreita entre médicos e 'engenheiros. Com efeito, no estudo das
doenças profissionais, além dos fatores importantes da higiene
individual, das condições de vida do trabalhador e de outras mais,
jã referidas, devemos também considerar, fundamentalmente, as
condições de trabalho do operário. Por esse motivo, não se pode
prescindir da colaboração tão necessária do engenheiro, no estudo
dos meios dfe prevenir tais doenças.
Poeiras, fumaças, gases e vapores são algumas das causas de
doenças profissionais que poderemos citar, dependentes do ambiente de trabalho, e que poderemos classificar como fatores químicos. As infecções, tais como antraz, tuberculose, febre tifoide,
ancilostomíase, pneumonia e outras enfermidades do aparelho respiratório podem ser consideradas como doenças profissionais de
causa biológica. Aliás, a pneumonia, que antes da era dos antibióticos se constituía numa enfermidade sempre grave e de índice letal
elevado, ocorre com relativa freqüência entre o operariado das
minas. Tais doenças profissionais de causas biológicas, evidentemente se originam, freqüentemente, da contaminação bacteriana
do ar das minas, que ultimamente tem sido bastante investigado
e estudado, mormente por cientistas norte-americanos. A umidade, o calor e o frio excessivos, e a iluminação deficiente, entre
outros, são classificados como fatores físicos capazes de ocasionarem também doenças profissionais.
Discorreremos a seguir sobre algumas das doenças profissionais mais encontradiças entre o operariado das minas de carvão
de Criciúma, dando também uma necessária explicação sobre um
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caso de «silicose» referido no Boletim n" 92, de 1952, do D . N .
P . M . , em que o Dr. Manoel Moreira trata da «Higiene das
Minas de Carvão do Estado de Santa Catarina».
l ) SILICOSE
Dentre as doenças profissionais que ultimamente vêm despertando a atenção dos mais renomados higienistas que se ocupam
da saúde dos mineiros está a silicose, No entretanto, se ela é
peculiar aos mineiros que trabalham em certas minas de ouro, ela
é quase que desconhecida entre os trabalhadores das minas de
carvão. Ao examinarmos, porém, em Criciúma, mineiros com mais
de 5 anos de serviço, o que fizemos em companhia do Dr. Manoel
Moreira, num total de l . 225 operários examinados, encontramos,
dentre 51 deles submetidos a exames radiográficos, um caso diagnosticado pelo Dr. Manoel Moreira como de «silicose inicial».
Cumpre assinalar, todavia, que se tratava de um mineiro que já
estava afastado do serviço há algum tempo, atualmente aposentado,
e que, segundo apuramos, exerceu durante muito tempo a profissão
de cavouqueiro, e, ultimamente, após entrar para o salário-enfermidade, antes de lhe ser concedida aposentadoria, exercia a profissão de pedreiro.
Tratando-se de um caso isolado, entre milhares de operários,
quer nos parecer que este operário tenha contraído sua silicose
fora da mina de carvão em que exerceu, por cerca de 8 anos, a
profissão de mineiro.
Após a constatação deste caso de silicose, o Dr. Raimundo
Péres, radiologista do I . A . P . E . T . C . , realizou o censo íorácico
dos mineiros de Criciúma, submetendo à Abreugrafia a quase totalidade dos operários que trabalham no sub-solo das minas de
carvão, não encontrando um caso sequer de silicose.
Daí concluirmos não existir tal doença profissional entre 'os
mineiros de carvão no sul catarinense.
2)

ANTRACOSE

Muito embora a tendência atual das autoridades em higiene
do trabalho seja de excluir a «aníracose» das doenças profissionais
•dos mineiros, sob a alegação de que, mesmo existindo impregna-
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cão dos pulmões era grau elevado, isto pode ocorrer sem qualquer
sintomatologia séria, queremos aqui manifestar a nossa discordância de tais conceitos, à vista dos numerosos casos por nós observados entre o operariado das minas de carvão de Criciúma, a ponto
mesmo de muitos deles, pela sintomatologia grave que apresentavam, com dispnéia intensa, dores íorácicas acentuadas e tosse com
expectoração difícil, terem sido aposentados, alguns mesmo relativamente moços, com cerca de 10 ou 12 anos de serviço no sub-solo.
Se bem que os estudos modernos tenham demonstrado que a
poeira de carvão não determine transformação patológica grave do
tecido pulmonar, parece-nos entretanto fora de dúvida que a exposição de um mineiro à poeira de carvão lhe acarrete, pela ação
mecânica determinada pelo acúmulo das partículas nos alvéolos
pulmonares, bronquíolos e brônquios, não só certa irritação dos
tecidos pulmonares (sem transformação de parênquima), pela
incômoda presença de tais corpos extranhos, como também, logicamente, obstáculo a entrada de ar e, conseqüentemente, diminuição da área respiratória, isto é, redução da capacidade pulmonar .
Estas nossas conclusões são baseadas, principalmente, numa
autópsia que realizamos nurn mineiro em Criciúma, há cerca de 5
anos atrás, a pedido das autoridades policiais, em virtude de suspeita de que o dito operário tivesse sucumbido em conseqüência de
ura acidente de trabalho. Tratava-se de uni jovem de 24 anos de
idade, que há 6 anos trabalhava como mineiro. Internado no hospital acusando dores fortes nas cadeiras, veio a falecer 2 dias após,
repentinamente, quando já se sentia mais aliviado das dores que
antes acusava. Era, segundo apuramos, um alcoólatra inveterado
e o nosso laudo concluiu que a «causa-mortis» se dera por colapso
cardíaco conseqüente a uma degeneracão gorda do coração (degenerescência alcoólica). Auxiliou-nos nesta autópsia o próprio
médico que tratou do operário e a ela assistiu também outro colega.
-Ao examinarmos os pulmões do cadáver, surpreendeu-nos a enorme quantidade de partículas de carvão neles acumuladas, melhor
evidenciadas ainda pelos vários cortes efetuados nos pulmões retirados do cadáver: alvéolos, bronquíolos, brônquios finos e gros;sos, repletos de densas massas de carvão, e a faca, utilizada para
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os vários cortes praticados, aos dava a sensação de Estar cortando
um saco cheio de areia grossa.

bonífera de Criciúma», no qual abordamos também o problema da
tuberculose entre os mineiros. Nunca é demais entretanto acentuar a raridade com que esta doença infecto-contagiosa se apresenta entre o operariado das minas de carvão, observação esta, a
nosso ver, importantíssima, e que vem, como bem frizamos, corroborar a opinião de alguns autores modernos de que existe mesmo
certo antagonismo entre antracose e tuberculose: onde aquela existe, esta raramente se apresenta, ao contrário do que ocorre com a
silicose, que a favorece.

Este caso nos convenceu, de maneira inequívoca, de que a
poeira de carvão, mesmo não produzindo fibrose pulmonar, como
acontece com a sílica, ocasiona sempre, por ação mecânica, após
algum tempo de trabalho do operário no sub-solo, obstrução séria
ao trânsito do ar, cuja conseqüência imediata é, por diminuição
da capacidade pulmonar e pela irritação que a presença de todo o
corpo estranho provoca, o aparecimento do quadro clínico característico das bronquites, identificando, sintomatològicamente, a an~
íracose com aquelas enfermidades.
Embora alguns autores modernos afirmem que a poeira de
carvão não deve ser classificada como nociva, outros admitem que
ela pode causar irritação pulmonar sern entretanto produzir fibrose,
e outros ainda, como Jòhnston, por exemplo, já concordam em que
a poeira de carvão «produz urna fibrose, embora esta não seja prejudicial». (?)
Parece-nos muito rnalcávei este conceito de Jòhnston sobre
fibrose e de maneira alguma com ele podemos concordar, pois julgamos, embora sem a autoridade deste autor que a fibrose pulmonar bem individualizada, caracteriza especificamente a transformação do tecido pulmonar. Ou então não é fibrose.
Em vista de tantas opiniões contraditórias e de conceitos tão
confusos surgidos entre as maiores autoridades do assunto sobre
a antracose, em que algumas mesmo já nem a situam mais entre
as «pneumoconioses», parece-nos bem indicada uma revisão dos
estudos sobre o assunto, cuja finalidade seria o estabelecimento
de uma doutrina unitária, sólida e inabalável, sobre tão palpitante
questão, baseada em observações e dados mais positivos e concretos .
3)

TUBERCULOSE

Catalogada também entre as doenças profissionais, e das que
se deva dar maior relevo pela sua reconhecida importância médico-social, já foi por nós minuciosamente tratada no capítulo em que
descrevemos as «Condições higiênicas e sanitárias da região car-

4)

ANCILOSTOMÍASE

Já por nós também descrita pormenorizadamente no capítulo
acima referido, constitue outra doença profissional dos mineiros de
carvão, facilmente evitada, porém, pela adoção de rigorosas medidas de profilaxia, das quais as mais importantes são o uso do
calçado e a construção de latrinas no sub-solo das minas.
5)

NISTAGMUS DO5 MINEIROS

Doença freqüente entre o operariado mineiro que labuta nas
minas de carvão, ela está também presente entre os mineiros de
Criciúma e não exageraremos se afirmarmos que cerca de 3 a 5%
dos operários desta região, que trabalham no sub-solo por mais
de 5 anos de serviço continuado, padece desta enfermidade. Entretanto, por falta de médicos especializados em enfermidades dos
órgãos visuais, ela tem passado geralmente despercebida entre os
médicos locais.
É uma doença dos órgãos visuais causada sobretudo pela iluminação deficiente das galerias e frentes de trabalho, muito embora
existam outras formas de nistagmus congênito, e mesmo, se bem
que raras, outras formas de nistagmus adquiridas no exercício de
outras ocupações industriais que não no sub-solo das minas, como
as que, por exemplo, certas mulheres exercem em trabalhos com
máquinas de costura e também no exercício de ocupações em que
seja exigida uma atenção visual para objetos que estão em movimento constante.
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O nistagmus dos mineiros é uma forma peculiar de desvio
ocultar que muitas vezes traz corno conseqüência uma diminuição de
acuidade visual. É importante assinalar entretanto que o nistagmus
dos mineiros tem sido observado mais freqüentemente entre aqueles
cuja visão já era subnormal devido a defeitos de refração (astigmatismo). A carência de vitamina A parece também constituir um
fator ponderável na causalidade desta enfermidade,

c) no início, medicação sedativa devido à irritabilidade nervosa que usualmente acompanha a doença ;
d) posteriormente, os sedativos deverão ser substituídos por

Os principais sintomas desta enfermidade profissional são
os seguintes: os pacientes vêem com freqüência objetos dansando
diante de seus olhos; oscilação do globo ocular; cefalalgia algumas
vezes; tonteiras, muitas vezes determinando quedas ou marcha oscilante; movimentos do globo ocuíar geralmente rotativos para
diante e para traz, sendo raramente verticais; rapidez de tais movimentos; os tremores dos músculos da cabeça e da face estão
muitas vezes associados a esta sintomatologia.
O sintoma de oscilação rápida dos globos oculares, característico do nistagmus dos mineiros, é devido, principalmente, ao desmonte do carvão das camadas superiores, que exige uma torção
continuada dos músculos oculares, em virtude de estar a visão
permanentemente dirigida para cima e para um lado. Mesmo depois de mudar de profissão, aquele sintoma ainda subsiste por
algum tempo.
As medidas de prevenção desta doença profissional, cuja
principal causa, como dissemos, é a iluminação deficiente, admitindo também muitos autores que a ausência de cor nas minas de
carvão seja ainda o fator mais importante na sua ocorrência, —
devem pois se assentar numa melhor iluminação das galerias e
frentes de trabalho, empregando-se mesmo luzes verdes ou de
outras cores variadas.
O tratamento médico deve ser instituído de acordo com a seguinte orientação:
a) afastamento do mineiro, por algum tempo, dos trabalhos
no sub-solo ;
b) proteção, à princípio, contra luz forte no caso de haver
foto fobia (uso de óculos, de preferência dotados de vidros de coloração verde) ;

estimulantes e tônicos;
e) gradativamente procurar-se-á colocar o portador de nistagmus em ambientes iluminados cada vez mais intensamente, tanto
quanto possa ele suportar ;
/) quando hospitalizados, os enfermos deverão ser colocados em quartos com pintura verde ou de outras cores.
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CAPITULO XV

ALIMENTAÇÃO DO OPERÁRIO E DE SUA FAMÍLIA
— BEM-ESTAR SOCIAL — PADRÃO DE VIDA E
PRODUTIVIDADE
O problema alimentar, que de há muito vem ocupando a atenção não só dos mais renomados higienistas e nutrólogos, como
também dos nossos governantes e legisladores, será por nós mais
apreciado no seu aspecto regional, em que procuraremos bem retratá-lo com respeito ao operariado que labuta nas minas de carvão
de Criciúma e à sua família. No entretanto, não poderemos deixar
também de externar aqui considerações de ordem geral sobre tão
palpitante e sempre oportuno assunto, que neste já longo apósguerra constitue preocupação constante de todas as nações, em
virtude do aumento sempre crescente de suas populações, nem
sempre acompanhado, em muitas delas, de igual desenvolvimento
de suas fontes de produção, como no caso de nosso País.
As maiores autoridades em nutrição no Brasil, entre as quais
se podem citar Silva Melo, Josué de Castro, Moura Campos,
Rubens de Siqueira, Alexandre Moscoso, Sílvio Mendonça, Alfredo Antônio de Andrade, Manoel Traverso, Lindomar Bastos,
Couto e Silva, Talino Botelho, Dante Costa, J. J. Barbosa e o
parlamentar Agostinho Monteiro, médico ilustre e brilhante deputado pelo Estado do Pará, não se cansam de proclamar em seus
trabalhos ser das mais deploráveis a situação alimentar do Brasil.
Todos têm sido incansáveis em apontar as falhas e deficiências
da questão alimentar no País, indicando os meios de corrigir os
erros alimentares em que incidimos.
Não obstante, convenhamos que tais erros continuam persistentes e apenas tem sido levemente corrigidos para uma reduzida
e privilegiada classe de trabalhadores das grandes capitais, em que

vamos encontrar os restaurantes populares instalados pelo Serviço
de Assistência da Previdência Social (SAPS) do Ministério do
Trabalho, permanecendo a grande massa operária que moureja nas
indústrias localizadas no interior do País, inteiramente desamparada e desprotegida no que respeita a certos serviços de assistência social, e sem a mais comesinha orientação no tocante ao magno
problema de sua alimentação. Este é o caso não só dos operários
da indústria carbonífera de Criciúma, e de suas famílias, como
também de numerosos outros espalhados por nosso vasto território .
No início deste trabalho, descrevemos a situação grave que
o incremento da indústria extrativa do carvão trouxe a toda a população da região de Criciúma, com o abandono das lavouras e das
criações pelos colonos que, atraídos por melhores salários, por
horários fixos de trabalho e pelos benefícios sociais outorgados
aos trabalhadores industriais pelas instituições de previdência, como
aposentadoria, seguro, salário-enfermidade, pensão, etc., se trannformavam, da noite para o dia, de lavradores e criadores, em
mineiros.
Ao tempo que isto acontecia, a crise de gêneros alimentícios
cada vez mais se agravava com as dificuldades de transporte devidas à restrição da importação de combustíveis, ao termo da segunda guerra mundial, enquanto os índices demográficos da cidade mais e mais aumentavam. Em conseqüência mesmo da escassez de alimentos, os preços destes subiam vertiginosamente sem
que houvesse, paralelamente, um reajustamento de salários dos
trabalhadores que contrabalançasse esta elevação tão súbita dos
preços. Sobreveio, naturalmente, um completo desequilíbrio nos
orçamentos domésticos dos operários que, assim desajustados, passaram a consumir todo o seu ganho na aquisição de alimentos, sem
que providências fossem adotadas para coibir os abusos dos exploradores dos infelizes operários que, vencidos pelos seus estômagos e pelos de seus filhos, e também por enfermidades, ficavam
inteiramente à mercê da sanha de comerciantes inescrupulosos,
ávidos de enriquecimento rápido, principalmente os que negociavam e negociam, rem Criciúma, com gêneros alimentícios e produtos
farmacêuticos.
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Esta situação perdura até hoje. Não há mesmo o menor indício de que providências estejam para ser tomadas para libertar os
operários das minas de Criciúma do tubaronato voraz que comercia com alimentos e remédios nessa cidade. Ao lado da riqueza e
da prosperidade dos donos de farmácias e armazéns, vemos compungidos a miséria e a decadência cada vez maior dos operários
das minas.

Consequentemente, diaristas e ajudantes de mineiros passaram
a perceber, desde novembro de 1952, o salário mínimo de cerca
de 30,00 cruzeiros diários, ou sejam, 780,00 cruzeiros mensais
(em 26 dias úteis de trabalho) .
Levando-se em conta a natureza rude do trabalho nas minas
e, principalmente, o custo de vida atual tão elevado em Criciúma,
e considerando-se ainda que, em média, cada operário deva sustentar esposa e 3 ou 4 filhos, convenhamos que tal salário ainda é
baixo. Os preços de todas as utilidades e de todos os gêneros
continuam em ascensão, tendo havido mesmo apreciável majoração de Novembro de 1952 até a presente data (Maio de 1953).
Evidentemente, já existe então novo desajustamento e este existirá
sempre no orçamento doméstico do mineiro de carvão se providências enérgicas de controle de preços não forem desde já estabelecidas por quem de direito, com o fim de se evitarem novas greves
e de se evitar a fome absoluta no lar do operariado de Criciúma,
já que a fome relativa, isto é, a subnutrição já de há muito nele
mora junto com o operário e sua família.
À fome apresenta-se na região carbonífera do sul catarinense,
como aliás nos demais meios operários, sob o duplo aspecto de
alimentação insuficiente e má alimentação. Algumas vezes são as
dificuldades de vida (salários baixos e preços exorbitantes) que
obrigam o operário e à sua família à alimentação parca, insuficiente; outras vezes, porém, o mal consiste em que o operário
podendo bem alimentar-se, come maior quantidade mas com pouco
proveito, porque come o que não deve e não come o que necessita.
Isto se dá freqüentemente com os operários solteiros. Se alimentado bem e suficientemente, recupera as energias dispendidas no
trabalho árduo, mantém o tonus muscular e sente-se mais animado
e melhor disposto.
A boa alimentação, não só do operário como de sua família, é
um complemento indispensável do bem-estar social, pois, se o problema alimentar fosse apenas resolvido para o operário, este não
poderia, logicamente, sentir-se satisfeito e tranqüilo vendo que tal
problema continuava a existir para sua mulher e seus filhos.
Portanto, não se poderá deixar de pensar sempre, também, na alimentação da família do operário.

Testemunhamos em novembro de 1952 a uma greve de mineiros em Criciúma: greve de fome, de que participou a totalidade dos trabalhadores das 14 minas de carvão aí existentes. Com
efeito, ajudantes de mineiros e diaristas havia, nessa época, que
percebiam o salário mínimo de 17,70 cruzeiros diários, ou seja, um
salário mensal de cerca de 460,00 cruzeiros (em 26 dias úteis de
trabalho). Muitos deles, chefes de famílias numerosas, com esposa
e 5 ou 6 filhos. Como poderia um operário viver com tão ínfimo
ordenado, levando-se em conta o atual custo de vida?
Nessa ocasião, testemunhamos revoltados que muitos dos operários em greve, que reivindicavam um salário melhor que lhes atenuasse um pouco mais a fome existente em seus lares, foram injustamente acusados de comunistas e apontados como fomentadores
de desordens, muito embora houvessem todos os grevistas se mantido em atitude elogiàvelmente pacífica, sem cometer o menor
desatino e na mais completa passividade diante das deploráveis violências e dos injustificados espancamentos de que foram vítimas
por patte da força policial vinda da capital do Estado. Toda a
população de Criciúma louvou nessa época a atitude ordeira e
pacífica dos seus mineiros, reconhecendo como justas, re até mesmo
modestas, as suas pretensões de aumento de salários, que afinal
foram atendidas pelos seus patrões, os quais, diga-se de passagem,
em sua maioria eram favoráveis aos operários.
Como preito de inteira justiça, salientamos aqui também a atitude elogiável do Delegado Regional do Trabalho, de Florianópolis, que, chamado à empreender as necessárias «demarches»
para solucionar a questão, agiu conciliadoramente como árbitro da
mesma, conseguindo, por fim, vencer a relutância dos administradores das Companhias Próspera e C.B.C.A., que se obstinavam
em não conceder o aumento nas bases pleiteadas pelos operários.
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A época é de desajustamentos. Há crises de cultura, sociais,
éticas e políticas, mas a crise maior, sem dúvida, é a de alimentos.
Todas as classes desejam melhoria de vida e esta melhoria de vida,
para a grande maioria, importa em alimentos em maior quantidade
e de melhor qualidade. Por isto mesmo a classe que mais se
preocupa com o problema dos alimentos é a do menor salário, é
a grande classe dos trabalhadores, cujo ganho é quase que exclusivamente a eles destinado. O operariado, como as demais classes, almeja alimentos melhores e mais baratos, ao alcance de todos,
e uma eficiente e equitativa distribuição dos mesmos pelo País.
Com abundância de gêneros alimentícios, acessível às nossas populações mais desprevenidas e desamparadas, estaremos dando o
primeiro grande passo para combater muitas das tendências coletivas e para inutilizar inúmeros protestos organizados, iniciando
assim novas e promissoras perspectivas para o Brasil.
A fome aguda ou crônica põe em perigo também até a própria
saúde mental e acarreta tremendos desajustamentos coletivos. Operário algum bem nutrido, economicamente satisfeito e gozando, com
sua respectiva família, de relativo bem-estar, acredita em agitadores inescrupulosos. Mas, um operário faminto, com esposa e filhos
também padecendo de fome, pelo contrário, crê em tudo, desde
que as suas necessidades sejam convenientemente exploradas. Um
outro operário, igualmente necessitado, torna-se presa fácil de contágio mental de seu infortunado companheiro, podendo então surgir o que em psiquiatria se chama «loucura à dois», responsável
pelo denominado delírio das multidões, apavoradas ou enfurecidas pela habilidade com que agem os perturbadores.
A fome é o caldo de cultura propício aos üesequilíbrios sociais. Todos os recursos brasileiros devem ser mobilizados no sentido da batalha da produção interna, para diminuir o mais possível
a carestia dos alimentos.
A harmonia e a tranqüilidade entre os homens, sem um perfeito ajustamento dos indivíduos, dos grupos e das populações
entre si, é mera utopia. Se quisermos viver em paz no nosso País,
o primeiro desajustamento a ser combatido é o produzido pela
fome entre as populações de menos recursos, aí incluídos os operários de um modo geral. Com medidas equilibradas pelo estudo
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científico dos problemas sociais, estaremos prevenindo diversas
perturbações de ordem interna.
O número de desajustados, principalmente o dos desajustados
mentais, aumenta com cada greve, cada revolução ou cada guerra
que surge.
Manter a paz pela força, como muitos pensam, parece-nos
utópico. Os desajustados assim refreados continuam inadaptados
da mesma maneira. Por isto mesmo, impedir greves, revoluções e
guerras pelo conhecimento científico e resolução sistemática dos
problemas sociais c políticos, orientando a população, satisfazendo
aos seus justos anseios, estabelecendo o bem-estar econômico, a
boa vizinhança 'entre as nações e uma justiça social equilibrada, direitos iguais para todos, elevada moral de trabalho, respeito à
liberdade individual e valorização dos que trabalham —, deve
constituir preocupação constante dos nossos homens de governo.
Tornando ao problema dos alimentos vale referir que a tecnologia e a estocagem alimentares nos Estados Unidos da América
do Norte foram talvez os mais importantes fatores para a vitória
das Nações Unidas na última guerra. E, atualmente, a larga exportação do excesso e a livre concorrência entre alimentos industrializados e não industrializados, no mercado interno daquele
grande País, e um serviço estatístico perfeito, vêm produzindo os
mais auspiciosos resultados.
País de larga extensão territorial, como os Estados Unidos, o
Brasil, com maiores dificuldades de transporte, deveria procurar
desenvolver ao máximo sua indústria de alimentos. Estes, tecnicamente preparados, se conservam por mais tempo, são mais facilmente transportáveis, podem ficar armazenados nas estações durante longo tempo sem perder as suas propriedades, proporcionando
um melhor aproveitamento de nossa produção, fazendo concorrência aos gêneros não industrializados e contribuindo para baratear
o mercado interno, pela maior e mais fácil distribuição ao nosso
povo. Seriam mais garantidos, as suas impurezas ficariam eliminadas nos laboratórios industriais, possibilitando ainda uma estocagem racional para as épocas de crise, impedindo, deste modo,
a carestia excessiva e o deplorável câmbio negro nas ocasiões
anormais.
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A projetada Reforma Agrária, de que tanto se fala ultimamente, traz fundadas esperanças à grande massa de trabalhadores de nosso País. Premente é a necessidade de sua execução imediata; tornada realidade, virá inaugurar certamente uma nova era
de maior fartura de alimentos e, portanto, de melhores perspectivas para a resolução do grave problema alimentar de todo o povo
brasileiro.
A Comissão Nacional do Bem-Estar Social cumpre uma importante tarefa no estudo e resolução do grave problema do desajustamento do orçamento doméstico, decorrente do salário baixo,
do elevado custo de vida e também da ignorância do nosso trabalhador. Trata-se, porém, de um problema complexo que demanda
um planejamento feito em bases concretas, elaborado cientificamente, apoiado em dados estatísticos honestos e que seja executado
a rigor. Deixemos de lado o imediatismo com que em geral são
traçados os programas às pressas elaborados, às vezes, quando se
trata de melhorar as condições de vida dos nossos trabalhadores,
somente se concedendo um irrisório aumento de salários, depois
de declarada uma greve de fome, e empenhemo-nos com mais carinho e seriamente em elevar, efetivamente, o padrão de vida do
nosso operariado, para o que, fundamentalmente, devemos cogitar
do aumento da produção, da revisão das tabelas de salário mínimo,
da estabilização dos preços dos gêneros alimentícios, dos medicamentos e das utilidades em geral, e da educação do operariado e
de sua prole.
Recentes pesquisas do padrão de vida em diversos pontos do
território nacional, confirmam integralmente as indicações relativas
aos baixíssimos índices existenciais de nossos trabalhadores. Significação excepcional adquirem, por isso mesmo, os diversos inquérito levados a cabo ultimamente, neste particular, pela Comissão Nacional do Bem-Estar Social. Já agora pode-se, em termos seguros,
apreciar não só as condições de vida de nossas classes trabalhadoras, mas igualmente analisar, com sentido mais realista, questões
fundamentais da economia brasileira, intimamente relacionadas com
a situação da mão de obra em nosso país,
De urn modo geral, os dados já conhecidos permitem avaliar como são precárias as condições de vida dos setores pesquizados. Mesmo que algumas camadas privilegiadas de trabalhadores
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disponham de meios para viver melhor, não há porque duvidar
que a imensa maioria da classe se enquadre nos padrões ínfimos
anotados pelas pesquisas. As carências e falhas incluem os diversos itens de gastos dos trabalhadores e suas famílias e vão desde
a habitação até a alimentação, desde o vestuário até o transporte
(este nos grandes centros) . Alguns itens, tais como educação, recreação e assistência médico-farmacêutica, figuram quase que simbolicamente nos orçamentos domésticos. À ausência de recursos,
pois a renda obtida é inteiramente absorvida nos gastos fundamentais (cerca de 70 a 80% com alimentação), não permite que aqueles
encargos recebam suprimentos adequados à respectiva fixação,
ainda que em bases mínimas.
Constituem, assim, um repositório dos mais interessantes para o
economista, o sociólogo e o legislador, os dados coligidos e parcialmente divulgados. Não é possível aceitar passivamente que
prossiga, por muito tempo mais, a situação retratada em tais dados.
Algo há de ser feito, sem demora, para melhorar as condições de
vida de tais setores da população, não apenas por sentimentos de
solidariedade, mas, igualmente, por imperativos econômicos. Assegurando os integrantes de tais classes, o principal contingente da
mão de obra nacional, é evidente que, se desejarmos, como iodos
parecem desejar, elevar o respectivo rendimento, vale dizer, melhorar os índices de produtividade, teremos, sem demora, de corrigir as falhas anotadas.
Pretender que um trabalhador mal alimentado, mal dormido,
mal medicado, mal assistido, mal transportado, etc., possa ser um
trabalhador eficaz, não chega a constituir demonstração de insensibilidade moral. É, antes de mais nada, expressão de estupidez
tão palpável que nem vale à pena comentar.
Não há porque admirar se o rendimento no trabalho desses
operários é reduzido e não alcança os padrões normais de outros
países. De fato, mesmo considerando o homem sob o seu aspecto
mais rudimentar, como uma máquina que trabalha, só se poderá
exigir rendimento apreciável dos que se alimentarem para manter
o nível das forças físicas desgastadas nos sucessivos esforços a
que está sujeito o indivíduo no trabalho ou fora dele. Isso acontece em qualquer país do mundo. Trabalhador mar alimentado,
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sem condições de repouso satisfatórias, sem cuidados médicos adequados, é trabalhador de rendimento baixo, de produtividade reduzida.
Infelizmente tal verdade parece esquecida freqüentemente entre nós pelos que falam em aumentar a produtividade do trabalho,
sem outras providências que não os apelos líricos ou as represálias
desumanas.
Em 1949, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
avaliou em Cr$ 2.822,00 mensais o mínimo indispensável para uma
família de sete pessoas. Não obstante, a maioria dos salários nessa
época oscilava em torno de Cr$ l . 000,00 mensais. Pois bem, de
1949 até o presente ano a elevação do custo de vida atingiu a
cifras assustadoras mesmo; enquanto isto, vamos encontrar operários, como muitos dos que trabalham nas minas de carvão de
Criciúma (diaristas e ajudantes de mineiro), com esposa e 5 ou
6 filhos, ganhando apenas Cr$ 30,00 diários, ou sejam, Cr$ 780,00
mensais (em 26 dias úteis de trabalho), salário este inteiramente
consumido, como fácil é deduzir, em alimentos. E com que dinheiro vão então esses operários-rnendigos adquirir roupas e medicamentos para si, sua esposa e seus filhos, quando o frio e a enfermidade penetrarem em seus lares ?
As conseqüências imediatas ou remotas dessa calamitosa situação oferecem um quadro de sombrias perspectivas: baixa capacidade de produção, reduzida resistência às infecções, fome e miséria cm seu lar. Esse quadro tétrico é, infelizmente, um retrato fiel
da situação da maioria do operariado brasileiro.
Como se vê, o nosso operariado apresenta um conjunto de
problemas reais que, por sua agudeza e complexidade, não permite
soluções fragmentadas nem demoradas: necessário se torna atacá-los sem discontinuidade e em bloco, nunca nos esquecendo de que
também à sua família deve ser assegurado o bem-estar social a
que ele tem direito.
Promovendo-se e assegurando-se completo bem-estar do
trabalhador e de sua família, lhe conferiremos uma sensação de
ajustamento com as condições de vida total, isto é, lhe proporcionaremos um sentimento de ausência de problemas, uma tranqüilidade de espírito absolutamente indispensável ao seu trabalho,
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constituindo a nosso ver fator preponderante de sua maior produtividade. Dotado de melhores condições físicas, sem as quais
não há bem-estar completo, e espiritualmente tranqüilo, crescerá
sua capacidade de trabalho. Somente isto compensaria a obrigação de dedicar-se um pequeno esforço financeiro em prol da assistência social ao operariado, se não houvesse outras compensações.
O operário sem problemas, tanto quanto é possível conseguilo, não tem reivindicações a fazer, não tem de que se queixar nem
reclamar, inclinando-se à tolerância, à compreensão, à sociabilidade, à fraternidade e dedicando-se de corpo e alma ao seu trabalho.
Não existindo boas condições físicas e nem bem-estar completo sem boa alimentação, esta, entretanto, está subordinada ao
preenchimento de certas condições, a primeira das quais é, sem
dúvida, de caráter econônimo. Indispensável se torna, portanto,
que o operariado disponha de recursos suficientes para a aquisição
de gêneros. E, para a obtenção de gêneros de boa qualidade, devem ser alinhados os seguintes fatores:
a) economia individual satisfatória, cuja base, segundo os
economistas, é o salário justo e real;
b) preços accessíveis e razoáveis, questão complexa que pressupõe, entretanto, o aumento da produção e o controle efetivo dos
preços, desde a origem do produto ;
c) comércio bem organizado e distribuído, isto é, com orientação para atender a todas as classes, localizado nos pontos de
maiores concentrações operárias para servir facilmente aos trabalhadores ;
d) fiscalização higiênica rigorosa dos gêneros alimentícios,
medida ordinária de saúde pública.
Mas, não basta que, à disposição dos operários, se coloquem,
nas melhores condições econômicas, alimentos em quantidades suficientes e de boa qualidade. A grande maioria do nosso operariado ignora a arte de bem comer. A boa alimentação tem sua técnica na qual a ciência intervém.
Como tem sido tantas vezes repizado por numerosas autoridades no assunto, o povo brasileiro, de um modo geral, se alimenta
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mal, e pior ainda é a alimentação de nossos trabalhadores, cheia
de erros e de vícios subsistentes por força do hábito ou da tradição,
erros e vícios de caráter geral ou relacionados com as necessidades
ou disponibilidades peculiares a cada indivíduo ou a um grupo
de indivíduos, conforme o tipo de atividade profissional que exercem.
A boa alimentação importa, essencialmente, em comprar bem,
preparar bem e comer bem. Como se vê, não são três funções de
puro empirismo; por conseguinte, impõe-se a necessidade de uma
educação, a educação dietética, realizável no tocante ao operariado
pelo dietólogo em colaboração com diestistas e assistentes sociais.
No entanto, para assegurar ao trabalhador e à sua família
as vantagens da boa alimentação, deveremos também ter em vista
três fatores importantes: o clima, a constituição individual e a natureza do trabalho.
O planejamento da alimentação do trabalhador, cientificamente estruturado, não deve, pois, perder de vista tais fatores.
Em 1946, AGOSTINHO MONTEIRO, renomado médico e parlamentar brilhante, proferiu um discurso na Câmara Federal, apoiado em observações estatísticas, do qual salientamos o seguinte
trecho :
«É impressionante o problema alimentar no Brasil. O povo não
dispõe de alimentos suficientes para o mínimo de suas atividades,
o que está acarretando a subnutrição em todas as regiões e em
todas as classes.
Aqui mesmo, no Distrito Federal, encontramos na zona rural,
no tão falado «sertão carioca», os mais tristes aspectos alimentares. Os estudos do Dr. Gonçalves da Rocha mostram, sob cerca
de 4.000 observações, um déficit alimentar que necessita ser registrado. Ê assim que, na maioria dos indivíduos sobre os quais incidiram suas pesquisas, ficou evidenciado sempre, um déficit que
quase podemos traduzir como estado de sub-fome. Em quase todos
esses indivíduos as energias fornecidas por suas precárias refeições não ultrapassavam de l. 700 calorias por dia, em média, quando, correta e cientificamente, dadas as suas atividades físicas no
campo, deveriam ser de 3.500 a 4.500 calorias».
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Note-se que em 1946 a crise de alimentos não havia atingido
às culminâncias de agora. Atualmente a situação ainda é pior do
que a retratada naquela época pelo ilustre parlamentar.
Responsável por esse quadro de cores tão alarmantes é, sem
dúvida, o aumento constante e desproporcionado do custo de vida,
acarretando completa desorganização nos orçamentos domésticos
e, em conseqüência, um natural retraimento do consumidor de poucas posses na aquisição dos alimentos que lhe devam fornecer as
vitaminas, os minerais e os proteicos tão necessários à complementação do potencial energético de que seu organismo carece.
Efetivamente, o leite, os ovos, as frutas, os legumes e a
carne, que fornecem quotas elevadas de vitaminas, minerais e proteicos, já de há muito estão fora do alcance das bolsas modestas
do trabalhador brasileiro, passando, pelos preços proibitivos, que
ora alcançam, para a classe dos artigos de luxo, embora se constituam como gêneros de absoluta necessidade à alimentação do
homem. Por isto mesmo, eles têm um consumo irrisório per capita
no Brasil, inclusive nos grandes centros, como no Rio de Janeiro
e São Paulo, onde se concentram densos núcleos de trabalhadores
industriais.
A carne, grande fornecedora de proteínas completas, tem no
Brasil um consumo médio diário, por pessoa, de 150 grs., enquanto
que na Argentina o seu consumo é de 375 grs. diárias, em média,
por pessoa !
Portanto, um argentino consome, por dia, exatamente duas e
meia vezes mais carne que um brasileiro!
Autoridades reconhecidas em matéria de nutrição como
SHERMAN (Food and Health) e Mc COLLUM e BECKER (Food,
Nutrition and Health) prescrevem cerca de um litro de leite por
dia e verduras ao menos uma vez por dia, por pessoa, acentuando
o primeiro dos autores citados que, com o leite e com os vegetais,
tomados separadamente, deve-se gastar pelo menos o mesmo que
se dispende com carnes de diversos tipos. As vitaminas 'tão necessárias ao organismo humano (Vitaminas A, C, e do complexo
B) encontram-se em boas proporções no leite, nos ovos, nas frutas
e nos vegetais. O cálcio, o fósforo e o ferro, dentre os minerais,
merecem maior atenção, uma vez que a escolha conveniente de
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alimentos que os tragam em quotas adequadas, supre o regime
dos sais necessários, segundo Mc COLLUM e BECKER (op. cit.).
Vale lembrar então que o leite e as verduras são as melhores fontes
de cálcio; que os ovos, os vegetais (espinafre, leguminosos, cereais e frutas) e o fígado, são os melhores fornecedores de ferro;
e que a couve, os ovos, queijos e cereais são ricos em fósforo.
Estudos de HAGGARD e GREENBURG demonstraram que o leite e
as saladas deverão constituir as refeições complementares que se
devam prescrever para os operários e que há vantagem, para a
eficiência do trabalho, que cresce com o número de refeições, de
estabelecer 5 refeições diárias para os trabalhadores. Provaram
esses autores que, com tal regime, o mínimo de produção era mais
elevado que o máximo obtido quando se serviam apenas três refeições .
Do exposto verifica-se quão difícil e complexo é para nós o
problema da alimentação do trabalhador brasileiro, levando-se em
conta as atuais circunstâncias de carência de gêneros, de elevado
custo dos mesmos e de baixos salários.
Por outro lado, quem está ao par da quantidade e da qualidade dos alimentos da maioria dos nossos operários e do modo que
comem, espalhados pelos pátios das fábricas, nas calçadas, nos
arredores das oficinas, nos botequins, nas bocas das minas, no
interior mesmo das galerias das minas ou pelos cantos dos próprios locais de trabalho, em pé ou acocorados, comendo nas próprias marmitas, panelas, latas ou vasilhas em que sua comida é
levada, muitos deles não fazendo uso de talheres e sim das próprias mãos sujas (às vezes até de substâncias tóxicas), que não são
antes lavadas , por ignorância, falta de asseio ou mesmo por não
encontrarem facilidades para isso, — certifica-se realmente da benemerência de um movimento visando corrigir tão deplorável estado de coisas e cuidando da instalação adequada, senão de refeitórios nas fábricas, usinas e minas, pelo menos de locais apropriados e higiênicos onde devam ser feitas as refeições, do fornecimento pelo preço de custo dos alimentos e de uma intensa propaganda em prol da boa alimentação do nosso operariado.
Enquanto isto, nos Estados Unidos da América do Norte,
vamos encontrar refeitórios higiênicos, fornecendo uma alimen-

tação sadia, satisfatória quantitativa e qualitativamente, variada e
de baixo custo, na maioria das fábricas, usinas, minas e outras
empresas industriais, mantidos às suas próprias expensas. Quando
não existem refeitórios, são encontrados vagonetes que percorrem
as oficinas servindo sopas, saladas, tortas, bolos, leite e sanduíches
de várias qualidades. Em outros casos, como solução menos satisfatória aliás, facilita-se, em instalações apropriadas, o aquecimento
da comida que trazem os operários de casa. À entrada de algumas
fábricas, há mesmo escaninhos numerados, onde os operários depositam o seu farnel, quando chegam ao trabalho.
Tais informes foram coligidos de uma publicação cujo título
bem sugestivo, «The Human side of an industry», merecia bem
ser aproveitado pela classe patronal brasileira se pudesse dedicar
um pouco mais de atenção ao bem-estar de seus trabalhadores que
hoje vive, em sua maioria, possuída de um verdadeiro «.complexo
de abandono-» produzido pelos desajustamentos, decorrentes muitos
das distâncias cada vez maiores que separam empregadores de empregados .
O estabelecimento de um programa de boa e racional alimentação do trabalhador brasileiro e de sua família deverá acomodarse às diversas condições econômicas e sociais em que se encontram
os alimentandos, sem prejuízo, entretanto, da eficácia de seus
princípios. Não poderá atêr-se a normas rígidas e abstratas que
não lhe permitiriam beneficiar por igual todos os indivíduos, situados em regiões de ecologia diferente.
Com o objetivo de enquadrar corretamente este problema específico, JOSUÉ DE CASTRO faz, com muita propriedade, uma discriminação das áreas alimentares do Brasil, conforme a predominância
dos diversos gêneros alimentícios cultivados.
Uma política alimentar aplicada aos grupos de cada região
deve, pois, consistir em investigar as condições do meio, de modo
a adaptá-la às necessidades e às possibilidades locais, sem contudo
perder de vista o imperativo de reagir sobre aquelas condições
locais, inclusive condições naturais, quando, porventura, não correspondam aos interesses da alimentação ideal. Consequentemente,
quando se cogitar de empreender uma política alimentar, a primeira
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idéia que deve ocorrer aos seus empreendedores é o planejamento
racional do problema.
O plano de alimentação deverá levar em consideração todos
os dados sociais e individuais oferecidos pela situação a que tiver
de aplicar-se. Ninguém, por exemplo, dirá que, descontados naturalmente os princípios gerais de alimentação, um plano destinado
a elevar o padrão alimentício do trabalhador carioca seja indiferentemente adequado ao trabalhador nordestino ou sulino. Se
assim se fizesse, cair-se-ia no erro de prolongar o empirismo reinante nos domínios da alimentação racional, sem qualquer proveito
para a solução do grave problema. Mas, precisamente porque a
linha geral dos planos tem de variar em função das peculiaridades
regionais e das condições individuais, o planejamento depende de
pesquisas e estudos preliminares, assim como a própria execução
das medidas planejadas exigirá constante e acurada observação,
de forma a possibilitar as retificações e correções que a experiência
impuser.
Ao conceber-se um plano de alimentação dos trabalhadores,
além da necessidade de lhes facilitar a aquisição de alimentos, que
é uma questão fundamental, como jã frizamos, e do preenchimento
de outros requisitos já citados também, deve-se ainda evitar que
as condições de atividade profissional os desviem da oportunidade
ou do hábito de se alimentarem bem. Este perigo decorre do fato
de se encontrar o operário, quando ocupado com seu trabalho nas
fábricas, minas, usinas ou oficinas, distante de sua casa e não
poder dispor, portanto, de refeição fresca, supondo-se que, em sua
casa, a tem em boas condições.
A hora da refeição deve ser urna hora de repouso fisiológico
e espiritual, pois de outro modo se prejudica, de forma extraordinária o proveito que este ato se destina a produzir.
A iniciativa, já adotada como obrigação legal, de instalar refeitórios nas fábricas , infelizmente não posta em prática ainda com
a amplitude e rigor prescritos em lei, deve ser estendida às empresas de mineração e usinas que contem com mais de 200 operários.
É lamentável que muitos empregadores ainda resistam aos imperativos legais diante das despesas a realizar, esquecidos de que são
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despesas remuneratórias, porquanto o operário bem alimentado
produz mais e melhor.
As exigências técnicas para a instalação de um refeitório constam dos dispositivos da própria lei e entre alguns requisitos gerais,
referentes ao ambiente dos locais de refeição, deve-se mencionar
que o refeitório deve ser saudável, não apenas pela higiene, mas
também pela atmosfera de alegria e sociabilidade que se deve
manter; e que não deve o refeitório, de modo algum, sugerir a impressão de ser uma dependência da fábrica, mina ou usina, ou
prolongamento das atividades profissionais: a refeição não é um
acessório do trabalho, é uma exigência da natureza humana e o
refeitório é um complemento <da organização industrial.
O empreendimento proveitoso e bem inspirado dos Poderes
Públicos, instalando os restaurantes populares, constituindo como
que uma ampliação dos refeitórios nos estabelecimentos industriais,
veio atender e prover em parte às necessidades das classes trabalhadoras no tocante a esta palpitante questão de sua alimentação.
Coube ao SÀPS organizá-los e não há dúvida de que são compensadores os resultados já obtidos. Todavia, ainda são em número
reduzido e muitos outros deveriam ser instalados em todos os
grandes centros industriais.
Reputamos urgente mesmo a instalação de um destes restaurantes populares na região carbonífera de Criciúma, denso núcleo
de trabalho industrial, em que tão precárias são as condições de
alimentação do operariado. Pirão de farinha de mandioca e feijão,
com uma minguada porção de carne de má qualidade, constitue a
alimentação diária e invariável, não só do operário dessa região
como também de seus familiares.
A instalação e manutenção de Postos de Abastecimento por
parte do Serviço Social de Indústria (SESI), dotados de completa
provisão de gêneros alimentícios e de artigos de utilidade comum,
com o objetivo de fornecê-los, a preço de custo, acrescido apenas
de pequena taxa de manutenção, aos industriários e suas famílias,
veio também trazer grandes benefícios às classes trabalhadoras
do País. Entretanto, convinha que tais Postos fossem melhor abastecidos de gêneros de primeira necessidade, em substituição ao
grande estoque de conservas e doces enlatados, como ocorre com
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o Posto de Abastecimento do SESI existente na cidade de Criciúma. Mesmo assim, são reais os benefícios que presta à classe
dos trabalhadores, de vez que, realmente, os preços cobrados são
muitos inferiores aos do comércio local.
À construção de um Mercado Público na cidade de Criciúma,
e/Tibora tenha entrado nas cogitações de vários Prefeitos, nunca
passou de uma promessa apenas, e os Prefeitos se sucedem sem
que transformem em realidade o plano constante das plataformas
com que se apresentam ao seu eleitorado, da construção do Mercado Público de Criciúma, que tantos benefícios poderia trazer à
sua população, principalmente à numerosa classe operária.

CAPITULO XVI

CHARLATANISMO EM CRICIÚMA — CURANDEIROS
E FAZEDORAS DE ANJOS
À cidade de Criciúma é um verdadeiro paraíso para os curandeiros e fazedoras de anjos, que aí exploram torpemente a ignorância das classes humildes dos trabalhadores, constituída de cerca
de 90% de analfabetos, com a complacência das autoridades locais. Os protestos e denúncias que têm sido levados às autoridades, por parte, principalmente, da classe médica local, que por
várias vezes se reuniu para este efeito, não tem merecido a menor
atenção, não encontrando eco os apelos feitos para coibir os abusos
verificados. Apenas algumas advertências e conselhos são dados
aos que são pilhados em flagrante delito, e tal atitude condenável
das autoridades, sem punição severa alguma, parece até dar mais
estímulo aos infratores da lei, que persistem na exploração vil da
massa ignorante. Infelizmente inclue-se nesta massa de ignorante^, tão ingenuamente explorada pela lábia de alguns espertalhões,
pessoas até de condição social mais elevada, que dão mais crédito
à «falação» simples de uma rezadeira ou de um curandeiro, do
que aos conselhos, ensinamentos e prescrições mais complicados
de um doutor.
Entre os charlatães, tão numerosos em Criciúma e seus arredores, citam-se: as simples «rezadeiras» e «benzedeiras», que se
limitam a «rezar» ou «benzer» os ferimentos, dores ou quaisquer
males de que se queixam os enfermos que as procuram; os «curandeiros», que preparam e administram xaropadas feitas com hervas
e plantas por eles colhidas nos arredores de sua residência, algumas até de efeitos daninhos e perigosos aos enfermos, ou mesmo
pós em que entram muitas vezes substâncias tóxicas como o a/vaiade; os «dentistas práticos», que «trabalham» sem observância
dos mais comezinhos princípios higiênicos e muitas vezes chegam
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a «extrair», junto com os dentes, lascas dos maxilares dos seus
clientes, tal a força bruta que empregam no exercício da sua
«profissão», e as famosas «curiosas», que, em número elevado e
em virtude dos módicos preços cobrados pelos seus «serviços»,
contam com uma numerosa clientela, e cometem os crimes mais
monstruosos, entre os quais citam-se numerosos abortos que elas
mesmas provocam, os quais têm custado tantas e tão preciosas
vidas.

deixou de ser conveniente e merecidamente processado, por interferência de amigos seus da política então dominante!
Existe uma curandeira muito conhecida em toda a região e
que goza até de certa fama e relativo prestígio, mesmo nas camadas
sociais mais destacadas de Criciúma: trata-se da célebre «Mangilia» como é mais conhecida, velha italiana, muito sagaz, que
tão bem sabe explorar os ignorantes e incautos, e que possue até
mesmo uma especialidade: é traumato-ortopedista, só atendendo
portanto a casos de fraturas. Tem ela um «processo» próprio para
consolidação «rápida» das fraturas, no qual sempre entram as
«fricções com sebo» e a aplicação de um estreito manguito feito
com qualquer tira de pano sujo, manguito este envolvendo um
ponto às vezes até bem distante do local da fratura óssea ( ? ) .
Muito embora conseqüências desastrosas tenham advindo para
muitos doentes que se valem dos seus «serviços», os quais realmente foram vítimas de fraturas, às vezes até mais complicadas,
•e muitos dos doentes por ela atendidos exibam consolidações viciosas com acavalamentos ósseos e conseqüente encurtamento de
membros, o que é público e notório, seu prestígio todavia não ficou
abalado, pois embora restassem aos pacientes por ela atendidos
defeitos físicos, irremediáveis alguns, a espertalhona faz sempre
crer aos mesmos que uma amputação todavia fora evitada, caso
<o enfermo tivesse ido procurar algum facultativo, antes de se valer
dos seus préstimos.
Os farmacêuticos, muitos dos quais apenas práticos de farmácia, proprietários das farmácias de Criciúma, também exercem
todos, sem exceção de um só, o charlatanismo criminoso, fazendo
concorrência ilícita à classe médica de Criciúma.
Não obstante existirem 3 ótimas parteiras diplomadas em Criciúma, o número de «curiosas» que lhe fazem deslealíssima concorrência é enorme, talvez mais de 20 em todo o município, e o
maior número de óbitos de parturientes e recém-nascidos registrados nessa cidade são verificados em pessoas de condição humilde
atendidas por essas curiosas, que continuam a agir e a matar impunemente .
É preciso pôr um paradeiro a esta situação vergonhosa que
atualmente existe em Criciúma, onde os charlatães e curiosas agem

Ocorrências deploráveis têm havido em Criciúma em conseqüência da vergonhosa desfaçatez com que agem estes delinqüentes profissionais, que se acobertam muitas vezes em protecionismo político e que continuam a gozar de inteira liberdade para
a prática de seus crimes, atuando impunemente e causando danos
às vezes irreparáveis aos pobres enfermos, tão miseravelmente explorados em sua ignorância e boa fé.
Alguns casos ocorridos, merecem mesmo ser citados, como o
de um casal que atendemos, em precárias condições, após ter estado em «tratamento» com um curandeiro. À conselho de vizinhos,
resolveu o referido casal «consultar-se» com um conhecido curandeiro residente no distrito de Içara. A «consulta» para o casal
custou 50 cruzeiros (os médicos locais cobram 20 ou 30 cruzeiros,
de acordo com as posses dos enfermos) e o curandeiro «diagnosticou» a mesma doença para marido e mulher: «sifra (sífilis) no
sangue» (?), O «remédio» também foi o mesmo para os dois e
foi fornecido pelo próprio curandeiro: consistia em alguns papéis
contendo um pó que os pacientes deveriam tomar à razão de l ou
2 por dia, com um pouco dágua. Logo à ingestão do primeiro papel,
os enfermos se sentiram mal e, por nós atendidos mais tarde, nos
revelaram a sua história com todas as minúcias. Ambos apresentavam queimaduras extensas na língua, em toda a cavidade
bucal e até mesmo no faringe e esôfago, curtiam dores atrozes e
nada podiam comer. O pó que haviam ingerido, preparado e
fornecido pelo próprio curandeiro, continha uma mistura de alvaiade (?) e sene, segundo confessou na delegacia de polícia, à
qual compareceu para explicações, depois de por nós denunciado,
o referido embusteiro. Infelizmente, apesar de nossa denúncia e
de sua própria confissão do crime praticado, o charlatão em causa
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sem o menor embaraço, muitos à sombra de um nefasto protecio-nismo político e sob as vistas complacentes das autoridades policiais .
Necessário se torna libertar, principalmente o operário de
condição humilde, ignorante, já tão infeliz na sua pobreza e na
sua miséria decorrente de salários injustos que não correspondem,
em absoluto, às suas ínfimas necessidades, de mais este terrível
flagelo que contribue de maneira inequívoca e patente para o agravamento de todas as vicissitudes e sofrimentos por que vem passando ultimamente.
Combatamos sem esmorecimentos e com todas as armas de que
dispomos a influência e a ação perniciosas dos charlatães e curiosas que, como abutres, voejam, em torno dos lares humildes dos
trabalhadores, na ânsia incontida de maiores desgraças lhes causar. Insistamos, junto às autoridades policiais locais, para que
cumpram a lei, movendo intensa perseguição a esses delinqüentes.
Apelemos, em caso de fracassarem estas novas tentativas, para as
autoridades estaduais. Recorramos, por fim, às autoridades federais. Enfim, lancemos mãos de todos os recursos de que possamos dispor para combatermos sem esmorecimentos e sem tréguas
esse cancro social, que é o charlatanismo sob todas as fôrmas em
que se apresente.
A educação do operariado e de sua prole é uma arma segura
e eficaz de que poderemos dispor no combate a essa praga daninha.
No número elevado de analfabetos existentes entre o operariado
da região carbonífera de Criciúma (cerca de 90%), está a causa
principal do êxito extraordinariamente fácil obtido pelos exploradores torpes da ignorância das massas. Construamos mais escolas, alfabetizemos os adultos, eduquemo-los no sentido de melhor
compreenderem que estão laborando em erro ao darem crédito aos
curandeiros, ensinemo-lhes comezinhas regras de higiene, instruamo-los e às suas famílias por intermédio da competência e do trabalho paciente e persuasivo das Assistentes Sociais, que deveriam
já estar em atividade em todos os núcleos de operários, e estaremos assim contribuindo, humana e patriòticamente, para implantar
em bases sólidas o verdadeiro Bem-Estar Social nas classes trabalhadoras do nosso querido Brasil.
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