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RESUMO
REICHMANN, M. L. A. B. Impacto de medidas de prevenção de agravos
produzidos por animais da espécie canina, em carteiros da Empresa de
Correios e Telégrafos do Estado de São Paulo, no período de 2000 a 2004.
[Impact of measures of prevention of injuries produced by the canine species
animals, in mailmen of the Company of Post Offices and Telegraphs of the State of
São Paulo, in the period of 2000 the 2004]. 2007. 136 f. Tese (Doutorado em
Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

No período de 1999 a 2004, um programa de prevenção de ataques de cães foi
desenvolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, na Região Metropolitana de
São Paulo, devido à situação rotineira de risco a que eram expostos os funcionários
da empresa que prestam serviços domiciliares. No período de 2000 a 2004, avaliouse o impacto das medidas de prevenção de lesões produzidas por animais da
espécie canina utilizando notificações elaboradas pelos carterios, registros e
providências adotadas. A análise estatística paramétrica utilizou o programa SPSS
15.0 for Windows. O número de acidentes notificados na série histórica apresentou
uma correlação positiva com as medianas. Quando comparado o ano de 2004 com o
ano de 2000, houve o incremento de 48,65% das notificações de acidentes
recebidas. O número de dias perdidos, devido aos acidentes notificados, apresentou
decréscimo constante entre os anos de 2001 e 2004. A diminuição entre o ínicio da
série e o final foi de 8%, embora a comparação dos anos de 2001, 2002 e 2003 com
2000 tenha apresentado aumentos de 28,01%, 20,37% e 8,66%, respectivamente. O
Índice de Avaliação de Gravidade apresentou uma uma correlação positiva com as
medianas, nos anos de 2000 a 2004. Quando comparados os anos de 2000 e 2004,
a redução do IAG foi de 62,50%. Os resultados obtidos demonstraram que (1) a
utilização de informações de uso restrito às esferas administrativas e operacionais
do trabalho permitiu a expanção de conhecimentos, a caracterização da propriedade
dos dados coletados e a comprovação da qualidade da gestão que busca
aperfeiçoamentos e inovações; (2) o estabelecimento de metodologia de distinção
das causas externas de acidentes de trabalho permitiu a identificação de acidentes
do trabalho produzidos por animais da espécie canina em carteiros evidenciando a
magnitude dos danos e (3) a redução específica de acidentes produzidos por

animais da espécie canina em carteiros comprovou a eficácia de medidas
preventivas recomendadas.

Palavras-chave: Acidentes do trabalho. Carteiros. Cães. Prevenção.

ABSTRACTS
REICHMANN, M. L. A B. Impact of measures of prevention of injuries produced
by the canine species animals, in mailmen of the Company of Post Offices and
Telegraphs of the State of São Paulo, in the period of 2000 the 2004. [Impacto de
medidas de prevenção de agravos produzidos por animais da espécie canina, em
carteiros da Empresa de Correios e Telégrafos do Estado de São Paulo, no período
de 2000 a 2004]. 2007. 136 f. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) –
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2007.
During 1999 to 2006, the Post Offices and Telegraphs Company of the Metropolitan
Area of São Paulo developed a prevention program for attacks of dogs, due to the
usual risk situation displayed the company employees in domiciliary services. During
2000 to 2004, the impact of measures for injuries prevention caused by dogs was
evaluated using notifications elaborated by postmen, registers and procedures
adopted. The parametric statistics analysis used was the SPSS 15,0 a Windows
software. The total of accidents registered in the historical series showed a positive
correlation with the medians. There was an increase of 48.65% of the accidents
notifications when it was compared the year 2004 with the year 2000. The number of
work lost days due to the accidents presented a constant decline between the years
of 2001 and 2004. The reduction between the beginning and the end series was of
8% although the comparison of the years 2001, 2002 and 2003 with 2000 has
presented increases of 28.01%, 20.37% and 8.66%, respectively. The Index of
Evaluation of Gravity (IEG) presented a positive correlation with the medians. When it
is compared the years 2000 and 2004, the reduction of IEG was 62.50%. The results
obtained has demonstrated that (1) the use of restricted information used by the
administrative and operational work spheres allowed the knowledge expansion, the
characterization of the harvested data property and the evidence of mangement
quality that search for perfections and innovations, (2) the establishment of a
methodology for distinction of the external occupational accidents causes allowed the
identification of employment-related accidents produced by canine animal species in
postmen, evidencing the damages magnitude and (3) the specific accidents
reduction caused by dogs in postmen proved the effectiveness of the recommended
prevention measures.
Key words: Occupational accidents. Postmen. Dogs. Prevention.
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1

INTRODUÇÃO

A interação entre seres humanos e animais de estimação (cães e gatos),
mantidos para companhia, guarda, exposições e outras finalidades (modismos,
impulsos, piedade, segurança pessoal, rinhas), influenciada por hábitos culturais ou
pelo desconhecimento das bases sociológicas de convivência entre espécies, pode
redundar em distúrbios de comportamento, traduzidos por agressões variáveis,
como mordeduras e arranhões, grunhidos de alerta e posturas que revelam
disposições inamistosas e ameaçadoras (BEAVER, 2001; AVMA, 2001; JENKINS,
2002).
Os registros dos serviços de assistência médica reunem dados seculares de
lesões provocadas por animais, em pessoas que, inadvertida ou intencionalmente,
se depararam com situações de risco. São referidas desde Infecções por diversos
agentes etiológicos de doenças, bem como ferimentos leves ou graves, que,
eventualmente, evoluíram para a incapacitação temporária ou definitiva, deformante
ou até mesmo para a morte (BAER, 1991; OPS, 2000; ACHA, 2001; OPS, 2001;
AVMA, 2002; JENKINS, 2002; SÃO PAULO, 2003).
As pessoas envolvidas em agravos por animais são um problema de Saúde
Pública, pois além das infecções secundárias também podem apresentar danos
físicos e emocionais. O problema é avultado quando analisado sob o ponto de vista
de acidentes de trabalho, pois as atividades de atendimento domiciliar, nas quais se
enquadram os carteiros, geram um importante grupo de risco (ACHA, 2001; AVMA,
2001; JENKINS, 2002).
A Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) foi fundada em 20 de março de
1969, pela Lei Federal nº 509, como empresa pública vinculada ao Ministério das
Comunicações, em substituição ao então Departamento de Correios e Telégrafos
(DCT). Seu estatuto foi promulgado pelo Decreto Nº 83.726, de 17 de julho de 1979.
A partir de 2001, passou a atender 100% dos municípios brasileiros.
Os objetivos estabelecidos para a ECT foram os de planejar, implantar e
explorar o serviço postal e o serviço de telegrama; explorar atividades correlatas;
promover a formação e o treinamento do pessoal necessário ao desempenho de
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suas atribuições; exercer outras atividades afins, autorizadas pelo Ministro das
Comunicações.
O Ministério do Trabalho e Emprego, pela Portaria Nº 397, de 09 de outubro
de 2002, estabeleceu a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e o código
4152 é referente à profissão de Carteiros e Operadores de Triagem de Serviços
Postais. Neste documento, no item referente a Condições Gerais de Exercício,
consta: O trabalho é exercido em ambientes fechados e abertos, em regime de
tempo integral, de segunda-feira a sábado, podendo haver revezamento em
períodos noturnos, domingos e feriados. O trabalho interno normalmente é feito em
equipe e, o externo, individualmente. O trabalhador está sujeito a variações
climáticas e a riscos inerentes à locomoção de cargas e à segurança na entrega de
objetos nos mais diferentes tipos de destino.
A distribuição domiciliária de correspondência por funcionários da ECT é uma
disposição determinada em Lei. No cumprimento de seus deveres, tais funcionários
se expõem a agravos, produzidos por animais domésticos da espécie canina
classificados como de proprietários ou cães de família (WHO, 1990), cujas
conseqüências são acidentes de trabalho de gravidade variável, que poderiam ser
menos freqüentes e intensos, se os proprietários de animais adotassem algumas
medidas de controle e adestramento. Torna-se também necessária a adoção de
medidas relativas à segurança das edificações e residências, tais como a construção
de muros com altura capaz de impedir a saída dos animais, a instalação de grades
ou telas com espaçamentos mais estreitos, bem como a localização estratégica das
caixas de correspondência.
A Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana (DR/SPM), da Empresa de
Correios e Telégrafos (ECT), do Ministério das Comunicações, identificou o ataque
de cães a seus funcionários da área operacional como uma das principais causas de
acidentes de trabalho. No ano de 1999, era estimado que estes acidentes
representassem cerca de 26% de todos os acidentes registrados e que
comprometeu cerca de 45% da força de trabalho da empresa (Ministério das
Comunicações, s/d).
No início do ano 2000, o Departamento de Saúde (DESAU) e a Seção de
Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho (SMES/DESAU), da DR/SPM/ECT,
apresentaram a questão dos agravos provocados por animais domésticos da
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espécie canina em carteiros durante o desempenho de suas funções e solicitaram o
apoio do Instituto Pasteur, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, para a
identificação de soluções, já que este Instituto é responsável pelo atendimento
ambulatorial e tratamento de pessoas envolvidas em agravos com mamíferos e
expostas ao risco de infecção pelo vírus da raiva.
No ano de 2000, a preocupação dos trabalhadores da ECT do Estado de São
Paulo, popularmente conhecidos como carteiros e denominados de colaboradores
na empresa, era a do encontro de uma solução definitiva que impossibilitasse a
ocorrência de acidentes por mordeduras de cães. Em suas ilações sobre as causas
dos acidentes, aventavam hipóteses tais como a de que os cães não gostassem da
cor de seus uniformes, das pessoas da raça negra, se irritassem com o odor dos
carteiros. As medidas por eles propostas perpassavam por mudança na cor dos
uniformes, sem saber qual a mais indicada como preferida pelos animais, a
utilização de aparelhos de eletrochoque, a disponibilidade de equipamentos para
defesa, como correntes, tacos ou outros, a introdução de práticas para defesa
pessoal dirigida a ataques de cães e, como última alternativa, a remoção por órgão
público oficial para serem submetidos à eutanásia.
Diante da configuração da situação rotineira de risco, suas implicações na
área trabalhista e na área de Saúde do Trabalhador, assim como os riscos e lesões
cujos controles são atribuições da Saúde Pública e a necessidade da participação
pró-ativa dos proprietários de cães na prevenção dos acidentes relatados pela ECT,
foi desenvolvido um programa de prevenção de ataques de cães, com o
envolvimento da SMES/DESAU/DR/SPM, da ECT e do Instituto Pasteur, cuja
descrição e avaliação são apresentadas neste trabalho.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1

ATENDIMENTOS MÉDICOS EM AGRESSÕES POR ANIMAIS

Nos Estados Unidos da América, são referidos cerca de 4,7 milhões de casos
anuais de mordeduras por animais domésticos da espécie canina, dos quais 60%
ocorrem em crianças, e do total de casos cerca de 800 mil pessoas necessitam de
atenção médica (AVMA, 2002; CANADA SAFETY COUNCIL, 2004). Também são
referidas dezenas de óbitos anuais pelas injúrias decorrentes destas agressões. No
Estado da Califórnia, no período de 1979 a 1988, foram registrados mais de um
milhão de pessoas mordidas por animais e a maioria destes acidentes foram de
pequena gravidade, freqüentemente dispensando atenção médica. A despeito disto,
as mordeduras por animais foram responsáveis por cerca de 1% de todos os
atendimentos de emergência, representando o dispêndio de muitos milhões de
dólares para tratá-los. No mesmo período, foram registradas 157 mortes de pessoas
causadas por agressões de cães. Cerca de 70% destas mortes foram de crianças
com menos de 10 anos de idade. Nos adultos, a idade era de 30 a 40 anos
(DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES, 1992; AVMA, 2002; CANADA SAFETY
COUNCIL, 2004).
Anualmente, nos Estados Unidos, são registrados milhares de cirurgias
plásticas para preservar ou recuperar as estruturas de pele e outros tecidos,
resultantes de mordeduras de cães (AVMA, 2001; AVMA, 2002).
Nos Estados Unidos, México, Canadá, México e Brasil, no período de 1995 a
2003, as ocorrências de agravos produzidos por animais em seres humanos têm
como principais agressores os cães (80 a 92%), gatos (1 a 5%), quirópteros (2 a 5%)
e outras espécies de mamíferos (0,5 a 1%). Estes mesmos registros demonstram
que a maior parte dos casos envolve o comprometimento físico de crianças e jovens,
sobretudo do gênero masculino, na faixa etária até 15 anos de idade, seguindo-se o
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envolvimento de homens na faixa de 20 a 40 anos. Os acidentes produzidos por
gatos incluem predominantemente mulheres; cuja idade mais freqüente é a de 20
anos. Crianças são freqüentemente mordidas na face, braço e mãos, o que pode
resultar em lacerações severas, infecções ou traumas de ordem psicológica (OPS,
2000; OPS, 2001; AVMA, 2002; NASPHV, 2002; OPS, 2002; SÃO PAULO, 2003;
LIPPOLIS, 2004; PALACIO, 2005; OPS, 2006).
No Brasil, os órgãos do Ministério da Saúde referem que a subnotificação de
casos de agravos por animais é muito alta, devido ao alto percentual de lesões leves
que se estabelecem, levando as pessoas a dispensar cuidados médicos, além dos
casos graves, que evoluem para raiva, para os quais não houve a preocupação de
prevenir a doença. Os registros disponíveis demonstram que são atendidas mais de
450 mil pessoas por ano e submetidas a tratamento para prevenção da raiva
humana mais de 300 mil pessoas por ano, eqüivalendo a uma taxa superior a 65%
de pessoas tratadas. (BRASIL, 2002a,b; OPS, 2004). Dos casos de raiva humana
notificados, registra-se que a grande maioria (65,9%) não procurou assistência
médica, uma outra parcela (34,1%) iniciou o tratamento pós-exposição de forma
inadequada – número insuficiente de doses ou após a manifestação dos primeiros
sintomas, abandono do tratamento (OPS, 2000, 2001; BRASIL, 2003, 2006).
As estimativas do total de pessoas submetidas a tratamento para a profilaxia
da raiva, no Brasil, permanecem elevadas, sendo registrado crescente envolvimento
de seres humanos com animais de espécies de interesse econômico e silvestres,
sobretudo morcegos (hematófagos ou não hematófagos), situações em que a
indicação do tratamento antirrábico se torna indispensável (SÃO PAULO, 2002).
No Estado de São Paulo, a análise dos casos de mordeduras de cães tem
revelado que cerca de 80% ou mais são provocadas por cães de proprietários ou de
cães de família, envolvendo pessoas da própria família, parentes ou vizinhos. No
Município de Guarulhos, Região Metropolitana do Estado de São Paulo, no período
de 1997 a 2003, 89% dos cães promotores de agravos a munícipes eram da própria
família ou de vizinhos e 72% das pessoas atendidas no serviço médico foram
envolvidas em acidentes nos próprios domicílios (SÃO PAULO, 2003; LIPOLIS,
2004).
Os registros de atendimento médico para a profilaxia da raiva humana
referem que, em São Paulo, são atendidas anualmente cerca de 110 a 115 mil
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pessoas por ano, sendo encaminhadas para tratamento antirrábico cerca de 40 mil
pessoas (35%) (SÃO PAULO, 2003).
No Estado de São Paulo, os esforços dos serviços médicos e veterinários
vêm sendo concentrados no aprimoramento dos atendimentos, pois a raiva canina
tem evoluído para a situação de controle. Neste caso, a atenção tem se voltado para
a facilitação de acesso aos usuários dos serviços de saúde; a realização de cursos
dirigidos ao aperfeiçoamento ou à atualização dos profissionais e auxiliares; a
divulgação de conhecimentos sobre as espécies animais mais freqüentemente
envolvidas em agravos de saúde de seres humanos, as características das
principais vítimas e as causas mais comuns que desencadeiam comportamentos de
agressividade ou de defesa nos animais (SÃO PAULO, 2003).
Tem sido enfatizada a importância dos sistemas de registros de atendimentos
envolvendo agravos produzidos por mamíferos (mordeduras, arranhaduras,
manipulação de animais silvestres, manipulação de animais, suas secreções ou
vísceras sem equipamentos de proteção individual, em especial para os
denominados grupos de risco) e a divulgação de informações à população em geral
e, sobretudo, para os profissionais de grupos de risco, a fim de diminuir a
significativa subnotificação (SÃO PAULO, 2003).
O fortalecimento da integração dos serviços médicos e veterinários é uma
proposta que deve ser intensamente estimulada, pois propicia uma análise acurada
e real dos acidentes, encaminhando para tratamento apenas as pessoas realmente
que apresentem riscos de exposição a animais raivosos (SÃO PAULO, 2003).
Desta forma, estima-se que, com o aperfeiçoamento das atividades do
Programa de Controle da Raiva, a evolução anual dos atendimentos supere a cifra
de 135 mil pessoas, mas que diminuam as indicações de tratamento para a profilaxia
da raiva humana no Estado de São Paulo. Nos anos de 2000 e 2001, para a região
das Américas, foi estabelecida a estimativa de 35 pessoas tratadas por 100 mil
habitantes, dentre aqueles registros de pessoas envolvidas em acidentes com cães.
Os dados divulgados pelo Instituto Pasteur, para o Estado de São Paulo estimam a
proporção de 27 pessoas tratadas para 100 mil habitantes, nos anos de 2003 e 2004
(OPS, 2001, 2002; SÃO PAULO, 2003, OPS 2004).
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As recomendações da OMS, do Ministério da Saúde e da Coordenação
Estadual do Programa de Controle da Raiva de São Paulo, em casos de lesões ou
agravos produzidos por mamíferos em seres humanos, enfatizam a necessidade da
identificação e da preservação dos animais, de modo a permitir a avaliação clínica,
durante o período de 10 (dez) dias a contar da data do acidente, no caso de cães e
gatos, ou o encaminhamento para exames de laboratório para diagnóstico de raiva,
no caso de morte ou de indicação de eutanásia para todas as espécies animais
promotoras dos acidentes, antes de ser instituído o tratamento para prevenção da
raiva humana (WHO 1992; SÃO PAULO, 2000c; BRASIL, 2002).

2.2

INFECÇÕES DECORRENTES DE AGRAVOS POR ANIMAIS

A mordedura de animais favorece a infecção por alguns agentes etiológicos
de doenças, devido à porta de entrada estabelecida pelas injúrias de pele,
associadas à desvitalização dos tecidos. Um amplo número de microorganismos
pode infectar pessoas feridas, sendo relatadas mais de 50 espécies patogênicas,
somente na transmissão por mordeduras de cães. Também pode ocorrer a infecção
por agentes oportunistas, nomalmente saprófitas na superfície da pele íntegra. Sem
sombra de dúvida a maior preocupação recai sobre o tétano e a raiva (BAER, 1991;
DHS, 1992; ACHA, 2001; JENKINS, 2002; NASPHV, 2004).
O tétano pode ocorrer com maior freqüência nos casos de agravos
produzidos por animais herbívoros ou onívoros, devido a seus hábitos alimentares
que favorecem a transmissão de esporos do Clostridium tetani. Entretanto, a
mordedura de cães pode propiciar o estabelecimento do tétano, devido à perversão
do apetite que ocorre em animais raivosos ou nos infectados por endoparasitas. A
avaliação clínica das circunstâncias e da gravidade da mordedura, a situação
epidemiológica da área de procedência dos animais, as respectivas condições gerais
de saúde devem ser consideradas e as pessoas envolvidas deverão ser
encaminhadas, para a verificação da necessidade de prevenção do tétano e
profilaxia da raiva (BAER, 1991; DHS, 1992; ACHA, 2001; JENKINS, 2002).
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O Guia de tratamento, investigação e controle de mordeduras de animais
relaciona alguns dos agentes etiológicos de doenças, identificados em infecções
decorrentes de agressões por cães e gatos, incluindo (DHS, 1992):

a) Pasteurelose (Pasteurella multocida), responsabilizada por cerca de 90%
das infecções resultantes de mordeduras por animais de estimação das
espécies canina e felina, sendo freqüente a manifestação de celulite
crônica.

b) Doença da arranhadura de gato, infecção sistêmica, causada por
Bordetella henselae, determina uma linfoadenopatia unilateral, sobretudo
em crianças. Apesar da denominação, a doença pode ser causada por
animais da espécie canina, macacos e outras espécies. Em adultos, em
cerca de 2% dos casos, o decurso da infecção é prolongado, podendo
sobrevir complicações sistêmicas.

c) Infecção múltipla de órgãos, causada pelo Capnocytophaga sp ou
Fermento-2 disgônico (DF-2), uma bactéria Gram negativa. Esta infecção
é mais observada em pessoas submetidas a esplenectomia, alcoolistas,
imunocomprometidos ou com doença pulmonar obstrutiva. A severidade
dos sintomas varia de fulminante a leve em pacientes esplenectomizados,
de média a septicêmica em pessoas com baços intatos, sendo febre e
celulite os sintomas mais comuns. Pessoas dos grupos de alto risco
podem ser tratadas com antibióticos, se mordidas por animais.

d) Outros agentes infecciosos possíveis de transmissão por mordeduras de
animais incluem: Franscisella tularensis, Leptospira sp, Erisipelothrix
ruseopathiae,

vírus

da

hepatite

Staphylococcus aureus, Bacteroides.

B,

Streptococcus

hemolítico,
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2.3

GENERALIDADES SOBRE ETOLOGIA DOS CÃES

Conforme definição da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1990), em
conjunto com a World Society of Protection of Animals (WSPA), no documento
Guidelines for dog population management, os cães podem ser subdivididos em
estratos, segundo o grau de restrição de mobilidade e o grau de supervisão a que
forem submetidos. A definição destes estratos é considerada como segue:
a)

Cães com dono, supervisionados, controlados e restritos –
totalmente restritos e dependentes da intervenção de seus
proprietários, para disporem de alimentos e abrigo, vacinas, higiene
e lazer, só sendo encontrados em locais públicos sob a contenção
por pessoa com energia para conduzí-los, munida de equipamentos,
como coleiras, guias e eventualmente mordaças.

b)

Cães

de

família

–

parcialmente

restritos

e

parcialmente

dependentes. Estes animais têm acesso livre às ruas, não têm
identificada uma pessoa que os supervisione e comande, mas têm
algum grau de dependência do proprietário para obter alimentos e
abrigo.
c)

Cães comunitários ou de vizinhança – animais existentes nas
proximidades das residências, irrestritos, sem um proprietário
definido. Obtêm seu alimento de restos de comida que lhes são
oferecidos pelos moradores das residências próximas ao seu local
de

permanência,

bem

como

resíduos

de

supermercados,

restaurantes ou outros estabelecimentos comerciais ou mesmo dos
resíduos domiciliares colocados para coleta pelos serviços de
limpeza

pública.

Encontram

abrigos

em

estacionamentos,

construções abandonadas, parques e jardins.
d)

Cães

ferais

(denominados

errantes

no

Brasil)

–

animais

independentes, sem controle, com território expandido nas áreas que
percorrem. São os que formam matilhas urbanas, mantendo-se
afastados das comunidades humanas, abrigando-se em matas ou
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bosques das cercanias das cidades, alimentam-se de outros
animais, de ovos encontrados em ninhos de aves. Além de ariscos,
são considerados animais de agressividade exacerbada, em grau
superior ao de animais verdadeiramente selvagens.

Cada estrato em que a população canina de uma localidade for classificada
apresenta um nível de importância em Saúde Pública. Os cães de proprietários são
mais relacionados a agressões, algumas vezes muito severas, quando seres
humanos desconhecidos entram em seu território bem delimitado ou quando, por
acidente ou situações imprevistas, saem de seus limites, ingressando em territórios
desconhecidos para eles. Estes animais, atualmente, estão crescendo em
importância no Programa de Controle da Raiva do Estado de São Paulo, pois,
apesar de restritos, em áreas urbanas têm sido envolvidos em infecções pela
interação com morcegos não hematófagos que se encontravam na fase de evolução
da raiva e que cairam nas áreas de permanência de cães ou gatos. Nos casos de
raiva diagnosticados em cães e em gatos, foi constatado que, usualmente, os
quadros da doença foram mais freqüentes em animais restritos, jovens e não
vacinados contra a raiva (SÃO PAULO, 2000c, 2002, 2003; OPS, 2004).
Os cães de família representam o estrato com acesso às ruas, mas que
conservam o instinto de delimitação de território e de dominância. São os principais
causadores de agravos em seres humanos, sejam eles os componentes da própria
família, familiares ou vizinhos, ou os prestadores de serviços, como carteiros,
apontadores de consumo de energia ou de água, entregadores de mercadorias e
outros. Este estrato é considerado o principal responsável pela transmissão de
zoonoses aos seres humanos, pois aliado à falta de controle no contato com animais
estranhos, há o fator de estreita interação com pessoas (DHS, 1992; SÃO PAULO,
2000a, b).
Os cães de vizinhança são o estrato responsável pela persistência de
doenças infecciosas ou parasitárias, que transmitem aos outros animais que com
eles interagem. Entre estas doenças estão inseridas cinomose, parvovirose, hepatite
infecciosa, coronavirose, verminoses e outras como a raiva. O envolvimento em
agressões a seres humanos é menos freqüente, devido aos constantes contatos
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com pessoas desconhecidas que rotineiramente percorrem seus territórios (DHS,
1992; SÃO PAULO, 2000a, b).
Os cães errantes também são classificados como ferais e têm pouca
interferência na produção de agravos a seres humanos, salvo em situações
especiais, pois usualmente vivem isolados de comunidades urbanas (DHS, 1992;
SÃO PAULO, 2000a, b; OPS, 2004).
Raramente os animais mordem sem uma provocação. Entretanto, elas nem
sempre são interpretadas como comportamentos naturais dos animais. Os aspectos
de etologia, principalmente de cães, ainda são pouco difundidos, porém estes
animais são os responsáveis por cerca de 80 a 90% dos acidentes confirmados pela
OPS/OMS (NASPHV, 1999; OPS, 2000, 2001, 2002; SÃO PAULO, 2003; PALACIO,
2005; BRASIL, 2006). Muitos agravos são resultantes de sensações dolorosas,
impostas a animais doentes ou por maus tratos, outros são causados por descuidos
(pisões, pressões sobre patas ou rabos e puxões nos pêlos). O ingresso em
territórios delimitados pelos cães dominantes, a intromissão em brigas ou remoção
de alimento, a interferência com ninhadas também são causas predisponentes. A
principal preocupação dirige-se à provável manifestação de sinais de raiva. (SÃO
PAULO, 2000a, b, c).
Segundo Beaver (2001) e Fuchs (2003a, informação verbal1), a interação com
animais de estimação, cães e/ou gatos, é um hábito milenar da espécie humana,
que tem se intensificado nos últimos tempos. As explicações para esta expansão
incluem a necessidade de maior segurança individual, familiar e residencial, o
isolamento

a

que

determinados

grupos

estão

sujeitos,

segregados

por

discriminações sociais, a opção de casais por menor número de filhos ou por não têlos, o incentivo pela indústria de rações e pela rede comercial de pets (BEAVER,
2001; FUCHS, 2003a). Entretanto, o aumento no número de animais de estimação
não vem sendo acompanhado pela responsabilidade social e legal que a opção de
ter animais requer.

1

FUCHS. H. Aquisição, Educação, Responsabilidade do proprietário. Apresentação. Reunião de
Planejamento do Programa de Prevenção de Mordeduras de Cães e Gatos na Cidade de São Paulo.
Embu/SP. 2003
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A falta de preparo e de informações sobre a posse responsável de cães e a
queda do poder econômico-financeiro induzem a atitudes pouco recomendáveis, tais
como a cessão aleatória dos animais, o seu abandono ou a adoção de medidas
simplistas, como a permissão para o acesso às ruas sem supervisão ou qualquer
restrição. No caso dos animais mantidos em domicílios, a falta de rotinas de
comando propicia o desrespeito aos limites básicos de socialização e ao não
reconhecimento de qualquer pessoa como seu ascendente e dominante (FUCHS,
2003a, b, informações verbais1,2; SÃO PAULO, 2000a).
Inovações

como

os

acasalamentos

descontrolados

e

inusitados

descaracterizam raças, impedindo a previsão de comportamentos específicos. Este
é o caso de cruzamentos entre cães cujas raças foram selecionadas para guarda e
trabalho com outros, como os de raças de companhia, e que podem gerar
espécimes

geneticamente

adulterados,

com

comportamentos

imprevisíveis

(BEAVER, 2001; SÃO PAULO, 2000a, b FUCHS, 2003a, b informações verbais1,2).
Os cães enxergam com menos resolução e em menos cores que os
humanos. Segundo algumas pesquisas, eles enxergam em cinza, azul e amarelo e
não conseguem diferenciar vermelho, verde, amarelo e laranja. Por outro lado, a
visão dos cães é mais sensível à luz e ao movimento que a dos seres humanos.
Assim, os cães enxergam melhor e detectam movimentos, principalmente no escuro
(MILLER, 1995; NEITZ, 1989).
Acredita-se que, mais que por estímulos visuais, os cães memorizam
situações repetidas de aproximação dos funcionários que prestam serviços
domiciliares e se lembram com mais acuidade do som dos seus passos e dos seus
movimentos, além do registro da textura da pele e os odores pessoais, que para os
animais servem como códigos de identificação. Estas circunstâncias excitam os
animais, cujas reações são as de defesa de território e dos bens e pessoas ali
existentes, ainda mais que usualmente as mesmas pessoas aproximam-se das
residências e adotam posturas, interpretadas pelos animais como de invasão, pela
colocação dos braços entre as grades dos portões para deposição da
correspondência nas caixas localizadas em área interna do imóvel, aproximação dos

2

FUCHS, H. O pet como agente humanizador. Palestra apresentada no III Conferência SulAmericana de Medicina Veterinária, realizada no Rio de Janeiro,RJ., agosto de 2003.
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proprietários para a entrega de encomendas, acesso aos compartimentos onde
estão localizados os relógios de consumo de água, energia elétrica, gás.

2.3 REGULAMENTOS E LEGISLAÇÃO RELATIVOS A AGRAVOS PRODUZIDOS
POR ANIMAIS

As leis, normas e regras prescritas para o desempenho das tarefas e o
conhecimento técnico sobre o desenvolvimento das etapas não são suficientes para
prevenir riscos e acidentes de trabalho. O trabalho real e a análise das causa de
acidentes têm demonstrado a importância de um sistema de gestão de segurança e
de saúde do trabalhador (SGSST), que promova a participação direta e contínua de
representantes de todos os níveis hierárquicos da empresa (ALMEIDA, 2002;
HOPKINS, 2006).
O SGSST tem demonstrado que a vigilância epidemiológica, desenvolvida de
modo a conhecer os riscos de acidentes e agravos do trabalho real, previne as
ocorrências futuras e corrige o viés tradicional de imputar a culpa pelo acidente à
vítima (HOPKINS, 2006).
A décima revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde (CID 10) sistematiza as categorias atribuídas a
entidades mórbidas segundo critérios estabelecidos, atribuindo-lhes um código
alfanumérico para a certificação médica. Dentre as recomendações da XLIII
Assembléia Mundial da Saúde, consta que devem ser seguidas “as regras e
instruções para as codificações da causa básica de mortalidade e da causa principal
em morbidade” e que deve ser providenciado “o estabelecimento de um processo de
atualização durante o ciclo de dez anos da revisão”, incluindo doenças não fatais, de
modo a serem atendidas as necessidades estatísticas das mais diversas
organizações (BRASIL, 1993).
A CID 10 é composta por listas aplicáveis a atendimentos de morbidade que
incluem as ocorrências extra-hospitalares. No Capítulo XX, que trata das Causas
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externas de morbidade e de mortalidade, classificadas de V01 a Y98, consta a
classificação W54 – Mordedura ou golpe provocado por cão, cujas notificações
devem ser complementadas com os códigos correspondentes ao local de ocorrência
(BRASIL, 1993).
Em anexo estão condensados aspectos das leis e regulamentos ligados ao
amparo de pessoas que se encontrem sob o risco ou que tenham sido envolivdas
em agravos por animais (Anexo A).
A relação entre as competências da área da Saúde Pública, da Saúde
Assistencial e a área da Saúde do Trabalhador é frágil no que diz respeito aos
agravos produzidos por animais, sobretudo às lesões produzidas por animais da
espécie canina em trabalhadores de prestação de serviços domiciliares (SÃO
PAULO, 2002, 2003; LIPOLIS, 2004; BRASIL, 2003, 2004).
No caso de acidentes com carteiros, um dos grupos de prestadores de
serviços domiciliares, as ocorrências são registradas continuamente na Empresa de
Correios e Telégrafos (ECT), mas o número de registros fica diluído no decorrer de
determinado período de tempo, não caracterizando eventos de grandes proporções
ou de empresas de alta complexidade, como os citados nas publicações científicas.
Existem referências que tratam de acidentes de trabalho e outras que tratam de
ocorrências de agressões por animais da espécie canina, mas a correlação dos
acidentes do trabalho com esta causa específica são raras ou pouco divulgadas
(DHS, 2002; LIPPOLIS, 2004).
Segundo as recomendações, normas técnicas e legislação relativas à saúde
do trabalhador é preciso estabelecer um sistema estatístico de registro de
ocorrências para que as empresas possam sistematicamente dimensionar as
ocorrências e avaliar os resultados de seu sistema de gestão de segurança e de
saúde do trabalhador (GSST) (BINDER, 1997; WÜNSCH, 1999; CORRÊA FILHO,
2006).
Por fatores de acidentes de trabalho entende-se aqueles eventos e/ou
causas que predispõem, facilitam, reforçam ou que promovam a ocorrência de
lesões ou agravos ocupacionais, por estarem presentes nas situações de trabalho,
antes do desencadeamento do evento (BINDER, ALMEIDA, 2003).
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Os trabalhadores de prestação de serviços domiciliares, como os de entrega
de correspondência, apontamento de consumo de energia elétrica ou água de
abastecimento, tintureiros, entregadores de mercadorias ou de alimentos, médicos
veterinários e seus auxiliares, apanhadores de animais, laboratoristas e policiais são
considerados como grupos de risco pela maior exposição a agravos e mordeduras.
Muitas vezes, eles são atingidos nos braços, nas mãos e nas pernas (DHS, 1992).
As lesões produzidas em funcionários de empresas que prestam serviços
domiciliares acarretam graves ônus para as próprias empresas, devido à
caracterização de acidentes de trabalho e à necessidade de manutenção de um
grupo supranumerário que substitua os que se ausentem por incapacitação
temporária, quando não surgem situações de indenização às famílias pela
incapacitação definitiva ou morte de um de seus membros.
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3

OBJETIVOS

Os objetivos deste estudo foram:
-

Utilizar as informações administrativas e operacionais da DR/SPM/ECT
como instrumento básico de ações de vigilância epidemiológica em
acidentes de trabalho produzidos por animais da espécie canina em
carteiros.

-

Descrever a freqüência e o Índice de Avaliação de Gravidade (IAG) dos
acidentes produzidos por ataques de cães, em funcionários prestadores
de serviços domiciliares da DR/SPM/ECT, durante o desempenho da
tarefa de distribuição de correspondência, no período de 2000 a 2004.

-

Avaliar a evolução dos registros de acidentes de trabalho e de número de
dias perdidos, após a implementação de um programa de medidas
preventivas.
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4

MATERIAL E MÉTODOS

4.1

INSTITUIÇÃO

A Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana (DR/SPM), da Empresa de
Correios e Telégrafos (ECT), do Ministério das Comunicações, é composta por uma
Presidência e seis Diretorias, estando o Departamento de Saúde (DESAU)
subordinado à Diretoria de Recursos Humanos (DIREC). A Seção de Medicina,
Engenharia e Segurança do Trabalho (SMES) é subordinada ao DESAU.
As áreas da DR/SPM/ECT incluídas no presente trabalho foram a Diretoria de
Saúde (DESAU), Seção de Medicina e Engenharia e Segurança de Trabalho
(SMES), Seção de Movimentação e Registro (SMOR), Gerência de Administração
de Recursos Humanos (GAREC), Gerência de Operações Logísticas, Gerência
Comercial e Assessoria Jurídica (ASJUR) e chefias de unidades.

4.2 UNIDADES TRABALHADAS

Nos anos de 1998 e 1999, foram selecionadas as unidades, dos Centros de
Triagem de Cartas (CTC) JAGUARÉ, MOÓCA, SANTO AMARO, SANTO ANDRÉ,
VILA MARIA, dos Centros de Triagem de Encomendas (CTE) JAGUARÉ, SAÚDE,
VILA MARIA, do Centro de Triagem de Cartas e Encomendas (CTCE) SANTOS e
das Regiões Operacionais Norte e Santo André [REGIÃO OPER SP-02 (NORTE) e
REGIÃO OPER SP-09 (SANTO ANDRE)].
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4.3 PÚBLICO-ALVO E ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO

Os chefes das unidades selecionadas, funcionários da equipe de Engenharia
e Segurança do Trabalho e funcionários da área de recursos humanos e advogados
da empresa participaram de quatro reuniões, com duração total de 32 horas,
discutindo a problemática de agravos produzidos por cães em carteiros, nos meses
de fevereiro e março de 2000.
Outras quatro reuniões foram realizadas, no primeiro trimestre de 2000, em
centros de triagem de correspondência (CTC) e de encomendas (CTE), reunindo os
carteiros, e três workshops foram desenvolvidos, durante as Semanas de Prevenção
de Acidentes, da DR/SPM/ECT, respectivamente nos anos de 2001, 2002 e 2004.
O material técnico foi elaborado no segundo semestre de 1999 e foi produzido
no primeiro trimestre de 2000, para uso de multiplicadores, gerentes de unidades e
carteiros (Anexos B a F).

4.4

PERIODO

O período total de desenvolvimento do trabalho foi de 1999 a 2004, tendo sido
iniciada a atividade prática no primeiro trimestre de 2000.

4.5 FATORES DE RISCO DEFINIDOS PELA ECT

4.5.1 Predisponentes

a.

Presença de cães

b.

Ingresso de pessoa estranha no território dos cães
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c.

Manifestações somáticas dos animais, exteriorizando sinais de alerta,
agressividade, ataque

d.

Imprudência na aproximação ou no toque do cão

e.

Grau de supervisão de mobilidade e de controle dos proprietários

4.5.2 Facilitadores

a. Caixas de correspondência mal localizadas
b. Grades da residência com dimensões largas, facilitando o trânsito dos cães
c. Falta de portões
d. Campainhas mal localizadas
e. Muros baixos

4.5.3 Reforço

a. Tipo de trabalho
b. Estímulos irritantes
c. Aproximação ou toque em animais que estivessem em condições especiais
de vivência – comendo, dormindo, brigando, amamentando,
d. Tentativas de apartar animais brigando
e. Manejo ou manipulação de animais feridos, atropelados, doentes.

4.6 REGISTROS ADMINISTRATIVOS

Os procedimentos, adotados a partir de março de 2000, foram registrados em
formulários próprios das atividades da SMES/DESAU (ANEXOS B):
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4.6.1 Mapeamento de riscos por ataque de cães

Identificação do carteiro, informações sobre as condições do local do risco ou
do acidente e sobre as circunstâncias observadas, providências adotadas, análise
da chefia (Anexo B, p.27-8).

4.6.2 Análise de causas de acidentes com cão

Identificação do carteiro/colaborador, dados sobre o acidente (descrição
sumária do animal, características da residência, informações sobre as lesões
produzidas, providências do proprietário no atendimento ao ferido, registros da
ocorrência em Delegacia da Polícia e em formulários próprios dirigidos à chefia do
CDD e do SMES/DESAU) (Anexo B, p.29-31).
Para atender as necessidades específicas do programa, foram incorporados
mais quatro documentos específicos, no ano 2000:

4.6.3 Memorando: Risco de ataque de cão

Notificação aos proprietários de cães sobre os riscos oferecidos pela falta de
controle sobre o animal e requisição de providências para facilitar o acesso à caixa
de correio (Anexo B, p.32).

4.6.4 Correspondência de agradecimento por atendimento às solicitações

Além do agradecimento, informa o encaminhamento de peças filatélicas de
interesse de colecionadores, pela ASFIL (Anexo B, p.33).
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4.6.5 Lista de endereços fornecida pelo Centro de Controle de Zoonoses da
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (CCZ/SMS SP)

Informa os locais de atendimento médico ambulatorial para as ocorrências de
agravos produzidos por mamíferos (Anexo B, p.34).

4.6.6 Lembrete dos Correios

Informações gerais sobre procedimentos para eliminar o risco de ataque de
cães (Anexo B, p.35).

4.7

MATERIAL ELABORADO

O material didático elaborado foi composto pelo Manual do Programa de
Prevenção contra Ataque de Cães, por um Caderno do Facilitador, um Caderno do
Colaborador, um Caderno “Meu melhor amigo” e um vídeo denominado “O carteiro
em um dia de cão” (Anexos B a F).
As fontes de referência técnica para o contéudo deste material foram obtidas
de relatórios e levantamentos pregressos da empresa, manuais técnicos do
Ministério da Saúde, do Instituto Pasteur, da OMS e da WSPA, sobretudo aqueles
que versavam sobre zoonoses, profilaxia da raiva humana, controle de populações
de cães e gatos e etologia canina (WHO, 1990; WHO, 1992; SÃO PAULO, 1999,
WSPA, 1999; BRASIL, 2000a; SÃO PAULO, 2000b,c, 2002, 2003).
As técnicas pedagógicas de aplicação do material elaborado foram
determinadas pela equipe da Gerência de Administração de Recursos Humanos, da
Empresa de Correios e Telégrafos (GAREC) e pelo Centro de Treinamento e
Desenvolvimento (CETED), da Empresa de Correios e Telégrafos seus funcionários
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participaram ativamente na elaboração do material didático, na produção e na
encenação do CD Rom (Anexo F).

4.8

CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES

Os chefes das unidades operacionais foram instruídos para participar
ativamente das atividades, compondo o grupo de multiplicadores dos conhecimentos
e das técnicas apresentadas nos encontros realizados. Eles também ficaram
encarregados de estudar o material elaborado a fim de apresentá-los aos carteiros e
acompanhar o desenvolvimento dos procedimentos definidos para a vigilância das
ocorrências em sua área de competëncia. No total participaram cerca de 80 a 100
funcionários das regiões selecionadas.

4.9

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

O programa foi avaliado por meio dos registros de dados, constantes das
CAT, utilizados para a elaboração dos relatórios oficiais encaminhados ao Ministério
das Comunicações e ao Ministério do Trabalho e Emprego e por planilhas
elaboradas no programa Excel.
Na planilha do programa Excel constavavam os dados mensais das unidades
operacionais referentes ao número de acidentes notificados, número de dias
perdidos devido a agravos produzidos por cães, ao gênero dos carteiros, idade,
sede do corpo envolvida no agravo, estado civil, grau de instrução, tempo na
empresa, condição determinante dos fatores de agravos.

4.10

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

4.10.1 Primeira etapa

Durante as reuniões realizadas com os chefes das unidades operacionais e
as equipes técnicas da empresa, foram apresentados tópicos que delinearam o
problema representado pelas lesões de cães em carteiros, durante suas rotinas
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diárias de trabalho e foram descritos alguns fatores conhecidos que poderiam
favorecer tais ocorrências.
Nas reuniões realizadas com carteiros de cinco unidades de triagem e de
distribuição de correspondência e encomendas foram debatidos os mesmos tópicos
referidos nas reuniões preliminares, procurando verificar qual era a interpretação
destes funcionários para as situações vivenciadas.
As equipes técnicas da unidade central participaram das reuniões e colheram
informações para a confecção do material educativo elaborado e a produção do
vídeo ilustrativo.
Os tópicos de maior ênfase foram dirigidos às infecções de caráter zoonótico
decorrentes de agravos produzidos por animais (mordeduras, arranhaduras), aos
cuidados na interação com animais, principalmente cães, à prevenção de agressões,
condutas recomendadas por ocasião de ameaças ou de agressividade dos cães,
metodologia de notificação aos chefes ou supervisores das unidades de trabalho,
preeenchimento de relatórios de ocorrências.
Os procedimentos e os materiais educativos e de orientação elaborados
passaram a compor as rotinas imediatamente após sua aprovação pela Gerência de
Saúde (GESAU).

4.10.2 Segunda etapa

A partir do primeiro trimestre de 2000, passaram a ser analisadas as
ocorrências notificadas por região e suas unidades operacionais, conferidos os
relatórios padronizados de notificação emitidos pelos carteiros, realizadas as visitas
domiciliares pelos supervisores a fim de indicar as medidas preventivas a serem
observadas pelos proprietários de cães – controle da mobilidade dos animais,
colocação de caixas de correspondência em locais acessíveis e seguros aos
funcionários, colocação ou adaptação de muros ou grades nas divisas dos imóveis.
Aos proprietários renitentes, foram encaminhados avisos sobre os prazos para
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correção dos fatores de risco e sobre as providências a serem instaladas para a
entrega da correspondência.
Os procedimentos educativos continuaram a ser difundidos entre os carteiros,
principalmente devido à freqüente rotatividade dos componentes das equipes.
Cumpre ressaltar que, no decorrer do tempo, novas unidades e regiões foram
incluídas no programa, mas que suas informações e os dados por elas registrados
não foram incluídos nesta pesquisa.

4.10.3 Terceira etapa

A avaliação dos registros de acidentes e dias perdidos foi estabelecida para o
período de 2000 a 2004. Os registros anteriores a este período não eram
compatíveis com os dados necessários para avaliação do presente estudo por não
vincularem os acidentes de trabalho por causas externas a lesões produzidas por
cães.
Os indicadores foram estipulados em conjunto com o DESAU e a SMES, pois
além das ocorrências de importância em Saúde Pública, representadas pelos
agravos produzidos por animais, também existiam aspectos interligados a questões
trabalhistas, acidentes de trabalho, composição do quadro de funcionários,
desperdícios e outros ônus que a DR/SPM/ECT devia administrar como uma
empresa prestadora de serviços. Os resultados anuais do trabalho foram aferidos
por:
1 Identificação das unidades operacionais com ocorrências de agravos
determinados por animais da espécie canina.
2 Freqüência anual dos acidentes de trabalho cujas causas tivessem sido
lesões ou agressões produzidas por animais da espécie canina.
3 Número de dias perdidos devido à dispensa médica por acidentes
ocupacionais determinadas por lesões produzidas por animais da espécie canina.
4 Determinação dos Índices de Avaliação de Gravidade (IAG)*.
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O Índice de Avaliação de Gravidade3 (IAG) dos acidentes notificados por
região operacional foi obtido da relação:

IAG = nº dias perdidos/nº acidentes

As CAT foram trabalhadas pela SMES, tendo sido franqueado o acesso para
desenvolvimento

do

programa

às

unidades

previamente

selecionadas,

representando cerca de 24% do total de trabalhadores cujas funções os expunham
ao risco dos acidentes promovidos por animais da espécie canina.
A avaliação dos resultados obtidos junto aos proprietários, após a notificação
e as recomendações pertinentes, não foram objeto de registros específicos
relacionando-os à avaliação de acidentes de trabalho, apesar de terem sido
conduzidos sistematicamente.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados referentes ao período de 2000 a 2004 foram tabulados e
comparados por análise estatística paramétrica, utilizando-se o programa SPSS 15.0
for Windows.

3

Definição do Ministério do Trabalho
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta os dados compilados, no período de 2000 a 2004,

referentes a acidentes notificados pelas 168 unidades operacionais inseridas nas
regiões administrativas da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana (DR/SPM),
da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), com detalhamento do número de dias
perdidos em decorrência dos acidentes de trabalho e o Índice de Avaliação de
Gravidade (IAG), oficialmente adotado pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
Tabela 1 - Freqüência de acidentes de ataques de cães, dias perdidos e índice de
avaliação de gravidade, ocorridos com carteiros da Empresa de Correio e
Telégrafos - Região Metropolitana, no período de 2000 a 2004 - São Paulo
- 2007
ANOS
PARAMETROS DEAVALIAÇÃO

2000

2001

2002

2003

2004

Número de acidentes
Unidades operacionais
Unidades excluídas
Média por unidade
Mediana
Desvio padrão
Mínimo
Máximo
Percentual relativo a 2000

111
168
0
0,66
0,00
0,00
0
0

151
168
0
0,90
1,00
1,00
0
0
36,04

135
168
0
0,80
0,00
0,00
0
0
21,62

142
168
0
0,85
1,00
1,00
0
0
27,93

165
168
0
0,98
0,00
0,00
0
0
48,65

Dias perdidos
Unidades incluídas
Unidades excluídas
Média por unidade
Mediana
Desvio padrão
Mínimo
Máximo
Percentual relativo a 2000

589
66
102
8,92
7,00
8,32
0
37

754
83
85
9,08
6,00
10,00
0
53
28,01

709
81
87
8,75
6,00
10,37
0
48
20,37

640
86
82
7,44
5,00
12,03
0
85
8,66

541
81
87
6,68
4,00
10,70
0
81
-8,15

66
102
5,39
5,33
3,73
0,00
13,00

83
85
5,14
5,00
3,90
0,00
14,00
-6,25

81
87
5,32
4,00
7,01
0,00
45,00
-25,00

86
82
4,29
2,50
6,42
0,00
49,00
-53,13

81
87
4,14
2,00
9,40
0,00
81,00
-62,50

Índice de avaliação de gravidade
(IAG)*
Unidades incluídas
Unidades excluídas
Média
Mediana
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo
Percentual relativo a 2000
* IAG = nº de dias perdidos/nº de acidentes
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Os valores da tabela 1 demonstram que as médias de acidentes variaram de
0,66 a 0,98 acidentes por unidade notificadora, por ano, e as medianas de zero a
1,00 acidentes. Os dias perdidos apresentaram médias anuais de 6,68 a 9,08 por
acidente e por unidade notificadora, com medianas variando de 4,00 a 7,00 dias
perdidos por acidente e por unidade notificadora. O total de dias perdidos, no
período de 2000 a 2004, foi de 3.233 dias, equivalente a oito anos e dez meses,
aproximadamente.
O número de trabalhadores da ECT expostos anualmente aos acidentes
produzidos por animais da espécie canina, por unidade operacional incluída neste
trabalho, no decorrer de 2000 a 2004, não estava disponível, dificultando a
elaboração de índices, taxas ou coeficientes e a comparação com resultados
divulgados por outros autores. Por outro lado, as informações do Ministério da
Saúde, no sistema DATASUS, refere para o Estado de São Paulo, no ano de 2002,
a incidência de acidentes de trabalho típicos na proporção de 17,72 por 1000
trabalhadores segurados da Previdência Social, incluindo nestes valores os
acidentes produzidos por animais da espécie canina (BRASIL, 1992, 2003).
Os dados divulgados por CONCEIÇÃO (2003) referem que os principais
ramos de atividade envolvidos em acidentes por causas externas, cujos
trabalhadores foram atendidos em serviços de emergência da Cidade de Salvador,
Bahia, foram construção civil (26,5%), comércio (25,0%), indústria de transformação
(14,7%), agricultura (5,9%) e outras causas (20,5%). Com estas informações, pode
ser observado que os acidente produzidos por animais foram mantidos no grupo de
outras causas, caso tenham sido registrados.
Os fatos aqui referidos são considerados como sub-notificação substancial
(BRASIL, 2003; CONCEIÇÃO, 2003). Como os acidentes de trabalho produzidos por
animais da espécie canina em carteiros são sub-notificados pelos próprios
trabalhadores envolvidos, comprovado pela falta de notificação de cerca de 50% das
unidades operacionais, como evidenciado no Quadro 1, e pela inclusão destes
acidentes no grupo de acidentes do trabalho por causas externas (BRASIL, 1993), o
número de acidentes expresso na tabela 1 pode ser considerado como um agravo
sub-dimensionado e pouco esclarecido.
No período analisado foram excluídos seis registros de dias perdidos e de
Índices de Avaliação de Gravidade (IAG), pois foi observado que eram eventos
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isolados na série estudada e que resultaram em números de dias perdidos superior
às média e mediana, acrescidas de dois a três desvios padrões, determinadas para
os demais acidentes anuais notificados. Estes valores mantiveram-se dispersos e
mascaravam a distribuição dos casos e a correlação das tendências com as
medianas. No quadro 1, encontra-se o resumo das notificações excluídas para a
análise deste estudo.
ANO

Nº unidades
notificadoras/total
de unidades

Total de
acidentes

Nº acidentes
excluídos

2000
2001

66/168
83/168

111
151

02
02

2002
2003
2004

81/168
86/168
81/168

135
142
165

02

Quadro 1 -

Nº dias
perdidos
por
acidente
110 e 217
1.588 e
105
169 e 738

Relação de proporção de unidades notificadoras,
acidentes notificados e excluídos, dias perdidos por
período de 2000 a 2004, relacionada a lesões em
DR/SP Metroplitana/ECT, produzidas por animais
canina - São Paulo - 2007

números de
acidente, no
carteiros da
da espécie

Os acidentes que resultaram em cifras aberrantes, provavelmente, foram
devidos a complicações secundárias aos acidentes produzidos por animais. Estas
complicações podem ter ocorrido por fatores individuais ou lesões que demandaram
maior período de tempo para a recuperação do doente. Estes casos podem ocorrer
e são citados em trabalhos como eventos que acabam originando complicações que
variam de intermitentes, intervenções ambulatoriais por fraturas, luxações e
deformações que exigiram consolidação, cirurgias ou tratamentos fisioterápicos
(BERMANT, 1996; DEL CIAMPO, 2000; CONCEIÇÃO, 2003; PALACIO, 2005).
Os acidentes de trabalho produzidos por animais da espécie canina em
carteiros representam um agravo de proporções consideráveis, tanto para a Saúde
do Trabalhador como para a Saúde Pública; quando analisados sob os aspectos de
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interrupção das atividades do trabalhador, a necessidade de substituí-lo por outro
com igual preparo e qualificação para as funções específicas de distribuição
domiciliar de correspondência e encomendas, que legalmente não podem ser
interrompidas, além do ônus que representam para os recursos de assistência
médica e de avaliação clínica ou de laboratório dos cães envolvidos nas ocorrências,
garantidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990).
A análise de tendências dos parâmetros evidenciados na tabela1 origina os
gráficos 1 a 3 apresentados a seguir.

170

Número de acidentes

160
150
140
130
120
R2 = 0,6077
110
100
2000

2001

2002

2002

2004

Ano

Legenda: R = coeficiente de correlação
Grafico1 - Freqüência de acidentes do trabalho em carteiros promovidos por animais da espécie
canina, notificados pelas unidades operacionais das regiões da Empresa de Correio e
Telégrafos - Região Metropolitana, por ano, no período de 2000 a 2004 - São Paulo 2007

O número de acidentes notificados na série apresentou uma correlação linear
positiva com as medianas. Quando comparado o número de acidentes registrados
em 2004, comparando-o com o ano de 2004, o incremento foi de 48,65%.
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Convém ressaltar que o presente estudo deu início ao preenchimento de
fichas de Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT) com a informação
específica de acidentes promovidos por animais da espécie canina. Anteriormente,
estes agravos eram incluídos na computação de acidentes de trabalho por causas
externas, determinando um viés na informação que impediu a recuperação e o
aproveitamento destas ocorrências para suas diversas finalidades de avaliação.
A tendência anual crescente do número de notificações de acidentes
produzidos por animais da espécie canina em carteiros sugere o aperfeiçoamento do
sistema de notificações em que a causa passou a ser associada ao agravo
produzido por tais animais, conforme indicado pelo código W54, da Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (BRASIL,
1993).
A importância do estabelecimento de sistemas de registro segundo
metodologia consistente foi referida por Binder (1997); Wüsch Filho (1999); Corrêa
Filho (2006); Palacio (2005) e Pinto (2007) ao destacarem que os sistemas de
registro são de interesse para as áreas da Saúde Pública e da Saúde do
Trabalhador pois propiciam condições necessárias para o planejamento de
programas de prevenção e a avaliação dos resultados obtidos.
Outros programas de saúde pública veterinária já implantados, como o
Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose
Animal (PNCEBT), também registraram um aumento dos níveis de prevalência
quando de sua instalação, como observado neste estudo, e isto foi atribuído ao
estabelecimento de critérios e de sistemas de notificação mais aperfeiçoados
(BRASIL, 2001).
A gravidade dos acidentes de trabalho produzidos por animais da espécie
canina em carteiros apresenta uma dimensão que extropola as questões de Saúde
Pública e Saúde do Trabalhador, sendo objeto de estudo devido aos altos custos
que representam para as empresas ou para os proprietários dos animais da espécie
canina, caso sejam envolvidos em processos judiciciais, tanto que a tendência de
aumento da frequência de notificações está sendo considerada com uma importante
fonte de informações para companhias seguradoras e escritórios de advocacia
(POSTALMAG.COM, 2000; CANADA SAFETY COUNCIL, 2004).

Freqüência de dias perdidos
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Legenda: R = coeficiente de correlação

Gráfico 2 - Freqüência anual de dias perdidos por carteiros das unidades operacionais das regiões da
Empresa de Correio e Telégrafos - Região Metropolitana, devido a acidentes do trabalho
produzidos por animais da espécie canina, no período de 2000 a 2004 - São Paulo - 2007

O número de dias perdidos, devido aos acidentes produzidos por animais da
espécie canina em carteiros, apresentado no gráfico 2, demonstra queda constante
entre os anos de 2001 e 2004. A diminuição observada entre o ínicio e o final da
série histórica foi de 8%, embora, a comparação dos anos de 2001, 2002 e 2003
com

2000

tenha

apresentado

aumentos

de

28,01%,

20,37%

e

8,66%,

respectivamente. Quando analisada a correlação linear com as medianas dos
respectivos anos, nota-se que a mesma é positiva ao longo da série estudada.
Tomando

por

base

os

fatores

de

risco

estabelecidos

pela

ECT

(predisponentes, facilitadores e de reforço), diversas hipóteses podem ser aventadas
para explicar os resultados destacados no gráfico 2: o comportamento dos carteiros
pode ter evoluído para atitudes de menor exposição, os proprietários adotaram
métodos de controle de mobilidade e de supervisão dos cães ou acederam às
recomendações de correção de falhas físicas dos imóveis. Estas correções incluem
desde a construção de muros com altura capaz de impedir a saída dos animais, a
adaptação das grades com aberturas mais estreitas ou também a colocação das
caixas de correio longe do acesso dos animais (Anexos B a F). As considerações
apresentadas sugerem que as medidas para prevenção de acidentes produzidos por
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animais da espécie canina podem oferecer resultados eficazes, se desenvolvidas
com persistência, uma vez que as atitudes elencadas são função de evolução no
tempo e na cultura dos proprietários de cães.
Os resultados obtidos no presente trabalho corroboram com as avaliações
favoráveis apresentadas em outros programas educativos desenvolvidos no Estado
de São Paulo, que também têm se mostrado eficazes (SÃO PAULO, 2000a; VIEIRA,
2006). Na realidade, o sucesso destes programas depende da ação continuada das
equipes de trabalho, pois a interrupção das atividades, usualmente revertem em
insucessos e retorno das condições iniciais (WHO/WSPA, 1990; WSPA, 1999;
SOTO, 2003). Da mesma forma no caso de acidentes do trabalho provocados por
animais em carteiros, a persistência e continuidade das ações são aspectos de

Índice de avaiiaçao de gravidade

relevante importância.
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Gráfico 3 - Índice de avaliação de gravidade dos acidentes de trabalho produzidos por animais da
espécie canina em carteiros das unidades operacionais das regiões da Empresa de
Correio e Telégrafos - Região Metropolitana, por ano, no período de 2000 a 2004 - São
Paulo - 2007

Os valores apresentados na tabela 1 e no gráfico 3 demonstram a evolução
dos Índices de Avaliação de Gravidade (IAG), no período de 2000 a 2004. Observase uma correlação postiva com as medianas e o decréscimo de 62,5% nos valores
do indicador, em 2004 comparação ao ano de 2000. As freqüências de acidentes
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aumentaram, as de dias perdidos tenderam ao declínio e as razões dos IAG
diminuiram. Portanto, o programa desenvolvido no período de 2000 a 2004 foi eficaz
e precisa ser mantido e aperfeiçoado.
Os resultados favoráveis referentes à diminuição dos IAG, obtidos por
métodos de esclarecimento e convencimento dos proprietários de animais indicaram
a empatia estabelecida entre a empresa prestadora de serviços domiciliares e a
população, pelo uso de métodos positivos, capazes de desencadear uma
mobilização favorável.
Os recursos financeiros destinados a medidas de prevenção de acidentes de
trabalho produzidos por animais da espécie canina em trabalhadores de prestação
de serviços domiciliares, como os carteiros, devem ser interpretados como um
investimento de caráter administrativo e social. Os benefícios diretos para os
trabalhadores e para a empresa decorrentes de melhores condições de trabalho e
de saúde são prontamente identificados. Os benefícios indiretos precisam ser
destacados e valorizados pois propiciam visibilidade para os processos técnicooperacionais da empresa, reconhecimento por certificações intenacionais de
sistemas de qualidade – IOS - (International Organization for Standarization), de
valorização pelos usuários, bem como adequação às leis trabalhistas e aos sistemas
de gestão de segurança e saúde do trabalhador (SGSST). Para a Saúde Pública, os
benefícios se refletem desde o uso mais racional de recursos, até o cumprimento
dos princípios constitucionais de promoção e preservação da saúde, com o
reconhecido o direito eqüânime de saúde para todos (WHO, 1990; BRASIL, 1990;
BRASIL, 1992; PEREIRA LIMA, 2000; PALACIO, 2005; VIEIRA, 2006).
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Tabela 2 - Número e percentual de unidades operacionais, segundo o número de acidentes de trabalho notificados, produzidos por animais da
espécie canina, em carteiros da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana da Empresa de Correio e Telégrafos, no período de 2000 a
2004 - São Paulo - 2007
Anos
2000

2001

2002

2003

2004

Parâmetros de avaliação
Acidentes notificados
Unidades operacionais
Percentagem
de
acidentes
notificados
Percentual acumulado
Unidades operacionais
Percentagem
de
acidentes
notificados
Percentual acumulado
Unidades operacionais
Percentagem
de
acidentes
notificados
Percentual acumulado
Unidades operacionais
Percentagem
de
acidentes
notificados
Percentual acumulado
Unidades operacionais
Percentagem
de
acidentes
notificados
Percentual acumulado

Número de acidentes notificados
3
4
5
6
6
5
0
1

0
100

1
45

2
11

7
0

8
0

0

59,5
59,5

26,8
86,3

6,5
92,9

3,6
96,4

3,0
99,4

0
99,4

83

56

11

9

3

49,4
49,4

33,3
82,7

6,5
89,3

5,4
94,6

87

46

24

51,8
51,8

27,4
79,2

82

Total
168

0,6
100,0

0
0

0
0

0
0

100,0

2

4

0

0

0

168

1,8
96,4

1,2
97,6

2,4
100,0

0
0

0
0

0
0

100,0

6

2

3

0

0

0

0

168

14,3
93,5

3,6
97,0

1,2
98,2

1,8
100,0

0,0

21

7

2

1

1

0
0
0
0

0
0
0
0

100,0

53

0
0
0
1

48,8
48,8

31,5
80,4

12,5
92,9

4,2
97,0

1,2
98,2

0,6
98,8

0,6
99,4

0,6
100,0

0
0

0
0

100,0

85

45

17

10

5

2

3

0

1

0

168

50,6
50,6

26,8
77,4

10,1
87,5

6,0
93,5

3,0
96,4

1,2
97,6

1,8
99,4

0
0

0,6
100,0

0
0

100,0

168

53
53

54

Os valores apresentados na tabela 2 demonstram que o número de acidentes
produzidos por animais da espécie canina em carterios, notificados por unidade
operacional variou de zero a oito, no período de 2000 a 2004, observando-se que,
em 2000, 59,5% (100/168) não notificaram qualquer lesão promovida por animais da
espécie canina. No decorrer do período, houve uma elevação na freqüência de
notificações de acidentes por unidade, mas a notificação de zero acidentes
permaneceu na faixa de 48,8 a 51,8% das unidades operacionais.
As avaliações da vigilância epidemiológica dirigidas à Saúde Pública e à
Saúde do Trabalhador só podem oferecer resultados confiáveis e eficazes se forem
baseadas em sistemas de registro padronizados. A geração, colheita e análise de
dados dependem da participação de todos os responsáveis pelas diversas etapas do
trabalho. Só desta forma é possível beneficiar os programas de melhoria das
condições de vida e de trabalho da população em geral e dos seus estratos em
particular, como é o caso dos trabalhadores e, em especial, os carteiros (WÜNSCH
FILHO, 1999; PALACIO, 2005; CORRÊA FILHO, 2006).
Ainda ponderando a análise de resultados apresentados na tabela 2,
constata-se que, no decorrer de 2000 a 2004, as notificações de acidentes
produzidos por animais da espécie canina em carteiros apresentaram uma tendência
crescente, quando consideradas as 168 unidades envolvidas no presente estudo,
mas a falta de notificação de acidentes permaneceu ao redor de 48,8 a 59,5%
destas mesmas unidades. As unidades que notifcaram de duas a oito agressões
representaram de zero a 15,0% do total de 168 unidades, no período de 2000 a
2004. Esta observação indica que ainda há uma parcela de subnotificações,
representada pelos carteiros que deixam de comunicar os agravos, talvez por
considerar que aqueles de menor gravidade não caracterizem um acidente do
trabalho, ou também pela falta de um sistema de gestão mais participativo pelas
demais instâncias da empresa.
O risco de agressão a carteiros por animais da espécie canina persiste no dia
a dia de trabalho porque os fatores que o determinam não foram abolidos. Os cães
desenvolvem comportamentos de agressividade por várias causas, inclusive para
estabelecer liderança e domínio do território. Ao se depararem com estímulos
persistentes de desafio, como é o caso de ingresso dos carteiros em sua área
delimitada, eles se manifestam por alertas, como posturas corporais, rosnados,
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grunhidos, latidos, até promoverem mordeduras de intensidade variável (BEAVER,
2001; FUCHS, 2003a). Se este comportamento persitir, como realmente ocorre, a
tendência é a de ocorrerem lesões mais graves, até culminar com aquelas que
determinam o afastamento do trabalhador. Portanto, pequenas lesões devem
ocorrer, sem que seja levado ao conhecimento das chefias das unidades,
propiciando oportunidades aos animais para pruduzirem lesões cada vez mais
intensas nos carteiros.
A notificação de acidentes do trabalho produzidos por animais da espécie
canina em carteiros deve ser estimulada, independente da gravidade da ocorrência,
pois desta forma as investigações epidemiológicas e a atuação junto aos
proprietários poderão redundar na diminuição das distorções constatadas nas
edificações e no controle dos animais.
Os dados apresentados nas tabelas 1 e 2 não incluíram os índices e
coeficientes de morbidade, freqüência, gravidade, custos médios e outros que
traduzissem melhor a extensão do comprometimento dos trabalhadores da empresa
e dos serviços por ela prestados aos usuários, pois os informes notificados às
chefias das unidades operacionais, e a consolidação epidemiológica das fichas de
Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) foram inconsistentes. De fato, o
escôpo original deste sistema de notificação e registro foi o pagamento de serviços
de socorro e reabilitação dos trabalhadores e não a valorização como causa externa
relevante dos acidentes produzidos por animais. Assim, diversas inconsistências
obsevadas, tais como a identificação de indivíduos acidentados como os expostos
ao risco da lesão, e não o grupo de trabalhadores com a mesma função diária, por
unidade operacional comprometem o aprofundamento das análises efetuadas
(CORRÊA FILHO, 2006).
Realmente, a população ou o grupo exposto ao risco de acidentes produzidos
por animais da espécie canina deixa de ser o parâmetro para o cálculo de
indicadores mais precisos para os estudos de causalidade. É necessária, portanto, a
padronização dos itens a serem relatados, notificados e computados para que estes
viéses venham a ser corrigidos e seja possível o delineamento mais preciso dos
prejuízos pessoais, funcionais e administrativos constatados nestas ocorrências.
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6

CONCLUSÕES

Nas condições do presente estudo, pode-se concluir que:
•

A utilização de informações administrativas e operacionais do
trabalho pode contribuir para a expanção de conhecimentos,
caracterização da propriedade dos dados e comprovação da
qualidade da gestão que busca aperfeiçoamentos e inovações.

•

O estabelecimento de metodologia de distinção das causas
externas de acidentes de trabalho permite a identificação específica
de acidentes produzidos por animais da espécie canina em
carteiros e as respectivas análises posteriores.

•

A implementação do Programa de Prevenção de Ataques de Cães
em Carteiros determinou a redução do Índice de Avaliação de
Gravidade nos acidentes observados.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A título de contribuição para a gestão de acidentes de trabalhos produzidos
por animais da espécie canina em carteiros da Diretoria Regional de São Paulo
Metropolitana (DR/SPM), da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), seguem
algumas considerações, que poderão ser utilizadas para a melhoria da gestão da
vigilância epidemiológica e monitoramento das ocorrências.
a) Melhorias de competência da empresa
•

Manter uma estrutura técnico-operacional para atuação contínua no
desenvolvimento do programa.

•

Estimular a participação ativa de todos os niveis hierárquicos nas
etapas do Programa.

•

Corrigir os viéses que interfiram no bem-estar do trabalhador.

•

Definir e padronizar os registros do SGSST.

•

Interligar as competências e atribuições das áreas de Medicina do
Trabalho e de Engenharia, Segurança do Trabalho, estabelecendo
indicadores e parâmetros compatíveis aos seus interesses.

•

Elaborar e implantar programas continuados de Educação e
Promoção da Saúde.

•

Divulgar periodicamente os resultados para conhecimento dos
trabalhadores, das gerências e das demais esferas administrativas
e operacionais, a fim de estimular a continuidade do programa, os
investimentos e a concecussão dos resultados esperados.

•

Divulgar à população informações e ocorrências em que cães
causem danos a pessoas, durante suas rotinas de trabalho,
enfatizando a participação pró-ativa na adoção de medidas que
previnam agravos à saúde e à integridade dos trabalhadores.
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b) Padronização dos procedimentos de notificação e registro de fichas:
•

identificação do agravo segundo a CID 10,

•

estabelecimento de períodos e datas para encaminhamento de
casos concluídos,

•

atualização sistemática do número de funcionários expostos,
segundo a lotação,

•

atualização sistemática de horas trabalhadas pelo grupo de
funcionários expostos, segundo a unidade de lotação,

•

identificação dos funcionários expostos segundo sexo, idade, tempo
de serviço na empresa, posto e categoria de trabalho,

•

interrelação do acidente de trabalho com a gravidade da exposição
e sede do corpo atingida,

•

interrelação do acidente de trabalho com as interrupções de
atividades dele decorrentes, como, por exemplo, dias perdidos,
grau de incapacitação – deformante, temporária, definitiva ou
outros, evolução clínica e funcional do quadro,

•

identificação dos fatores de risco que possam ter contribuído para a
ocorrência do acidente,

•

indicação do período de tempo para a anuência ou a negativa do
proprietário do animal promotor do acidente do trabalho às
recomendações ou indicações de correção dos fatores de risco,

•

resultados das providências adotadas para prevenir a agressão de
cães, durante a jornada de trabalho dos carteiros envolvidos em
acidentes de trabalho,

c) Capacitação de pessoal
•

Notificação sistemática dos acidentes de trabalho produzidos
por animais da espécie canina, quaisquer que sejam a extensão
e a gravidade dos ferimentos
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•

Preenchimento dos formulários padronizados pelo SGSST com
clareza e precisão

•

Assumir posturas de auto-proteção no desempenho de suas
funções.
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ANEXO A

Amparo de pessoas sob o risco ou envolvidas em agravos por animais.
Leis e regulamentos
1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Artigo 5º: Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: Inciso V: é assegurado o direito
de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem;
2. CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - Lei 10.046, de 10 de janeiro de 2002, Art.
186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito; e
Art. 927 § único: Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
3. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS - Decreto-Lei N. º 3.688 (), de 03 de
outubro de 1941, Art. 31. Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa
inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso: Pena – prisão
simples, de dez dias a dois meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: a) na via pública, abandona animal
de tiro, carga ou corrida, ou o confia à pessoa inexperiente; b) excita ou irrita animal,
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expondo a perigo a segurança alheia; c) conduz animal, na via pública, pondo em
perigo a segurança alheia.
4. LEI POSTAL Nº 6.538, de 22 de junho de 1978, que regulamenta os
direitos e obrigações concernentes ao Serviço Postal e ao Serviço de Telegrama em
todo o território nacional.
5. DECRETO LEI Nº 509, de 20 de março de 1969, que dispõe sobre a
transformação do Departamento de Correios e Telégrafos em empresa pública –
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
6. A LEI N. º 9.469, de 10 de julho de 1997, que trata da hipótese em que não
seja possível a transação ou renúncia à cobrança de danos, entendimentos dos
Tribunais de Justiça.
7. LEI MUNICIPAL DE SÃO PAULO N. º 13.131, de 18 de maio de 2001, Art.
17: É de responsabilidade dos proprietários a manutenção de cães e gatos em
condições adequadas de alojamento, alimentação, saúde, higiene e bem-estar, bem
como a destinação adequada dos dejetos. § 1º - Os animais devem ser alojados em
locais onde fiquem impedidos de fugirem e agredirem terceiros ou outros animais. §
2º - Os proprietários de animais deverão mantê-los afastados de portões,
campainhas, medidores de luz e água e caixas de correspondência, a fim de que
funcionários das respectivas empresas prestadoras desses serviços possam ter
acesso sem sofrer ameaça ou agressão real por parte dos animais, protegendo
ainda os transeuntes. § 3º - Em qualquer imóvel onde permanecer animal bravio,
deverá ser afixada placa comunicando o fato, com tamanho compatível à leitura à
distância, e em local visível ao público.
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8. PORTARIA DRF N. º 311, de 18 de dezembro de 1998, Artigo 4º: A
distribuição em domicílio será garantida quando atendidas as seguintes condições: Inciso IV: os locais a serem atendidos ofereçam condições de acesso e de
segurança de modo a garantir a integridade física do carteiro e dos objetos postais a
serem distribuídos (Ministério das Comunicações, 2005).
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