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A posse em 2003 do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
trouxe consigo a pauta e premência de mudança quanto ao tema Acidente do 
Trabalho. Existia um “quê” de mudança em direção da reafirmação da saúde 
do trabalhador como questão de saúde pública.  

A bandeira em punho tremulava com a ideia de acidente de trabalho 
alinhado aos mandamentos do SUS, junto à Previdência Pública de qualidade, 
sob a égide da saúde pública, no campo do direito público, sob a égide dos 
direitos sociais fundamentais, enfim. O símbolo disso está na própria figura 
física do presidente, que teve um dedo amputado por acidente do trabalho. 

Questão pacífica, entre todos os agentes políticos e sociais, que o 
sistema até então em vigor estava esgotado, como nesta obra discutido. Algo 
diferente deveria ser feito, mas segundo outro referencial teórico: o coletivo, de 
saúde pública. Não mais sob a visão estreita do Direito Privado Trabalhista. 

Por isso, desde 2003, houve muita efervescência política em ambiente 
fértil de grandes debates e confrontações ideológicas no bojo da reforma da 

previdência — EC 41 (alteração de regras de aposentadorias)(1), EC 45 

(transfere competência judiciária acidentária à Justiça Trabalhista)(2) — e das 
comissões no âmbito do Conselho Nacional de Saúde — CNS e do Conselho 
Nacional de Previdência Social — CNPS. 

A partir de 2004, o Governo Federal põe em marcha a estruturação de 
uma Política Nacional de Saúde do Trabalhador, com vistas à redução dos 
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, mediante a legitimação das 
ações de promoção, reabilitação e vigilância da saúde do trabalhador. 

Essa legitimação vem com o chamamento, em 2005, por parte do Governo 
Federal — convocada pelos Ministérios da Previdência Social, da Saúde e do 
Trabalho e Emprego —, da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, 
realizada de 24 a 27 de novembro de 2005, em Brasília, que permitiu que os 
gestores e a sociedade civil organizada refletissem sobre o mundo do trabalho 
e seus impactos sobre a saúde das populações. As discussões foram 
articuladas em torno de três eixos: 

 integralidade e transversalidade da ação do Estado em Saúde do 
Trabalhador; 
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 incorporação da Saúde do Trabalhador nas políticas de desenvolvimento 
sustentável; 

 efetivação e ampliação do controle social em Saúde do Trabalhador.  
 

Das discussões, foram elencadas 362 resoluções para orientar o 
planejamento e execução de ações que promovam melhor qualidade de vida 
dos trabalhadores, bem como as prioridades da Saúde do Trabalhador já 
elencadas, as responsabilidades atribuídas a cada esfera de governo e 
estabelecida a interface com a Política Nacional de Saúde do Trabalhador. 
Todo o material produzido durante a conferência pode ser acessado na área 
temática de Saúde do Trabalhador na BVS/MS, qual seja: 

- A então Política Nacional de Saúde do Trabalhador - PNST, a partir do 

documento-base da 3ªCNST (3), avançou para as seguintes diretrizes: 
• Ampliação das ações, visando à inclusão de todos os trabalhadores 
brasileiros no sistema de promoção e proteção da saúde; 
• Harmonização das normas e articulação das ações de promoção, 
proteção e reparação da saúde do trabalhador; 
• Precedência das ações de prevenção sobre as de reparação; 
• Estruturação de rede integrada de informações em Saúde do 
Trabalhador; 
• Reestruturação da formação em Saúde do Trabalhador e em segurança 
no trabalho e incentivo à capacitação e à educação continuada dos 
trabalhadores responsáveis pela operacionalização da política; 
• Promoção de agenda integrada de estudos e pesquisas em segurança e 
Saúde do Trabalhador. 
 

4.1. Alinhamento do Ministério da Saúde 

Para atender a essa orientação emanada da PNST, no Ministério da 
Saúde se destaca a criação de diretrizes gerais quanto à saúde do trabalhador, 
descritas na Portaria n. 1.125 do Ministério da Saúde, de 6 de julho de 2005, 
como de atenção integral à saúde, a articulação intra e intersetorial, bem como 

a estruturação da rede de informações em Saúde do Trabalhador(4), o apoio a 
estudos e pesquisas, a capacitação de recursos humanos e a participação da 
comunidade na gestão dessas ações. 

Outro movimento importante foi a estruturação federal nesse tema, 
mediante alteração na estrutura regimental do Ministério da Saúde, com base 
no Decreto n. 6.860, de 27 de maio de 2009, pois a Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS) passou a contar com o novo Departamento de Saúde Ambiental e 
do Trabalhador.  

Conforme anuncia o próprio site do MS: 

No mundo globalizado, a tendência à precarização das relações 
formais de trabalho tem exigido políticas públicas capazes de dar 
respostas às questões sobre as relações e as condições de trabalho e 
seus reflexos na saúde do trabalhador; a mudança de status e a 
formalização do departamento demonstra o compromisso do 

Ministério com o adequado tratamento do tema(5).  
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4.2. Alinhamento do Ministério da Previdência Social 

Especificamente quanto à Previdência Social, registra-se a Resolução  n. 45 do 

Relatório Final(6) da III Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador que 
estabeleceu:  

Garantir a implementação, imediata e irrevogável, do nexo 
epidemiológico na realização das perícias, adotando conceitos de 
prevalência e incidência de doenças para fundamentar a concessão de 
benefícios previdenciários acidentários, de forma transversal e integral, 
tanto para o trabalhador do setor privado como para o servidor público. 
(grifo do autor) 

 

A implementação do NTEP ocorreu em abril de 2007, e o FAP, previsto 
para janeiro de 2010. Funcionam como instrumentos de melhoria efetiva do 
meio ambiente do trabalho e diminuição de burocracias à concessão de 
benefício acidentário. Esses itens serão tratados mais à frente. 

No MPS foi criada uma estrutura específica para o tema de saúde do 
trabalhador por intermédio do Decreto Presidencial n. 6.417/08. Trata-se do 

Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional(7), vinculado à 
Secretaria de Políticas de Previdência Social, que tem por missão:  

• subsidiar a formulação e a proposição de diretrizes e normas relativas à 
interseção entre as ações de segurança e saúde no trabalho e as ações de 
fiscalização e reconhecimento dos benefícios previdenciários decorrentes 
dos riscos ambientais do trabalho; 
• coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar as ações do Regime 
Geral de Previdência Social, bem como a política direcionada aos Regimes 
Próprios de Previdência Social, nas áreas que guardem inter-relação com 
a segurança e saúde dos trabalhadores; 
• coordenar, acompanhar e supervisionar a atualização e a revisão dos 
Planos de Custeio e de Benefícios, com o Departamento do Regime Geral 
de Previdência Social, relativamente a temas de sua área de competência; 
• realizar estudos, pesquisas e propor ações formativas visando ao 
aprimoramento da legislação e das ações do Regime Geral de Previdência 
Social e dos Regimes Próprios de Previdência Social, no âmbito de sua 
competência; 
• propor, no âmbito da Previdência Social e em articulação com os demais 
órgãos envolvidos, políticas voltadas para a saúde e segurança dos 
trabalhadores, com ênfase na proteção e prevenção. 
 

Não seria demais frisar que, no campo tributário-previdenciário, as 
políticas de saúde do trabalhador foram bastante contundentes, criativas e 
ousadas, com a institucionalização da matéria sanitária laboral no campo da 
RFB, INSS e MPS exatamente para dar eficácia ao projeto político definido 
pela sociedade no âmbito do controle social acima comentado. Outro ponto 
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importante diz respeito ao Regime Próprio da Previdência Social - RPPS que 
tem o MPS como órgão definidor de linhas gerais. 

4.3. Alinhamento da Receita Federal do Brasil 

A RFB passou a administrar os tributos (contribuições sociais) voltados à 
saúde do trabalhador: SAT e Custeio da Aposentadoria Especial, por força da 
Lei n. 11.457/07 que a criou, deixando clara competência federal dessas 
contribuições sociais e o empenho do governo central (Decretos n. 6.042/07 e 
6.957/09), que enquadrou duas vezes em um período de praticamente dois 
anos os graus de riscos e alíquotas do SAT, conferindo uma nova dinâmica 
social e tributária advinda da PNST.  

Ainda no campo legislativo, a RFB produziu a Instrução Normativa n. 
971 RFB, segundo a qual dedica o capítulo IX — do art. 288 ao 296 — 
inteiramente sobre o tema riscos do meio ambiente de trabalho sobre a saúde 
do trabalhador, enquanto na seara operacional, preparou os sistemas de 

suporte à flexibilização do SAT mediante divulgação dos novos(8) manuais, 
versão Manual da GFIP para SEFIP 8.4, com as alterações na plataforma dos 
softwares GFIP com a inclusão dos novos campos da GFIP: CNAE-Empresa e 
FAP.  

FAP, por sinal disponível para as empresas em setembro de 2009, para 
produzir efeitos em janeiro de 2010. Mais à frente, em capítulos próprios, 
abordar-se-ão mais amiúde esses tópicos. 

4.4. Alinhamento do INSS   

Já no INSS, o presidente da República, via art. 12 do Decreto n. 

6.934/09(9), criou a Diretoria de Saúde do Trabalhador(10), que tem por 
objetivo gerenciar e normatizar as atividades de perícia médica de benefícios 
previdenciários, assistenciais, de reabilitação profissional e de serviço social, 
bem como do reconhecimento de direitos aos benefícios por incapacidade 
previdenciários e aos assistenciais. 

4.5. Alinhamento do Ministério do Planejamento 

Como visto anteriormente, ainda que tímido e reativo, o Governo Federal 
estabeleceu um marco político importante ao criar um programa de 
acompanhamento de seus servidores cobertos pelo RPPS-União (estatuto 
jurídico do servidor público federal). 

Nesse sentido, publicou o Decreto n. 6.856, de 25 de maio de 2009, e 
instituiu o Sistema de Atenção à Saúde do Servidor — SIASS como 

instrumento para aplicação da Lei n. 11.907/09(11), que estabelece 
obrigatoriedade da aplicação de exames periódicos anuais ou bienais aos mais 
de 500 mil servidores ativos do Executivo Federal. 

Todo o procedimento ao qual o servidor é submetido fica registrado no 
portal SIAPE-SAÚDE, e o acesso ao sistema é restrito ao servidor e aos 
profissionais de saúde que aplicam os exames periódicos. As informações são 
tratadas pela área responsável de acordo com as normas de segurança 
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determinadas pelo Conselho Federal de Medicina, preservando o sigilo da 
informação. 

O SIAPE-SAÚDE consiste em um prontuário eletrônico que vai reunir 
toda a informação referente à saúde do servidor, inclusive faz diagnósticos 
referentes aos problemas de ambientes de trabalho ou identifica doenças 
funcionais que incidem sobre uma categoria específica de servidores, 
possibilitando, assim, a prevenção. 

 

Notas: 
(1) 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm>. 

(2) 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm>. 

(3) <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/trabalhador/conferencias.html>. 

(4) 

<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25085&janel

a=1>. 

(5) 
<http://189.28.128.100/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=3174
5>. 

(6) <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/trabalhador/pdf/relatorio_final_3con.pdf>. 

(7) Registre-se que o autor participou ativamente da construção dessa 
estrutura na qualidade, à época, de Assessor do Secretário Executivo do MPS. 
Apesar de novo, o Departamento traz consigo um ranço ideológico embutido 
ao nome Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional (mais 
apropriado seria: Departamento de Política Previdenciária de Saúde do 
Trabalhador). Como visto nos capítulos anteriores, tal nomenclatura, além de 
obsoleta, é imprópria e teoricamente incompatível com o projeto político 
constitucional da CRFB-88. Mas de toda sorte, sem dúvida, a criação dessa 
estrutura foi um avanço, notadamente pela nobre missão acima declinada. 

(8) Aprovados pela IN RFB n. 880, de 16.10.2008 — Vigência a partir de 

17.10.2008. 

(9) Art. 12. À Diretoria de Saúde do Trabalhador compete: I — gerenciar e 
normatizar as atividades de perícia médica de benefícios previdenciários, 
assistenciais e os relativos aos servidores públicos federais, nos termos do que 
dispõe o § 4º do art. 30 da Lei n. 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, de 
reabilitação profissional e de serviço social, inclusive quando efetuadas por 
executores indiretos; II — desenvolver estudos voltados para o 
aperfeiçoamento das atividades médico-periciais de benefícios previdenciários, 
assistenciais e os relativos aos servidores públicos federais, de reabilitação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/trabalhador/conferencias.html
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25085&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25085&janela=1
http://189.28.128.100/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=31745
http://189.28.128.100/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=31745
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/trabalhador/pdf/relatorio_final_3con.pdf
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profissional e de serviço social, bem como promover a orientação à sociedade 
objetivando o reconhecimento do direito; III — propor ao Presidente do INSS: 
a) interação e o intercâmbio com órgãos governamentais, visando ao 
acompanhamento e controle epidemiológico das doenças de maior prevalência 
nos benefícios por incapacidade; b) a celebração de parcerias, referentes a sua 
área de atuação, com empresas, órgãos públicos, outras instituições e 
entidades não governamentais, nacionais e estrangeiras; e c) ações com base 
na análise das oscilações e variáveis ocorridas no reconhecimento de direitos 
dos benefícios por incapacidade previdenciários e assistenciais, inclusive as 
identificadas pelas Diretorias de Benefício e de Atendimento; IV — planejar a 
especialização de ações para a melhoria da qualidade, correção e 
aprimoramento do reconhecimento de direitos aos benefícios por incapacidade 
previdenciários e aos assistenciais. 
(10) Acepção técnica da nomenclatura perfeitamente alinhada ao projeto 
constitucional de seguridade social. 

(11) Art. 317. A Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: “Art. 206-A. O servidor será submetido a exames 
médicos periódicos, nos termos e condições definidos em regulamento”. 

 


