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EDITORIAL*

A tragédia da Chapecoense é um retrato cruel da relação saúde-trabalho. Nossa
profunda tristeza com a morte do futuro de jovens esportistas e jornalistas é a
dimensão exagerada do cotidiano do trabalho de todos nós. Em 2016, tivemos,
como todos os anos, milhares de mortes no trabalho, do trabalho e pelo
trabalho. Nas obras das Olimpíadas foram 11 (onze). Esses, mortos pouco a
pouco, não nos tocaram na alma. A Chapecoense nos tocou mais na alma, mas
infelizmente, não com o seu significado real: 71 mortos de acidente de trabalho.
Erros de gestão, economia de combustível, trajetos mudados por pressão
gerencial, transferência de culpas, irresponsabilidade de autoridades, ganância
empresarial, um cardápio macabro no lidar com os trabalhadores – sua saúde,
sua vida, suas famílias – é um tema por nós deveras conhecido e nunca
assimilado por quem de direito, que não mudará se as coisas continuarem como
são. 2016 é um ano para ser lembrado por nós, porque será lembrado por todas
as milhares de pessoas que perderam seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus
amigos de acidente de trabalho, sejam eles jogadores de futebol, jornalistas,
aeronautas, pedreiros, carpinteiros, motoboys, metalúrgicos, comerciários,
agricultores, trabalhadores de todos os tipos cumprindo suas funções com um
único objetivo: viver com dignidade. Neste editorial, o último de um ano que não
começou para a saúde do trabalhador (2016), o Fórum Intersindical presta sua
homenagem a todas as pessoas que permanecem depois que seus jovens partem
sem cumprir o seu destino de viver com a alegria de trabalhar para ser feliz.
Vamos transformar luto em luta? ■ ■ ■
*Os editoriais do Boletim expressam a opinião da coordenação do Fórum Intersindical e nem sempre a de todos os participantes.
A cada reunião ordinária, os editoriais são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões, na perspectiva de uma arena democrática,
criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores.
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A fala da Saúde do Trabalhador

Maria Maeno
Maria Maeno é uma incansável lutadora pela
saúde do trabalhador no Brasil. Bastante
familiarizada com questões previdenciárias e
particularmente acidentárias, Maria é médica e
mestre em Saúde Pública pela USP [Universidade
de São Paulo]. Combinando a participação
política com atividades de ensino, sem abandonar
o cotidiano da atenção direta aos trabalhadores
acidentados, com LER-DORT e sofrimento
mental, Maria atualmente é pesquisadora da
Fundacentro [Fundação Jorge Duprat Figueiredo
de Segurança e Medicina do Trabalho], órgão
vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego.
A delicadeza que a caracteriza não lhe impede de
defender com veemência e competência a defesa
da saúde dos trabalhadores em nosso país.

https://i.ytimg.com/vi/g-zGVJITik0/hqdefault.jpg

FIS - Maria, conte-nos um pouco da sua trajetória na saúde do trabalhador.
Maria Maeno - Desde estudante de medicina participo de atividades relacionadas à saúde do trabalhador. Nos
anos 1970 e 1980, época da ditadura civil-militar, fui a primeira presidente mulher do Centro Acadêmico
Oswaldo Cruz da Faculdade de Medicina da USP. Quando me formei, em 1982, fiquei em dúvida entre fazer
residência de Clínica Médica e Moléstias Infecciosas e Parasitárias no Hospital das Clínicas de nossa
Faculdade, pois gostava muito de clínica, de atender pacientes, de investigar problemas de saúde. Acabei me
decidindo pelas Moléstias Infecciosas. No terceiro ano da residência, estimulada por um colega de faculdade,
Ubiratan de Paula Santos, comecei a me interessar pela relação saúde e trabalho. Junto com o Bira e outro
colega, Rui de Oliveira Costa, e um engenheiro, Norton Martarello, passamos a trabalhar com o Sindicato dos
Metalúrgicos de Guarulhos. Atendíamos trabalhadores que tinham queixas relacionadas às condições de
trabalho, que tinham problemas com a Previdência Social. Visitávamos empresas da região e fazíamos
assistência técnica em processos judiciais. Foi uma verdadeira introdução ao mundo do trabalho, pois
lidávamos com pequenas e grandes empresas, brasileiras e multinacionais, com diferentes perfis de gestores.
Concomitantemente, prestei um concurso para um
cargo na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
e meu interesse era trabalhar junto com o Bira, que,
junto com um grupo, organizava, desde 1985, um
programa dentro do sistema público de saúde, na
região norte da cidade de São Paulo. Conhecido como
Programa de Saúde dos Trabalhadores da Zona
Norte (PST-ZN) era uma tentativa de infundir na
rede e profissionais de saúde daquela região ações que
considerassem o trabalho como um dos determinantes
do adoecimento da população. Temos que nos
lembrar que o Sistema Único de Saúde só seria criado
em 1988 pela Constituição Federal e a saúde do
trabalhador passou a fazer parte de suas atribuições.
Venha Para o Fórum Intersindical
Juntos fazemos a diferença da Saúde do Trabalhador

Assim, comecei a trabalhar no PST-ZN em janeiro
de 1987. Com o apoio do Departamento Regional de
Saúde da região, vários centros de saúde passaram
a ter profissionais capacitados para fazer
diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho.
Inicialmente eram apenas médicos e fonoaudiólogos,
além do pessoal de apoio. O sistema criado por nós
incluía ações de vigilância e fiscalização em
determinadas empresas, escolhidas pelo dano
potencial, pelo número de acidentes do trabalho
registrados pela Previdência Social e pelas
denúncias do movimento sindical. Incluía também a
avaliação de saúde dos trabalhadores dessas
empresas para verificar as repercussões dessas
condições de trabalho sobre o organismo.
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Utilizávamos para essas ações, um decreto-lei estadual
de 1970 e o seu regulamento, de 1978, que revia o
Código Sanitário do Estado de São Paulo. Destaco que
ambos os dispositivos legais eram da época da
ditadura civil-militar e o Secretário de Saúde era o
médico Walter Leser, que teve papel relevante em
avanços da saúde pública no nosso estado. Dentre seus
feitos, além dessa revisão do código sanitário estadual,
cito o controle da epidemia de meningite, com a marca
de 10 milhões de pessoas vacinadas em quatro dias na
Grande São Paulo e cobertura vacinal de 95% no
estado, a consolidação da carreira de médicosanitarista e o reforço da atenção à saúde nos centros
de saúde. Pela “porta de entrada” das condições
necessárias para assegurar a proteção à saúde dos
trabalhadores, havia vários itens no Código Sanitário
que se referiam a locais de trabalho, indistintamente,
quanto a aspectos de sua construção física e
dependências de forma a assegurar adequadas
ventilação, iluminação, circulação, higiene, conforto.
Havia até um artigo que determinava que nos
estabelecimentos em que trabalhassem 30 ou mais
mulheres com mais de 16 anos de idade deveriam ter
creche ou local apropriado onde fosse permitido “às
empregadas guardar, sob vigilância e assistência, os
seus filhos no período de amamentação.” O Código
determinava que “visando o combate às doenças não
transmissíveis a Secretaria de Estado da Saúde
promoverá atividades especializadas para diagnóstico
precoce e tratamento adequado dos doentes, quando
possível, bem como estimulará o exame periódico dos
grupos populacionais relacionados com a maior
prevalência ou incidência da doença.” E que “as
autoridades fiscalizadoras mencionadas no artigo 557
terão livre ingresso em todos os locais, a qualquer dia e
hora, quando no exercício de suas atribuições”.
Sintetizando, o Código permitia que entrássemos nas
empresas para verificar as condições de saúde dos
trabalhadores e seus determinantes, que se traduziam
para nós nas condições de trabalho. Fazíamos
reuniões com trabalhadores e sindicatos, fazíamos
mapeamento dos principais problemas das empresas,
fiscalizávamos com acompanhamento sindical,
definíamos
multas,
interditávamos
empresas,
avaliávamos os trabalhadores, produzíamos artigos,
promovíamos
encontros
com
trabalhadores,
pesquisadores e profissionais de saúde.
Venha Para o Fórum Intersindical
Juntos fazemos a diferença da Saúde do Trabalhador

Escrevemos um livro sobre esse período, Programa
de Saúde dos Trabalhadores da Zona Norte/ Uma
alternativa em Saúde Pública, organizado pelo Bira,
Danilo Costa, José Carlos do Carmo e por mim,
publicado em 1989, pela Editora Hucitec. Nessa
época trabalhamos também com colegas da
fiscalização do Ministério do Trabalho, o Rui
Magrini, Helio Bais Martins Filho, Mario
Gawryzewski e o Danilo, já mencionado.

Fazíamos reuniões com
trabalhadores e sindicatos,
fazíamos mapeamento dos principais
problemas das empresas,
fiscalizávamos com acompanhamento
sindical, definíamos multas,
interditávamos empresas,
avaliávamos os trabalhadores,
produzíamos artigos,
promovíamos encontros com
trabalhadores, pesquisadores e
profissionais de saúde.
Com a municipalização das ações de saúde e a
redefinição do papel da Secretaria de Estado da
Saúde [SES], a equipe do PST-ZN passou a
repensar também quais seriam suas atribuições
pertencendo à esfera estadual do SUS. Junto com
uma equipe, já ampliada para profissionais de
diversas formações, conduzi, na condição de
coordenadora, essa discussão e articulação com a
própria SES e com o movimento social para a
criação do Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador Estadual (CEREST/SP), em 12 de
dezembro de 1994, que passou a assumir
atribuições de disseminação e fortalecimento de
ações de saúde do trabalhador no estado, então
definidas na Constituição Federal e na Lei
Orgânica da Saúde, de 1990.
Em todos esses anos, sempre participei de
dispositivos normativos do campo da saúde do
trabalhador, e particularmente no que se refere às
Lesões por Esforços Repetitivos (LER), tentando
destacar, além dos aspectos clínicos, os aspectos da
organização do trabalho que determinavam a
ocorrência de LER nos vários ramos econômicos.
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Em dezembro de 2004 comecei a trabalhar na Fundacentro, onde entrei no primeiro concurso público da
instituição, pois queria acrescentar com mais vigor minhas atividades de estudo. Pensava que aliar a minha
atividade no CEREST/SP a atividades de pesquisa seria definitivamente muito bom para minha atuação. No
entanto, a contragosto, fui obrigada a pedir demissão da Secretaria de Estado da Saúde em 2006.
FIS - Maria, qual o seu campo preferencial de pesquisa na saúde do trabalhador?
Maria Maeno - Minha vida profissional sempre incluiu uma atuação voltada para criar condições para a
construção de uma rede de centros de referência em saúde do trabalhador no país, que permitisse disseminar
ações de proteção à saúde do trabalhador em toda a rede do SUS, para o meu aprimoramento clínico que me
permitisse colaborar de forma específica em equipes multidisciplinares e o convívio e integração com o
movimento sindical e trabalhadores em geral. Quando entrei na Fundacentro, queria manter essas atividades e
acrescentar o estudo mais sistemático de alguns temas que ajudassem na construção de uma política nacional de
saúde do trabalhador. Assim, tenho me dedicado a algumas frentes de estudo e atividades. Uma delas se refere ao
estudo de aspectos relacionados à organização e gestão do trabalho, que estão na raiz dos acidentes e
adoecimentos ocupacionais e na Fundacentro temos um grupo temático, que se dedica a desenvolver atividades e
estudos nesse campo. Chama-se Organização, Gestão do Trabalho e Adoecimento e conta com colegas do Centro
Técnico Nacional (CTN) e de várias regionais do país. A outra frente se refere ao estudo e análise do desenrolar
das ações institucionais da Saúde, do Trabalho e da Previdência Social. E a outra, a questões mais específicas,
como o critério de incapacidade e reabilitação profissional, doenças como LER/DORT e transtornos psíquicos
que acometem cada vez mais trabalhadores de vários ramos da economia, os desempregados, os adoecidos, os
sequelados. Particularmente neste momento critérios de incapacidade estão no foco de uma das medidas de
diminuição de direitos previdenciários. O critério de incapacidade centrado apenas na doença, é totalmente
anacrônico e não contempla o contexto de vida e trabalho do trabalhador. Pense numa pessoa com tendinite
numa linha de montagem, em que tem que realizar movimentos repetitivos para executar o seu trabalho, o que
cronifica e agrava o quadro clínico, sem que tenha condições de se tratar e fazer o repouso necessário. E depois
pense em uma pessoa com a mesma tendinite que não tenha necessidade de realizar movimentos repetitivos, com
tempo de repouso, que tenha condições de se tratar para que o quadro melhore. As repercussões em um caso e
outro são muito diferentes. Se não se levar em conta os aspectos sociais e do trabalho, além do aspecto clínico,
muitos trabalhadores sem condições de trabalhar estão trabalhando, tendo piora do seu quadro clínico. Isso já
acontece e tende a piorar com o congelamento de gastos públicos por 20 anos.
FIS - Qual o panorama da ST hoje no Brasil?
Maria Maeno - Eu ressaltaria alguns pressupostos: 1.
A saúde dos trabalhadores é decorrente do modelo
econômico do país e não é assunto exclusivo das
empresas e sim do Estado;
2. As ações públicas devem obedecer a uma lógica de
saúde coletiva, de saber construído, de subordinação
dos interesses privados aos interesses públicos;
3. As ações públicas não devem ficar restritas às NR;
deve se utilizar o conceito e instrumentos da saúde
coletiva;
4. O território e processo de trabalho das empresas
devem ser tratados como território da saúde coletiva,
pois lá se produzem acidentes e doenças;
5. A abordagem não deve ser individual e sim
coletiva;
6. O direito de livre organização dos trabalhadores é
central numa sociedade democrática.
Eu diria que o estado atual do cenário da saúde do
trabalhador está longe desses pressupostos, pois as
corporações econômicas impõem as condições, a
organização e a gestão do trabalho que lhes convêm,
a despeito de estudos que mostram a relação entre
esses aspectos e a ocorrência de acidentes e doenças.

Os interesses privados têm se sobreposto aos
interesses públicos, os interesses econômicos têm se
sobreposto à proteção da vida e da saúde dos
trabalhadores, com a conivência do Estado em seus
sucessivos governos.

...os saberes da academia, do
movimento social e dos trabalhadores
devem se integrar sempre, para que
não se corra o risco de se produzir
relatórios, artigos e livros que não
auxiliam a mudar a realidade. Estudos
sobre o mundo do trabalho que não
tenham a participação dos
trabalhadores, que conhecem mais do
que ninguém a fisiopatologia do
trabalho, costumam ser descolados da
realidade e não atender às
necessidades mais profundas de um
processo de mudanças.
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A conformação do mundo do trabalho tem nos
mostrado um cenário bastante difícil, a composição
da remuneração dos trabalhadores cada vez mais
torna-se dependente de uma parte variável,
condicionada à produtividade e ao alcance de metas,
sistema que os induz a ultrapassarem seus limites, o
que os leva a serem vítimas de acidentes e doenças.
Muitos
direitos
trabalhistas
vêm
sendo
desrespeitados tornando-se letra morta. Nas
negociações coletivas raras são as cláusulas que
superam a legislação vigente. As práticas de
conciliação, que tradicionalmente favorecem a parte
mais forte da relação capital-trabalhador, fazem
parte do cotidiano dos órgãos do executivo e do
judiciário, ressalvadas as exceções. O conhecimento
técnico-científico não tem repercussão sobre
mudanças da prática e da legislação e os
trabalhadores sofrem discriminação e punições
quando tentam se organizar e atuar em prol de seus
direitos. A crise política e econômica que vivemos
atualmente tende a nos fazer viver uma situação que
há certo tempo não tínhamos. Se até agora, os
trabalhadores careciam de condições adequadas
para trabalhar e já enfrentavam uma diminuição do
emprego às custas da intensificação do trabalho,
agora, adicionalmente enfrentam o desemprego,
concomitantemente à diminuição da cobertura da
proteção social do Estado. Os movimentos ficam
atentos a mudanças divulgadas pela imprensa, como
o aumento da idade mínima para aposentadoria ou a
terceirização, mas muitas alterações vêm sendo feitas
sem alarde, promovendo na prática a reforma
trabalhista, previdenciária e sanitária. Só para citar
algumas poucas, o avanço das organizações sociais no
SUS, a entrada avassaladora do capital estrangeiro
na saúde,
a substituição da fiscalização pela
auditoria de documentos com uma perspectiva de
diminuição do poder punitivo do Ministério do
Trabalho, as mudanças de critérios de incapacidade e
reconhecimento de nexo causal na Previdência Social,
a delegação da reabilitação profissional às empresas.
A provável aprovação da PEC 241 (Câmara dos
Deputados) agora 55 (Senado), pelo Congresso
Nacional, trará o desmantelamento do mínimo que
temos de um Estado de bem estar social e há várias
análises de estudiosos alertando para isso. Outras
perdas foram ensaiadas também, como a MP 739,
que caducou mas está sendo retomada. Ela trazia
ataques a direitos dos trabalhadores, alguns sem
destaque na mídia, que focava na idade mínima para
aposentadoria.

Por exemplo: a MP dizia que se um trabalhador
contribuísse durante anos para a Previdência e por
motivo de desemprego ou outro qualquer deixasse de
ser segurado, ao se refiliar, para fazer jus a auxíliodoença ou aposentadoria por invalidez teria que ter
12 contribuições. Se isso passar, significa que, se um
trabalhador ficar desempregado e perder a qualidade
de segurado, ao se refiliar, mesmo tendo um infarto
ou outra doença qualquer que o incapacite para o
trabalho antes dos 12 meses de contribuição, não terá
direito a auxílio-doença. Uma trabalhadora ao se
refiliar, também terá que esperar 10 meses de
contribuição para receber o auxílio-maternidade. E
onde fica o artigo 226 da Constituição Federal, que
trata da proteção especial à família? Além da revisão
das aposentadorias por invalidez e dos benefícios de
longa duração, cuja declaração explícita por parte do
governo, tem o objetivo de cortar gastos. Parece
também que há uma ideia do governo de exigir 36
contribuições para que se tenha direito de requerer
aposentadoria por invalidez.
FIS - O que acha que deve ser feito?
Maria Maeno - Acho que todos aqueles que se sentem
indignados com a desigualdade social-histórica e com
a penalização crônica da vida e da saúde dos
trabalhadores devem se unir e intensificar suas
atividades de estudo, análise e de militância. Os
recursos tecnológicos nos facilitam a comunicação e a
organização. Em minha opinião, a resistência à
investida de se alterar a Constituição Federal pela
PEC 241, agora 55, deveria ser o eixo da nossa luta,
assim como ataques específicos aos direitos
trabalhistas, à saúde e à previdência social.
FIS - Maria, como você vê a relação da academia com
os serviços e o movimento sindical e afins?
Maria Maeno - Acho que os saberes da academia, do
movimento social e dos trabalhadores devem se
integrar sempre, para que não se corra o risco de se
produzir relatórios, artigos e livros que não auxiliam
a mudar a realidade. Estudos sobre o mundo do
trabalho que não tenham a participação dos
trabalhadores, que conhecem mais do que ninguém a
fisiopatologia do trabalho, costumam ser descolados
da realidade e não atender às necessidades mais
profundas de um processo de mudanças. ■ ■ ■
[entrevista concedida à Coordenação online – novembro 2016]

Conheça a história da Saúde do
Trabalhador no Brasil
Leia nossos Boletins do Fórum Intersindical
http://www.multiplicadoresdevisat.com/boletins-de-0-ate-11nova-pagina
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AS BASES SOCIAIS DA PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL:
É POSSÍVEL REORIENTÁ-LAS PARA O SUS?
artigo do mês

Pedro Paulo de Salles Dias Filho*

Neste texto debato uma contradição existente na
organização da assistência à saúde do trabalhador no
Brasil. A universalização trazida com o SUS, isto é,
serviços de saúde de livre acesso sem participação
financeira direta do usuário, acabou por não obter a
adesão firme de segmentos importantes da classe
trabalhadora organizada do país. Numa perspectiva
histórica, os trabalhadores optaram por uma
assistência à saúde individualizada, em detrimento dos
esquemas coletivistas de atenção, como o SUS. Assim,
de forma contraditória, os trabalhadores, em tese os
principais interessados num sistema de saúde
inclusivo, público e gratuito, acabaram por estimular,
no Brasil, um poderoso esquema de atenção de base
operacional privada, associado à produção capitalista.
Nesse esquema predominam as operadoras de saúde.
O trabalhador conta com o patrocínio de sua empresa
para obter acesso a um plano de saúde, para si, e
muitas vezes para seus dependentes. Há razões
históricas para compreender esse panorama, no
entanto, as consequências atuais dessa escolha do
modelo de atenção, de caráter individualizado e
particularista,
podem
contribuir
para
a
reaproximação das classes trabalhadoras em torno de
um SUS coletivo, para todos.
TRABALHADORES E A FORMAÇÃO POLÍTICA
DO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO
Desde 1923, com a edição da Lei Elói Chaves, marco
constitucional em que o Estado traz para a sua órbita
o tema da proteção social do trabalhador, é criada a
primeira CAP [Caixa de Aposentadorias e Pensões]. Dentre seus
objetivos estaria a assistência à saúde do trabalhador.
A CAP criada com o Decreto-lei 4.682, de 24/01/1923,
era específica dos ferroviários, categoria influente de
trabalhadores daquela época. Tinha como fontes de
financiamento as empresas, os trabalhadores e a
União, que repassaria um percentual dos fretes e do
valor arrecadado com o transporte de passageiros. As
parcelas contributivas estão claramente expressas no
decreto-lei. Aqui importa destacar que o modelo de
financiamento das CAP, que além das aposentadorias
e pensões, prestava também assistência à saúde
daquela categoria específica, era tripartite, com a
contribuição do empregado, do empregador e do
Estado. Esse modelo de CAP foi aos poucos sendo
ampliado a outras categorias e, a partir da Era
Vargas, foram criados os IAP [Institutos de Aposentadoria e
Pensões], com as mesmas características das CAP, que

coexistiram até o período da ditadura militar,
quando essas várias caixas e institutos foram
aglutinados no antigo INPS [Instituto Nacional de
Previdência Social], órgão federal criado em 1966. Em
1977, a Lei nº 6439, de 1º de setembro, cria o
SINPAS [Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social],
sob a coordenação do MPAS [Ministério da
Previdência e Assistência Social]. A mesma lei cria o
INAMPS [Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social], que passou a gerir assistência à saúde aos
trabalhadores segurados. A partir dos anos 1980, a
assistência foi sendo estendida a categorias de
trabalhadores sem carteira assinada, via Ações
Integradas de Saúde, já no espírito da Reforma
Sanitária e do SUS que se avizinhava. Em paralelo,
desde meados dos anos 1960 existiam os chamados
convênios-médicos, em que a assistência médica era
assegurada pelo empregador, que deixava de dar
sua contrapartida financeira ao INPS e depois ao
INAMPS. Os convênios pareciam atender à
insatisfação da classe trabalhadora com a oferta
racionada de serviços de saúde nas unidades
próprias da previdência, sendo que nesta
modalidade contava-se ainda com maior facilidade
de marcar consultas médicas e obter hospitalizações.
Os convênios foram extintos em 1979, quando foram
aos poucos sendo substituídos pelos planos de saúde.
Dados de Andreazzi (1991) indicam que em 1987,
ano de instalação da Assembleia Nacional
Constituinte, já existiam no país 24,4 milhões de
vínculos a planos de saúde. É importante realçar
que desde o início do século XX os trabalhadores
brasileiros aderiram de forma crescente aos
esquemas privados de atenção à saúde, inicialmente
nas CAP, depois nos IAP. Com a criação do INPS, a
prestação do serviço era pública, mas também por
meio de rede contratada, após o impulso dado pelo
regime militar à expansão dos hospitais privados. É
dessa época, ainda, a expansão dos convêniosmédicos (prestação pelas empresas). Assim, ao fim e
ao cabo, desde 1923 a assistência à saúde do
trabalhador caracteriza-se por ser individualizada,
associada à produção e ao emprego. De início, se
tínhamos vários fundos financiando a saúde, como
no caso das CAP, hoje, da mesma forma, temos essa
variedade
de
fundos,
também
privados,
representados pelos planos e seguros-saúde. O
Quadro abaixo demonstra essa unidade.

continua
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Quadro

Variantes da assistência médica privada e produtivista (Brasil, 1920-2014)
Período
Anos 1920 aos
1960
Anos 1960-1980
Anos 1980-2014
(**)

Tipo de assistência médica
Assistência
médica
privada
(corporativa)
Assistência médica Previdenciária
(pública-corporativa)
Planos de saúde

Financiamento & Modelo
Tripartite; industrialcorporativo
Tripartite; industrialcorporativo
Tripartite; industrialcorporativo

Observações
Múltiplos fundos (CAPs e IAPs);
assistência médica segmentada
Único fundo - INPS;
assistência médica pública (*)
Firme adesão de trabalhadores organizados.
Múltiplos fundos. Segmentação

Fonte: Elaboração própria. (*) A assistência médica pública era praticada nas unidades próprias do INPS, e nas redes contratada e conveniada, de operação privada.
(**) A partir dos anos 1990 a assistência médica dos planos de saúde concorre com o modelo universal do SUS.

Há uma tradicional preferência da classe
trabalhadora por esse modelo, pois nem a
implantação do SUS no início da década de 1990
alterou essa configuração. A adesão dos
trabalhadores organizados não aconteceu. Ao SUS
aderiram os trabalhadores informais, os formais
sem planos de saúde e as classes menos favorecidas.
Por outro lado, os planos de saúde atendem a apenas
25% da população brasileira. E, na crença de que os
recursos
da
previdência
pertenciam
aos
trabalhadores e não deveriam financiar a saúde
pública, em uma crítica direta ao modelo do
INAMPS de então, os trabalhadores organizados,
nas discussões que antecederam ao SUS universal,
público e gratuito, que surgiu com a Constituição de
1988, defenderam a separação da Saúde do
Orçamento da Seguridade Social, o que ocorreu no
início dos anos 1990, com a criação do INSS [Instituto
Nacional do Seguro Social], que passaria a cuidar das
aposentadorias, e do SUS, que seria responsável pela
saúde pública.
PLANOS DE SAÚDE: O AJUSTE SOBRE O
TRABALHADOR APOSENTADO
Nos anos 2000, os planos de saúde tiveram
grande impulso, o governo estimulou a adesão de
servidores públicos aos planos, manteve o incentivo
de dedução dos gastos com saúde privada no
Imposto de Renda, e o empresariado passou a
oferecer mais o patrocínio a planos de saúde, que, de
forma associada ao crescimento econômico, fez a
indústria da saúde suplementar crescer a taxas
superiores ao PIB [Produto Interno Bruto]. Os vínculos a
planos de saúde no Brasil atualmente superam os 50
milhões. Contudo, a regulação da saúde
suplementar [ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar]
contribuiu para encetar um pesado ajuste sobre os
aposentados detentores de planos coletivos
empresariais. A partir de 2010 uma nova correlação
de forças amplia a capacidade do mercado
influenciar na regulação da ANS. Proprietário
capitalista assume a presidência do órgão regulador,
reajustes das mensalidades dos planos de saúde
descolam-se cada vez mais da inflação, e, em 2011, a
edição da resolução normativa RN 279 faz o referido
ajuste sobre os aposentados.

Muito em breve ocorrerá uma
expulsão em massa dos
aposentados de seus planos de
saúde, por absoluta
incapacidade de pagar
pelas suas mensalidades
de planos de saúde.
Em linhas gerais tratamos aqui dessa questão: a Lei
9.656, de 03/06/1998, estabelece, em seu artigo 31, que
ao aposentado que contribuir para produtos [planos de
saúde] (...) pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado
o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial (...) desde que
assuma o seu pagamento integral.
E o que fez a RN 279? Conforme se observa pela
Seção VII, da referida RN 279, ela traz as opções do
empregador no local em que a Lei 9.656/98 informava
que se tratava de um direito do trabalhador, conforme
trecho aqui citado do art. 31. Assim, um direito do
trabalhador se transmuta, por meio de uma regra
infralegal da ANS, em opção do Empregador. A seção
VII assim se intitula: Das Opções do Empregador
Relacionadas à Manutenção do (...) Aposentado e as
Regras Decorrentes, e o art. 13 é claro: Para
manutenção do ex-empregado (,,,) os empregadores
poderão: I - manter o ex-empregado no mesmo plano
(...); ou II - contratar um plano privado de assistência à
saúde exclusivo para seus ex-empregados demitidos ou
exonerados sem justa causa ou aposentados, na forma
do artigo 17, separado do plano dos empregados ativos.
E, mais adiante: Art. 19: A manutenção da condição de
beneficiário em plano privado de assistência à saúde
exclusivo para (...) aposentados poderá ocorrer com
condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas
daquelas verificadas no plano privado de assistência à
saúde contratado para os empregados ativos.
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Em resumo, trabalhadores idosos de uma mesma
operadora
são
aglutinados
numa
carteira
diferenciada, de aposentados, em que coexistem
apenas trabalhadores idosos em fase de grande
utilização dos serviços de saúde, evento normal
quando a idade chega. O anormal aqui serão os
reajustes de preços dos planos dessa massa de idosos,
apurados sob a forma de rateio. Eles serão muito
maiores que os reajustes dos planos dos funcionários
ativos nas carteiras dos planos empresariais. Muito em
breve ocorrerá uma expulsão em massa dos
aposentados de seus planos de saúde, por absoluta
incapacidade de pagar pelas suas mensalidades de
planos de saúde.
CONCLUSÃO
Os trabalhadores organizados aposentados, que
contribuíram por anos para os planos coletivos
privados, atualmente têm experimentado reajustes
anuais em seus planos de saúde em patamares acima
do índice oficial divulgado pela ANS para os planos
individuais. Essa situação preocupa, e pressupõe a
abertura do debate acerca do futuro de nosso sistema
de saúde, na perspectiva de que ele seja reformulado.
É fundamental que o SUS alcance uma real
importância como melhor alternativa para o cuidado
da saúde do trabalhador e que os planos de saúde
sejam caracterizados como opção secundária dos
trabalhadores, eis que a situação atual desencoraja
esse modelo de atenção privada como opção viável
para cuidar da saúde do trabalhador brasileiro justo
quando ele mais precisa. Cumpre desenvolver no seio
dos sindicatos bem como nas bases um sentido de
classe que aglutine os trabalhadores em torno do SUS
universal e coletivista, para todos. ■ ■ ■
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NOTA dos EDITORES
A produção acadêmica de textos, ditos científicos, não é acessível ao cidadão ‘comum’. Os milhares e
milhares de textos produzidos e armazenados em revistas científicas, todos os anos, são lidos apenas entre os
pares, ou seja, entre os mesmos que os escrevem. Ficam armazenados nas estantes de uma ‘ciência’ hermética,
discriminatória e descolada da sociedade que, para ser conhecida do público, tem que ser traduzida nos jornais,
revistas ‘leigas’, boletins, televisão, blogs, vídeos da internet, no boca-a-boca. No caso da saúde do
trabalhador, essa situação é mais grave, pois o que se escreve sobre o tema deveria ter como alvo principal de
divulgação, ora pois, os trabalhadores! Não é o que ocorre. Revistas ‘científicas’ que tratam da saúde do
trabalhador não são “para o bico” dos trabalhadores comuns. E, cada vez mais, são cada vez menos “para o
bico” dos próprios pesquisadores da saúde do trabalhador. São muitos os obstáculos para que nós, acadêmicos,
professores, militantes, profissionais da saúde do trabalhador consigamos publicar em revistas ‘científicas’. Os
julgadores dos textos são rigororosos, cujo rigor, guardado pelo anonimato, é de credibilidade duvidosa.
Querem mudar conteúdo, questionar opiniões, mudar o método, mexer na alma do que está escrito. Além
disso, revistas ‘científicas’ cada vez mais cobram para publicar, exigem tradução para o inglês, levam meses e
até anos para dar respostas se aceitam ou não o artigo que parece ser tido como uma ameaça para uma estética
científica de caráter dúbio e que não está preocupada em massificar e democratizar o conhecimento produzido.
É com este espírito de resistência que a seção de artigos do Boletim do Fórum Intersindical pretende ser um
espaço aberto e democrático de reflexão e difusão de conhecimentos. Mande seu texto. Participe! ■ ■ ■
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MIRIAM AMARAL QUEIROZ

Militância 24 horas por dia
PERFIL SINDICAL
Miriam é assistente social, formada em 2000, na Universidade Federal Fluminense. Aos 45 anos de
intensa juventude, Miriam milita na base da CTB - Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil. No movimento social é Presidente da União dos Negros e Negras pela Igualdade –
UNEGRO/Macaé-RJ. Também exerce o mandato de direção estadual do PC do B - Partido Comunista
do Brasil. Sua militância incansável começou no movimento estudantil. Apesar de ter se afastado da
militância durante alguns anos, ao ingressar no serviço público retomou sua luta e, atualmente, respira ao
compasso da luta política por direitos humanos e pela saúde do trabalhador. Vamos conhecê-la por ela mesma....
“Estou inserida no Fórum Intersindical visando
contribuir com a saúde do trabalhador. Precisamos
recuperar os 30 anos perdidos desde a promulgação
da Constituição Federal de 1988. Embora nos últimos
13 anos tenham ocorrido grandes avanços sociais no
país, registramos movimentos não satisfatórios na
construção da Renast [Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Trabalhador] . A CTB, onde milito, vem contribuindo para
dar visibilidade à saúde do trabalhador, organizando
nos seus sindicatos filiados as ‘Secretarias de Saúde’.
Recentemente, nos dias 25 e 26 de novembro (2016),
em São Paulo, foi realizado o 2º Encontro Nacional
do Conselho de Saúde e Segurança no Trabalho da
CTB. Considerando a minha militância na política
sindical e as várias correntes dos movimentos sociais,
vejo a saúde do trabalhador como uma ‘Pauta que nos
Unifica’. E o Fórum Intersindical, um espaço de
exercício de produção e reprodução do conhecimento
em saúde do trabalhador. Portanto algo, rico, único e
revolucionário. Hoje a luta de classes está mais
explicita, exigindo mais musculatura e uma maior
envergadura dos movimentos sociais. Ampliar a rede
de enfrentamento se faz necessário e o instrumento do
Fórum Intersindical é de extrema importância, pois
tem uma pauta que unifica toda a classe trabalhadora,
independente da força política que representamos. O
mundo vive uma investida da direita, racista,
excludente e reacionária. A crise econômica mundial
proporciona grande perda de direitos da classe
trabalhadora. O Brasil sofreu um golpe político,
seguido de uma ditadura, visando o desmonte do
Estado e a implantação do projeto neoliberal. O
Estado mínimo, de comércio privatista, não garante
políticas de proteção à classe trabalhadora, desprovida
de bens, exigindo de cada cidadão maior doação no
comércio de compra e venda da força de trabalho.
Não é difícil concluir que a saúde do trabalhador irá
pagar a conta de mais uma crise do Capital. Que,
aliás, vem se demonstrando a mais aguda desde 1929.

Ampliar a rede de enfrentamento se
faz necessário e o instrumento do
Fórum Intersindical é de extrema
importância, pois tem uma pauta
que unifica toda a classe
trabalhadora, independente da força
política que representamos.
Nas lutas recentes que tenho participado (luta pelo
Pré-Sal; Fora Cunha/Fica Dilma; Ocupação das
escolas públicas; audiências públicas; Marcha das
Mulheres Negras; campanhas salariais; Encontros e
Congressos; passeatas...) está sempre presente a
garantia de direitos da classe trabalhadora. A busca
pelo conhecimento sindical me conduziu ao Fórum
Intersinsical, via CTB. Fiz o Curso de Formação
Intersindical e busco me aprofundar nos estudos
acadêmicos. A Fiocruz nos permite uma parceria
entre sindicato e academia, oferecendo capacitação
em todos os níveis de escolaridade, capacitando para
um exercício de militância com um nível mais alto de
conhecimento. Hoje para executarmos de fato a saúde
do trabalhador, como preconiza a CF/88 é necessária
a fusão da academia com o movimento sindical. Nós
sindicalistas não podemos deixar de beber na fonte da
academia e tampouco de dividir nossas experiências,
pois não existe saúde do trabalhador sem sindicatos e
os sindicalistas. É necessário muita resistência para
superar mais essa investida do Capital. Vamos juntos
escrever um novo capítulo dessa história. E é preciso
lançar mão de todas os instrumentos. A saúde do
trabalhador é um polo de unidade e resistência nos
tornando mais fortes e mais combativos.
Vamos à luta!” ■ ■ ■

[entrevista concedida à Coordenação]
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Trabalhadores Anônimos

Dando Visibilidade às
Identidades Sociais

Eliane – a diarista do sorriso de todos os dias

Foto: Ana Paula Bragança - 2016

Eliane Maria do Carmo Santos é uma mineira de 56 anos, casada, mãe de um
filho, moradora da Tijuca. Em 1983, aos 23 anos, com a vida “virada de ponta
cabeça” veio para o Rio porque suas irmãs já moravam aqui. Depois de uma
semana na casa delas, Eliane foi trabalhar em casa de família no Leblon.
Casou-se em 1986 e depois começou a trabalhar como diarista, “porque aí eu
teria mais tempo pro marido aquelas coisas todas de dona de casa e eu queria
também ter um filho.” No princípio fazia comida congelada, porque é
cozinheira de forno e fogão. No período Collor, a recessão reduziu seu tipo de
trabalho e a dificuldade de se manter só cozinhando obrigou-a a fazer faxina,
passar roupa e o que aparecesse nos trabalhos domésticos. “Eu gosto muito do
que eu faço, mas o que eu mais gosto mesmo é de cozinhar. Cozinhar é a minha
área!” Em virtude do trabalho, Eliane tem varizes, porque fica muito tempo
em pé, “inclusive eu vou até ter que fazer o tratamento agora, não vai ser muito
fácil não, mas Deus dá um jeito! E isso não atrapalha meu trabalho, eu consigo
trabalhar.” Com seu lindo sorriso, Eliane fala sobre seu ofício: “Trabalhar por
conta própria tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você não tem
patrão, você faz seus horários e o lado ruim é que fica instável, por exemplo,
nessa área de diarista às vezes você tem, às vezes não tem trabalho. Graças a
Deus, isso comigo não acontece, porque nas minhas casas estou há 8, 9, 10, 14
anos e não tenho a coisa inconstante de outras pessoas, que às vezes ficam
precisando de dinheiro. Mas para o meu lado está indo tudo bem!” ■ ■ ■

Murilo – o cabista das acerolas
Calma pessoal! Cabista é quem nasce em Arraial do Cabo e as acerolas
apenas ilustram a simpática foto de Murilo Luiz Neves da Silva, 44 anos,
nascido e criado no município de praias paradisíacas do Estado do Rio
de Janeiro. Seu pai era estivador da Companhia Álcalis e sua mãe dona
de casa. Casado, pai de duas filhas, já é avô com muito orgulho. Nas
horas livres o que mais gosta de fazer é pescar. Fala, Murilo!
Pois é, tenho um ponto de mercearia. A pessoa tem que ter um certo
conhecimento, fazer as coisas, o que é correto e não fazer as coisas erradas
e no momento que nós vemos que as coisas estão dando errado temos que
colocar as coisas no lugar para que não venha a acontecer o pior e tentar
conquistar aquilo que a gente procura sempre ter. Também cuido da casa
dos veranistas. Em termos de saúde, aqui na nossa região a única coisa
que pode prejudicar a nossa saúde são só as virações de tempo e o vento
sudoeste que vem e atrai as doenças para a nossa região. Fora isso, graças
a Deus, nós não temos nada que ameace a nossa saúde, não. Tenho o meu
próprio negócio, mesmo sabendo que trabalhar com carteira assinada é
sempre mais certo, porque nós temos o nosso salário, pagamos o INSS e
temos o direito que merecemos pelo nosso trabalho. Além da atividade na
Foto: Re nato Bonfatti - 2016
mercearia também cuido da casa de alguns veranistas aqui de Arraial do
Cabo, o que me dá um rendimento extra. Gosto de cuidar dessas casas porque ajuda no nosso orçamento e com as despesas da família. É uma atividade boa que distrai a mente e faz pensar
em coisas melhores. Quanto mais a gente procura os nossos objetivos mais as coisas vão melhorando pra gente!
Hoje, em termos de planos para o futuro, eu penso em estabilizar cada vez mais a minha vida e colocar as coisas
sempre certas nos lugares para que tudo venha a dar certo. Mas o objetivo está na nossa pessoa mesmo. Sempre
andar correto com as pessoas, respeitando, buscando as coisas certas para que nada venha a dar errado. ■ ■ ■
[entrevistas concedidas à Coordenação – 2016]
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INFORMES
A próxima reunião do Fórum Intersindical de Formação em
Saúde - Trabalho - Direito (FIS) será no dia 21/12/2016, de 09
às 13:00h no DIHS/ENSP - Prédio da Expansão da FIOCRUZ,
localizado na Av. Brasil, nº 4036, sala 905, Manguinhos - Rio
de Janeiro (direção Zona Norte). O Fórum é uma iniciativa
conjunta de várias instituições acadêmicas, sindicatos de
trabalhadores e dos Cerest (Centros de Referência em Saúde do
Trabalhador), aberto à participação de todos os interessados nas
temáticas abordadas e na luta pela saúde do trabalhador.

Nesta próxima reunião faremos a reunião final do
ano 2016 - o ano que não começou para a saúde do
trabalhador -. Faremos, como sempre, a leitura
debatida do Boletim (de dezembro) e, além disso,
uma avaliação do ano e o plano de trabalho para
2017. Ao final da reunião faremos nossa
confraternização com um lanche comunitário. Leve
seu salgado e/ou bebida. Esperamos vocês lá.

A Coordenação do Fórum Intersindical
agradece a todos aqueles que acreditam num
trabalho com dignidade, respeito à
participação e na produção compartilhada de
um conhecimento novo que coloque a saúde
em primeiro lugar no mundo do trabalho.
FELIZ NATAL E QUE 2017 SEJA UM ANO
DE RESPEITO À SAÚDE DO
TRABALHADOR

Reunião do Fórum Intersindical – 25/11/2016

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

A última reunião do Fórum Intersindical teve Jorge Machado (no
destaque ao centro) como convidado da Oficina Temática. Confira
no blog: http://www.multiplicadoresdevisat.com/oficina-assdiomoral---profjacqueline-

Veja Nota Técnica do DIEESE sobre
Saúde do Trabalhador
http://www.dieese.org.br/notatecnica/2016/notaTec162Saude.pdf

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

Para ter acesso aos outros Boletins do Fórum
Intersindical de Formação visite o site
www.multiplicadoresdevisat.com/boletins

Conheça a história da Saúde do Trabalhador no Brasil.
Leia nossos Boletins do Fórum Intersindical.
http://www.multiplicadoresdevisat.com/boletins-de-0-ate-11nova-pagina

www.multiplicadoresdevisat.com
Venha Para o Fórum Intersindical
Juntos fazemos a diferença da Saúde do Trabalhador

Coordenação:
Ana Paula Bragança (mestranda ENSP/FIOCRUZ)
Jacqueline Wilhelm Caldas (mestranda ENSP/FIOCRUZ)
Luciene Aguiar (doutoranda ENSP/FIOCRUZ)
Renato José Bonfatti (CESTEH/ENSP/FIOCRUZ)
Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos (DIHS/ENSP/FIOCRUZ)
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Av. Brasil, 4036 sala 905, Manguinhos - CEP: 21.040-361
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