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Apresentação
No início de setembro de 2010, tomou lugar entre um grupo de médicos da 

Fundacentro, junto com a diretoria técnica da instituição, uma discussão acerca das 
diversas frentes de atuação do médico no campo da relação saúde e trabalho, bem como 
seus correspondentes embasamentos ético-profissionais e humanos. A discussão evo-
luiu para a ideia de realizar um evento que procurasse resgatar o compromisso social, 
o papel do médico na sociedade e ainda o olhar do médico para o sofrimento humano. 

Esse grupo, por diversos motivos, sentia-se incomodado com procedimentos 
que colegas vinham adotando em diferentes situações e que acabavam contribuindo 
para a exclusão de trabalhadores, seja do mercado de trabalho, do sistema de seguridade 
social ou do sistema judiciário.

Tivemos a percepção de que, frequentemente, o conhecimento nas diversas 
áreas, em interface com a saúde, era usado para finalidades alheias à defesa da vida e do 
bem-estar dos trabalhadores, o que devia angustiar os profissionais. O problema não di-
zia respeito somente à atuação dos médicos, mas ao modo como os sistemas privilegiam 
esses profissionais, tornando-os agentes de decisão, porém, ao mesmo tempo, condi-
cionam e cerceiam este suposto poder de decisão do médico. Sendo assim, resolvemos 
começar com a realização de um evento, ainda no mesmo ano, que contasse com a par-
ticipação de médicos que fossem reconhecidos pelo conhecimento técnico e de outros 
que, além disso, fossem representantes da corporação.

Optamos, assim, por realizar um evento de caráter misto, com algumas pin-
celadas técnicas, mas prioritariamente de diálogo com a sociedade.Escolhemos como 
palestrantes e debatedores pessoas experientes (na maioria médicos), dedicadas e en-
volvidas na construção de políticas publicas de proteção à vida do trabalhador, na for-
mação de mercados de trabalho que proporcionassem o exercício da autonomia e a 
aplicação de conhecimento, bem como a reflexão e o aprimoramento de práticas que de 
fato ajudassem a conquista do trabalho voltado para a promoção da saúde integral do 
trabalhador e por extensão, de suas famílias. Pedimos aos palestrantes e debatedores que 
fizessem uma espécie de depoimento, utilizando sua capacidade de reflexão e constru-
ção de pensamentos.

Tivemos muita sorte, pois todos os convidados adequaram suas agendas sem-
pre apertadas para atender ao nosso convite, apesar da pouca antecedência. A progra-
mação abordou princípios mais gerais e situações do cotidiano.Esta publicação traz a 
transcrição das palestras proferidas neste evento.

A palestra de abertura do Professor Dalmo Dallari acerca do processo de 
construção do conceito da saúde do trabalhador como direito humano a partir do sécu-
lo XVIII, foi o pilar fundamental para que discutíssemos posteriormente cenários mais 
específicos.
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Acreditamos que tivemos sucesso no evento, pois a discussão franca que se es-
tabeleceu em todas as mesas, ajudou-nos a pensar em mudanças necessárias nas diversas 
situações vividas pelos profissionais que se dedicam a atuar no mundo do trabalho em 
prol da saúde dos trabalhadores.

A razão desta publicação é a constatação de que, apesar dos vários anos que 
nos separam do evento,  os aspectos discutidos nas palestras continuam atuais. Que-
remos ajudar os profissionais e suas representações sindicais, associativas e de classe a 
discutir e lutar por uma prática generosa, acolhedora e integrada às necessidades dos 
povos. Foi para isso que estudamos e escolhemos a profissão que temos.

Destacamos, com muita tristeza, que um dos palestrantes, Egon Koerner Ju-
nior, procurador do trabalho de Santa Catarina, faleceu no dia 15 de março de 2014. 
Digno de admiração pela simplicidade, sabedoria, entusiasmo e dedicação pela luta da 
efetivação dos direitos sociais dos trabalhadores, será sempre lembrado com saudade 
por nós, que o conhecemos e queríamos tê-lo durante muitos anos ainda ao nosso lado.

Incluímos o capítulo 4 (Ser médico) do livro Trabalho e Saúde: a precarização 
do trabalho e a saúde do trabalhador no Século XXI1, gentilmente cedido pela LTr, escri-
to por Maria Maeno, médica pesquisadora da Fundacentro, que estabelece um diálogo 
com vários dos aspectos abordados no evento. 

Boa leitura!

1 Alves, G., Vizzaccaro-Amaral, A.L., Mota, D.P. (org) Trabalho e Saúde: a precarização do trabalho e a saúde 
do trabalhador no século XXI. São Paulo: LTr, 2011.
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Ser médico1,2 
Maria Maeno

Introdução

Poucos assuntos despertam tanto interesse na sociedade quanto a saúde e, 
mais ainda, as doenças. Além dos programas de rádio e televisão, numerosos são os li-
vros e filmes destinados para o grande público que discorrem sobre histórias de pessoas 
de todas as idades que repentinamente veem seu cotidiano conturbado pelo apareci-
mento de uma doença grave. As abordagens frequentemente se referem às reflexões que 
a pessoa acometida passa a fazer após o diagnóstico, ou à busca desesperada, e por vezes 
heroica, da cura ou ainda a descoberta de redes sociais de suporte. O protagonismo se 
limita ao doente, às pessoas do círculo afetivo e às vezes ao médico, cujo papel oscila 
entre o de um cientista obstinado e o de um herói.

Na vida real as situações são muito mais complexas e passam por aspectos 
estruturais e culturais da sociedade em que vivemos, com múltiplos desdobramentos, 
que só podem ser dimensionados e sentidos na sua integralidade pela pessoa afetada. 
Os demais envolvidos, sejam familiares, pessoas do seu círculo social, colegas e chefias 
das empresas em que trabalha ou profissionais de saúde, terão sempre uma visão parcial 
do caso e suas implicações.

Este texto pretende discutir aspectos relacionados à atuação médica em di-
ferentes papéis sociais, utilizando-se de situações reais de trabalhadores que em deter-
minado momento se viram incapacitados em continuar a sua rotina laboral e de ações 
judiciais.

1. Aspectos históricos da atuação médica e sua relação com os trabalhadores

Ao analisar os registros da Antiguidade sobre doenças e causas atribuídas pelos 
escritores da época, Rosen (1994. p. 37-38) lembra que “os grandes médicos da Grécia 
Antiga eram também filósofos naturais”, e os problemas de saúde faziam parte de um ce-
nário de interesse muito mais amplo, que passava pela compreensão do universo e pelas 
relações entre homem e natureza. As alterações de saúde teriam origem na falta de har-
monia entre homem e ambiente, base do livro de Hipócrates Ares, Águas e Lugares, que 

1  As ideias que exponho neste texto são resultados da experiência de mais de 25 anos de atuação na área de saúde 
do trabalhador, em particular no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo e desde 
2005 na Fundacentro. Elas vêm sendo maturadas ao longo de alguns anos com vários colegas, médicos e não 
médicos, que atuam em diferentes instituições públicas dos setores da saúde, do trabalho e da previdência social, 
com professores de universidade e sindicalistas.
2 Alves, G., Vizzaccaro-Amaral, A.L., Mota, D.P. (org) Trabalho e Saúde: a precarização do trabalho e a saúde do 
trabalhador no século XXI. São Paulo: LTr, 2011. 
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não era apenas um tratado teórico, mas uma espécie de manual guia na avaliação das 
condições sanitárias das terras que iam sendo colonizadas pelos gregos em seu processo 
de expansão desde o ano 1000 a.C. (ROSEN, 1994). 

Uma vez que as diretrizes médicas para se ter uma boa saúde baseavam-se no 
respeito às necessidades de nutrição, de exercício e descanso, considerando a “idade, 
o sexo, constituição e as estações”, torna-se claro que as premissas das boas condições 
de higiene da Antiguidade, tanto na Grécia como no Império Romano, se aplicavam às 
pessoas da aristocracia.

Os médicos exerciam o seu ofício de maneira itinerante, de cidade em cidade, 
e se estabeleciam durante um determinado período nos locais onde havia muito traba-
lho. Na Grécia, a partir do ano 600 a.C., as comunidades passaram a juntar dinheiro para 
pagar os préstimos dos médicos que elas nomeavam, garantindo-lhes sustento indepen-
dentemente da época do ano ou da quantidade de trabalho que tinham. Essa prática 
se disseminou e o espírito generoso de alguns médicos, que atendiam sem distinção 
de classe ou condição social, é lembrado, assim como suas atitudes solidárias quando 
nas épocas de epidemias abriam mão dos salários (ROSEN, 1994). A confiança que as 
comunidades passavam a ter nos médicos se dava pelo acerto de suas condutas para 
debelar as doenças que assolavam as diferentes regiões.

A genialidade dos romanos nos quesitos de engenharia e administração, 
expressa nos sistemas de extensos aquedutos e esgoto, a cultura dos banhos e a 
herança do conhecimento médico dos gregos devem ter evitado, provavelmente, várias 
epidemias nos primeiros séculos da era cristã, embora surtos de doenças infecciosas 
tenham sido relatados. Quanto à organização da assistência médica (ROSEN, 1994. 
p. 43-47), no Império Romano havia os “clínicos municipais”, os médicos privados, os 
grupos assalariados ligados a corte imperial e, em alguns casos, a famílias. Estruturas 
similares a salas cirúrgicas foram criadas entre os gregos e há evidências da organização 
de enfermarias e estruturas hospitalares entre os romanos.

Os relatos da higiene da elite político-econômica eram predominantes na lite-
ratura e as doenças que acometiam os que viviam do trabalho ocupavam pouco espaço, 
mas os gregos e romanos citavam a palidez dos mineiros que trabalhavam em subterrâ-
neos mal ventilados, as intoxicações por substâncias químicas, como o chumbo e enxo-
fre, dentre outras formas de adoecimento (ROSEN, 1994).

A grande obra, que, com justiça, é citada pela maioria dos que se ocupam da 
saúde dos trabalhadores foi publicada somente séculos depois, em 1700 e republicada em 
1730 por um médico italiano (RAMAZZINI, 1992), que descreveu com profundidade 
dezenas de atividades de trabalho e demonstrou grande perspicácia ao ressaltar, em cada 
um dos capítulos, diferentes aspectos que são temas de reflexões e ações até os dias  
de hoje.

Logo no prefácio, relata que não se considerou diminuído ao visitar “sujas 
oficinas” para “observar os segredos da arte mecânica”. Fala da medicina da época que 
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“tende para o mecanicismo, de certo modo, e as escolas nada mais tratam senão de au-
tomatismo” (RAMAZZINI, 1992. p. 16-17). O que diria ele dos nossos tempos, em que 
a atuação médica é pautada por novas tecnologias, que substituem com certa frequência 
o contato entre o médico e o seu paciente? O que diria Ramazzini ao saber que a célebre 
pergunta que ele dizia ser necessário acrescentar em uma consulta médica ainda não é 
feita na imensa maioria dos atendimentos — “que arte exerce?”.

No capítulo em que trata dos cloaqueiros3, levanta a dúvida que tem sobre 
o real interesse dos médicos em visitar e conhecer ambientes de trabalho sujos e mal 
cheirosos, já que costumavam frequentar ambientes elegantes e limpos. Seriam talvez 
incapazes de reconhecer as mazelas do trabalho.

Esse mesmo aspecto foi tratado por David Capistrano, 300 anos depois, no 
seu discurso por ocasião do VI Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em 2000, quando 
abordou o Programa de Saúde da Família como uma estratégia de atenção à saúde, res-
saltando a importância da adesão dos profissionais de saúde, sobretudo do médico, aos 
princípios do Programa4. 

Abordando a capacitação médica como um campo de disputa, convém dividir 
essa discussão em duas partes: técnica e ideológica. Na opinião do autor, a capacitação 
ideológica é na verdade uma batalha entre os iátricos, que geralmente são oriundos das 
camadas sociais mais privilegiadas. Afirma ainda que, em geral, eles não têm sensibili-
dade social, pois sempre lhes venderam ideias deslocadas da dura realidade cotidiana da 
população. “Eles têm que se desesperar!”, disse David, referindo-se aos médicos e a ou-
tros profissionais de saúde, pregando uma verdadeira transformação nos fundamentos 
de sua formação conservadora e ressaltando que os profissionais tinham que conhecer 
os seus pacientes, e isso incluía conhecer o local onde viviam, sofriam, adoeciam e mor-
riam. Esse mesmo médico sanitarista, falecido precocemente em 2000, ressaltou em um 
artigo sobre o programa de saúde da família e da capacitação dos profissionais de nível 
superior as duas frentes, uma de conhecimentos técnico-científicos e outra, continuada, 
centrada no conceito “sobre as questões do trabalho em equipe, do aprendizado mútuo, 
do relacionamento com a comunidade e da extração de leite de pedras: como buscar 
obstinadamente melhorar as condições de vida e saúde dos grupos sociais que vivem 
com tão pouco e tão mal”(CAPISTRANO FILHO, 1999).

Ramazzini observou que os citados cloaqueiros, ao ficarem parcial ou total-
mente cegos pelos vapores emanados dos dejetos que limpavam, mendigavam pela cida-
de, revelando a ausência de uma estrutura de amparo estatal aos que não mais podiam 
trabalhar. Esse mesmo desamparo e a história de uma família pobre que se desestrutura 
após a cegueira do chefe de família, provocada por uma explosão no forno de azulejos,  
é contada em um romance que mistura personagens fictícios e pessoas que fazem parte 

3 Cloaqueiros eram trabalhadores que limpavam as latrinas das casas cheias de dejetos, equivalentes ao esgoto dos 
dias de hoje.
4 Discurso disponível na íntegra em CD, anexo do livro Saúde do Trabalhador no SUS, de Maria Maeno e José 
Carlos do Carmo. São Paulo: Hucitec, 2005. 
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da história real, como é o caso do famoso pintor Johannes Vermeer, falecido 25 anos 
antes da primeira edição do livro do médico italiano (CHEVALIER, 2004).

Na mesma obra, ao falar das repercussões do esforço físico sobre o corpo 
dos carregadores de Veneza, Ramazzini lembra alterações do sistema cardiovascular 
e das hérnias de parede muscular, ressaltando um episódio de morte em decorrência 
de uma hérnia inguinal possivelmente estrangulada. No capítulo em que tratou do 
sedentarismo dos operários que trabalhavam sentados, como os alfaiates e sapateiros, 
observou a corcunda relacionada ao fato de tanto se manterem debruçados, tendo seus 
perfis comparados aos dos macacos. Lembrou-se das varizes advindas do trabalho em 
pé e dos escribas e notários, cuja atividade laboral era escrever muito e rapidamente, 
tendo que prestar muita atenção no que faziam para não mancharem os livros. Ressaltou 
o sedentarismo, que também era característico da vida desses trabalhadores da escrita, e 
poderia ser vencido se fizessem exercícios físicos. Não o faziam por falta de tempo, pois 
tinham contrato e tinham que cumprir a jornada. Com certa frequência, Ramazzini 
falava de possíveis medidas preventivas, mostrando estranheza, no entanto, pelo fato de 
que se pudesse recomendá-las sem que a causa fosse eliminada. 

Em outros momentos, mostrava a impotência do médico, como quando fa-
lou dos tipógrafos: “Não percebo que socorro possa levar a arte médica a esses servi-
dores das letras, nem que precauções propor, além de aconselhar-lhes moderação em 
seu trabalho, do qual deverão se afastar algumas horas” (RAMAZZINI, 1992. p. 157). 
Essa mesma moderação era recomendada em vários outros casos, assim como pausas,  
como para os confeiteiros de frutas secas e sementes, que trabalhavam em altas tempe-
raturas e para os tecelões, cuja atividade exigia os movimentos das “mãos, braços, pés e 
espáduas, não deixando parte alguma que não colabore, ao mesmo tempo” (RAMAZZI-
NI, 1992. p. 161).

Foucault (1995) lembra que nessa época aqueles que trabalhavam faziam par-
te da paisagem urbana e não eram considerados ainda um problema para a classe do-
minante.

Por que os pobres não foram problematizados como fonte de perigo 
médico, no século XVIII? Existem várias razões para isso; uma é 
de ordem quantitativa: o amontoamento não era ainda tão grande 
para que a pobreza aparecesse como perigo. Mas existe uma razão 
mais importante: é que o pobre funcionava no interior da cidade 
como uma condição da existência urbana. Os pobres da cidade 
eram pessoas que realizavam incumbências, levavam cartas, se 
encarregavam de despejar o lixo, apanhar móveis velhos, trapos, 
panos velhos e retirá-los da cidade, redistribuí-los, vendê-los, etc. 
Eles faziam parte da instrumentalização da vida urbana. Na épo-
ca, as casas não eram numeradas, não havia serviço postal e quem 
conhecia a cidade, quem detinha o saber urbano em sua meticu-
losidade, quem assegurava várias funções fundamentais na cidade, 
como o transporte de água e a eliminação de dejetos, era o pobre. Na 



13

medida em que faziam parte da paisagem urbana, como os esgotos 
e a canalização, os pobres não podiam ser postos em questão, não 
podiam ser vistos como um perigo. No nível em que se colocavam, 
eles eram bastante úteis. (FOUCAULT, 1995. p. 94)

Considerando assim, o contexto do século XVIII, as descrições detalhadas  
de Ramazzini adquirem um valor inestimável, pois conseguem transmitir a singula-
ridade de cada um no desenvolvimento de seu ofício exercido por várias pessoas, des-
validos na sua grande maioria. Têm o dom de nos fazer prestar atenção nos trabalha-
dores dos mais penosos ofícios como pessoas em sua integralidade, e não como objetos  
sem subjetividade.

Não por acaso, foi na Inglaterra, país no qual o desenvolvimento industrial 
e do proletariado foi o mais rápido e importante, onde apareceu uma nova forma de 
medicina social no século XIX, que vinculava a assistência aos desprovidos de posses ao 
controle de sua saúde para garantir a segurança da elite econômica, por meio de uma 
rede de serviços de saúde, que obrigava e controlava a vacinação e localizava os locais 
insalubres e os destruíam.

De maneira geral, pode-se dizer que, diferentemente da medicina 
urbana francesa e da medicina de Estado da Alemanha do século 
XVIII, aparece, no século XIX e sobretudo na Inglaterra, uma me-
dicina que é essencialmente um controle da saúde e do corpo das 
classes mais pobres para torná-las mais aptas ao trabalho e menos 
perigosas às classes mais ricas. (FOUCAULT, 1965. p . 97)

Também a abordagem das precárias condições de trabalho dentro das em-
presas seguiu a lógica do controle dos agravos à saúde dos trabalhadores, por meio 
da contratação de médicos e da formação de serviços médicos dentro das empresas, 
precursores dos nossos serviços especializados de medicina e segurança no trabalho 
(SESMT)5. Os empresários passaram inteiramente a responsabilidade do que acontecia 
à saúde dos seus trabalhadores aos médicos que contratavam (MENDES; DIAS, 1991), 
embora de fato eles não tivessem qualquer interferência sobre os aspectos geradores dos 
agravos à saúde.

2. Mundo contemporâneo do trabalho, da atenção à saúde do trabalhador e 
da atuação médica nos diferentes espaços sociais

Este tópico tem o objetivo de levantar a discussão e reflexão sobre algumas 
situações vividas por médicos que atuam em questões referentes à saúde do trabalhador 
em diferentes espaços sociais.

5 SESMT: Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, regulamentado pela Norma Regulamenta-
dora 4, do Capítulo V do Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho (Lei n. 6.514, de 22.12.1977).



2.1) Quando o médico e seu conhecimento específico são usados a favor de uma lógi-
ca de exclusão dos trabalhadores

a) Caso de Mirela6: o médico da empresa como ator ativo no processo de agrava-
mento de uma doença ocupacional.

Mirela é bancária desde 1988. Foi admitida por um banco estrangeiro como 
escriturária, uma função inespecífica. Em 1990 foi promovida a chefe de seção, em me-
ados de 1991, passou a ser chefe de um posto de atendimento bancário (PAB) dentro 
de uma empresa de 800 funcionários; no final de 1994 voltou a ser chefe de seção na 
agência, no primeiro semestre de 1996 foi promovida à tesoureira e no início de 1998 foi 
promovida a gerente de relacionamento de pessoa física. 

Até esse momento, sua história era uma em tantas outras, de uma trabalhado-
ra que ao longo de 10 anos foi trilhando uma carreira de aumento de responsabilidades 
e de atividades diversificadas e cumulativas, que incluíam abertura e digitação de conta-
-correntes e poupanças, contagem de numerários, pagamento de salários e aposenta-
dorias, contagem e compensação de cheques, carregamento de malotes com notas de 
dinheiro e moedas do PAB à agência, pelas ruas, e abastecimento de caixas automáticos. 
Sua jornada diária de trabalho foi de seis horas apenas quando escriturária. 

A partir de seu primeiro cargo de chefia, formalmente passou a oito horas, 
sendo, no entanto, frequentes os dias em que as ultrapassava. Tampouco fazia regular-
mente seus períodos de almoço. Todas as atividades de trabalho exigiam rapidez e repe-
titividade de movimentos, principalmente de vários segmentos dos membros superiores 
e constante concentração. Nesses anos de trabalho, artifícios eram utilizados em virtude 
do acúmulo de trabalho e em prol da produtividade, como, por exemplo, o registro da 
produção de atividade de caixa que efetivamente fazia sob a matrícula de colegas, para 
“burlar” a orientação de que os gerentes não podiam assumir a “abertura de caixa”. Não 
fazia porque queria ou gostava, e sim para diminuir as filas dos clientes, aliviar a carga 
dos colegas e manter a imagem do banco.

Em 1998, dores que se insinuaram progressivamente a fizeram procurar um 
ortopedista do convênio, que fez diagnóstico de tendinites de vários segmentos dos 
membros superiores. A empresa emitiu comunicação de acidente do trabalho (CAT) 
por Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (LER/DORT) e Mirela foi afastada por seis meses. Retornou ao seu posto sem 
qualquer mudança das condições de trabalho anteriores ao afastamento.

Em 2001, foi realocada para uma agência no centro de São Paulo, distante 60 
quilômetros de sua residência. Trabalhou com dor em membros superiores, cuja inten-
sidade aumentou, até que, sem condições de manter-se na atividade laboral, foi afastada 
novamente em 2002, desta vez sem a emissão de CAT pela empresa. Foi o sindicato dos 
trabalhadores que emitiu a CAT. Permaneceu em tratamento até 2008, quando foi enca-
minhada para a reabilitação profissional do INSS. Durante o estágio de um mês promo-

6 Nome fictício.
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vido pelo órgão segurador só fazia atendimento telefônico, em ritmo muito menor do 
exigido. Recebeu um “certificado de reabilitação profissional” do INSS, segundo o qual 
poderia manter-se na “função de gerente de relacionamento personal com adaptação do 
posto de trabalho”, como está literalmente escrito no documento que recebeu da insti-
tuição, que também emitiu um documento declarando que entre suas restrições estava 
a de que não poderia ser submetida à pressão por produtividade.

Com o retorno efetivo à empresa, teve que aumentar muito o seu ritmo de 
trabalho para atingir as mesmas metas exigidas para os demais gerentes, explicitadas 
nas reuniões pelo gerente geral e em comunicados da empresa endereçados a todos, 
incluindo ela. Eram metas de vendas de produtos, como seguros e investimentos, que, 
no entanto, eram registradas para a matrícula de um colega, pois em tese, ela que havia 
passado pela reabilitação profissional não poderia ter essas exigências.

Com menos de um ano de retorno ao trabalho teve piora do quadro de dor e 
agravamento da afecção do ombro direito, de maneira que teve que ser operada no final 
de 2009, quando foi afastada novamente do trabalho. De novo, a empresa não emitiu a 
CAT e o sindicato dos trabalhadores o fez. Retornou ao trabalho quatro meses depois, 
no início de 2010, e interrompeu o tratamento fisioterápico por impossibilidade de sair 
durante a jornada de trabalho. Como das outras vezes em que havia sido afastada do 
trabalho, o INSS considerou o seu caso ocupacional. No entanto, a empresa só regula-
rizou sua situação seis meses depois, depositando por fim o fundo de garantia referente 
ao período em que esteve afastada após várias solicitações formais de Mirela insistindo 
para que o fizesse7. 

A dor vinha piorando de forma que, em novembro, foi novamente afastada 
por seu ortopedista, por afecções de ombro e punho, além de dor cervical. Durante os 
primeiros quinze dias de atestado, foi intimada por carta assinada pelo médico do tra-
balho do banco, coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO)8  a comparecer a uma consulta com um médico indicado pela empresa, sob 
pena de sofrer medida administrativa caso não comparecesse, destacando que sua pre-
sença era obrigatória. Ela atendeu à intimação e, após a consulta, o médico examinador 
lhe disse que o relatório seria enviado ao médico do banco, sem lhe fornecer qualquer 
cópia a despeito de solicitação formal feita pela paciente, o que consiste em infração dos 
preceitos da ética médica.

Quanto ao seu esforço para manter-se trabalhando, tem seguidamente solicitado 
alguns dispositivos para facilitar o seu trabalho, como um fone de ouvido e um mouse de 

7  A diferença entre o benefício acidentário e o benefício não acidentário é que, no primeiro caso, durante o perío-
do de concessão, o segurado recebe o fundo de garantia e tem estabilidade de um ano após o retorno ao trabalho 
(BRASIL, 1991, Lei n. 8.213/91). 
8 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional é obrigatório para as empresas que tenham trabalhadores 
cujo vínculo empregatício seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, segundo Norma Regulamentadora 
7, uma das normas regulamentadoras — NR — do Capítulo V do Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho 
(Lei n. 6.514, de 22.12.1977), relativas à Segurança e Medicina do Trabalho aprovadas pela Portaria n. 3.214, de 
8.6.1978.  
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melhor qualidade, sem resposta positiva. A pressão para atingir as metas tem variado  
de acordo com o gestor de plantão, mas, mesmo quando não há cobrança explícita, sente-
se constrangida diante dos colegas em trabalhar mais devagar. Relatou que exatamente 
metade dos funcionários da agência onde trabalha tem problemas musculoesqueléticos 
ou transtornos psíquicos, sendo afastados por poucos dias ou mantendo-se em atividade 
às duras penas, caracterizando-se uma situação de presenteísmo, em que trabalhadores, 
apesar de adoecidos, evitam o afastamento do trabalho com receio de represálias, 
isolamento e demissão (FRANCO; DRUCK; SELIGMANN-SILVA, 2010), piorando seu 
quadro clínico ou dificultando sua recuperação.

Esta história, com um fim indefinido ainda, oferece elementos para a discus-
são de alguns aspectos da situação de uma trabalhadora adoecida dentro da empresa.

As profundas mudanças do sistema financeiro no Brasil e as condições de 
trabalho nos bancos, já foram estudadas por vários autores, dentre eles, Jinkings (2002, 
2006), Marcolino e Carneiro (2010), que analisaram com profundidade as suas caracte-
rísticas marcadas pela intensificação do uso da tecnologia e da informática; da terceiriza-
ção, com ênfase na chamada qualidade do atendimento, particularmente aos segmentos 
com maior renda, considerados estratégicos, e na exigência da habilidade para vender 
produtos de várias naturezas, tais como títulos, seguros e aplicações, entre outros. 

Jinkings (2006) chama a atenção para o decréscimo do segmento dos 
escriturários e auxiliares bancários e das chefias intermediárias, desnecessárias na 
medida em que as formas de controle do trabalho ocorrem pelo sistema informatizado, 
por meio do qual é possível registrar a produtividade de cada trabalhador. Foram criadas 
gerências responsáveis por diferentes segmentos, tais como pessoas físicas e jurídicas, 
divididas por faixas de rendimento. 

No caso da bancária em questão, trata-se de uma pessoa que foi admitida 
como escriturária e depois seguiu carreira tendo chegado ao cargo de gerente de rela-
cionamento para pessoas físicas, no qual tinha metas e realizava múltiplas atividades 
operacionais. Os cargos de chefias e gerentes formalizam a passagem das jornadas de 
seis para oito horas oficiais. Nesse contexto, Mirela é somente mais uma das pessoas que 
trabalham em banco e a descrição das atividades que exerceu dá uma ideia do seu coti-
diano comum a tantos dos seus colegas. Mas, para ela, o quadro de dor e o diagnóstico 
de tenossinovite e afecções similares relacionadas às condições de trabalho são agora 
inseparáveis de sua vida pessoal e familiar. Fazem parte também das estatísticas frias dos 
estudos sobre a saúde dos trabalhadores.

 A pesquisa nacional por amostra de domicílio referente à saúde da população 
brasileira (IBGE, 2008) mostrou que, em comparação com os trabalhadores em geral, 
os atuantes na intermediação financeira apresentaram tendinites em maior proporção. 
Estudo de dados sobre benefícios por incapacidade concedidos pelo INSS, cujos resul-
tados subsidiaram legislação que adotou critério epidemiológico para a concessão de 
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benefício acidentário9, identificou que nos bancos com carteira múltipla, como é o caso 
da empresa em que Mirela trabalha, as afecções musculoesqueléticas são estatisticamen-
te mais frequentes do que em outros ramos econômicos.

Além da atitude de imobilidade e indiferença da empresa no tocante a qualquer 
alteração das condições de trabalho, houve omissão pela não emissão de CAT a partir do 
segundo afastamento, em flagrante desrespeito da legislação (BRASIL, 1943; BRASIL, 
1991), fato que contou com o aval técnico do médico do trabalho da empresa, o que 
contraria os preceitos da ética médica. A ausência de efetiva reintegração profissional, 
a despeito de a trabalhadora ter um certificado comprobatório de reabilitação do INSS, 
desnuda uma cumplicidade implícita entre a empresa e o INSS, a primeira ocultando a 
exigência de produtividade por meio do registro das vendas feitas por ela na matrícula 
de outro funcionário, e o seguro social delegando totalmente o caso à empresa sem 
qualquer interferência sobre as condições que propiciaram o adoecimento. Não se trata 
de acaso e tampouco de exceção. É emblemático de uma política institucional referente 
à recolocação de segurados nas empresas, como detalhado por Maeno e Vilela (2010).

Nesse contexto, chama a atenção a “mudez” do médico do trabalho da 
empresa, contratado em tese para promover a saúde do trabalhador10. Em sua atuação 
ficou evidente o favorecimento dos interesses da empresa acima de  todas as etapas do 
processo de adoecimento e da tentativa de reabilitação profissional de Mirela. Dentre 
as etapas importantes na qual desconsiderou, podemos destacar a não emissão de CAT, 
que, além de significar negação de um direito legal, tem também repercussão coletiva na 
medida em que oculta os números reais do sistema de informação da Previdência Social e 
interfere na alíquota a ser paga pela empresa ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT)11. 
Sua presença lamentavelmente foi significativa por ocasião do retorno ao trabalho do 
último afastamento, ao julgar-se no direito de convocar Mirela para uma avaliação 
especializada com um médico por ele indicado, ameaçando-a por escrito com medidas 
administrativas caso não comparecesse. Justificou inadequadamente essa convocação 
com base na norma regulamentadora 7 (NR 7)12 e no art. 15813 da Consolidação das Leis 
do Trabalho.

9 A introdução do critério epidemiológico para a concessão de benefício acidentário, denominado nexo técnico 
epidemiológico, ocorreu em 2007. A lista C do anexo II, alterado pelo Decreto n. 6.042/ 2007, de 12.2.2007, do De-
creto n. 3.038/99 contém os agravos à saúde com associação estatisticamente significativa aos ramos econômicos. 
10 Redação da NR 7 dada pela Portaria n. 24, de 29.12.1994, sobre a obrigatoriedade e o objetivo do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional: 
“7.1.1. Esta Norma Regulamentadora — NR estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por 
parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores.” 
11  O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que flexibiliza a alíquota a ser paga por uma determinada empresa, 
tendo como referência o estipulado para o ramo econômico ao qual pertence, depende, dentre outros fatores, dos 
benefícios acidentários concedidos a trabalhadores dessa empresa. 
12 A NR 17 faz parte do conjunto de normas regulamentadoras — NR — do Capítulo V do Título II, da Consoli-
dação das Leis do Trabalho (Lei n. 6.514, de 22.12.1977), relativas à Segurança e Medicina do Trabalho aprovadas 
pela Portaria n. 3.214, de 8.6.1978. 
13 O art. 158 da CLT se refere a atribuições genéricas dos empregados no tocante a normas de segurança e saúde 
do trabalhador. 
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A NR7 anuncia o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalha-
dores de uma empresa por meio da implementação do PCMSO, cuja base é o controle 
da força de trabalho por meio da realização de exames médicos. O papel do médico do 
trabalho foi discutido por Vasconcellos e Pignati (2006), que afirmam que “seu ato se 
restringe a servir como intermediador dos danos infligidos à força de trabalho, estabele-
cendo critérios, não para o diagnóstico do dano (ou doença) em si, mas para o diagnós-
tico de aptidão para que o ‘paciente’ continue trabalhando ou não”.

De fato, à medida que o tempo passa, mais clara fica a inserção do médico do 
trabalho na empresa, tal e qual teria dito Robert Baker, médico inglês do século XIX, a 
um amigo empresário, que lhe perguntou o que deveria fazer com a falta de assistência 
que os seus trabalhadores adoecidos tinham, ameaçando a sobrevivência do processo 
produtivo. Teria sido ele o primeiro médico do trabalho da história.

Coloque no interior de sua fábrica o seu próprio médico, que ser-
virá de intermediário entre você, os seus trabalhadores e o público. 
Deixe-o visitar a fábrica, sala por sala, sempre que existam pessoas 
trabalhando, de maneira que ele possa verificar o efeito do trabalho 
sobre as pessoas. E se ele verificar que qualquer dos trabalhadores 
está sofrendo a influência de causas que possam ser prevenidas, a ele 
competirá fazer tal prevenção. Dessa forma você poderá dizer: meu 
médico é a minha defesa, pois a ele dei toda a minha autoridade no 
que diz respeito à proteção à saúde e das condições físicas dos meus 
operários; se algum deles vier a sofrer qualquer alteração da saúde, 
o médico unicamente é que deve ser responsabilizado. (MENDES; 
DIAS, 1991)

Ao assumirem a responsabilidade pelo controle da força de trabalho, os mé-
dicos do trabalho têm vendido a legitimidade a eles conferida por serem detentores for-
mais do conhecimento de funcionamento do corpo humano aos seus contratantes, para 
selecionarem trabalhadores a serem admitidos, mantidos em atividade ou demitidos 
(MAENO; WÜNSCH FILHO, 2009), quebrando frequentemente o sigilo profissional 
preconizado no código de ética médica14 e constituindo-se em atores ativos nas ações de 
exclusão de trabalhadores das empresas.

No caso de Mirela, o médico da empresa por diversas vezes infringiu preceitos 
éticos e legais ao não indicar a emissão de CAT, ao não acompanhar devidamente o re-
torno ao trabalho em condições adequadas e ao ameaçá-la com medidas punitivas caso 
não comparecesse a uma consulta especializada definida por ele, sem sequer entrar em 
contato com o médico especialista assistente, que poderia esclarecer eventuais dúvidas.

Recente Ação Civil Pública (ACP) evidencia a atuação de médicos do traba-
lho, que frequentemente desenvolvem suas atividades para manter cartorialmente do-

14  Resolução CFM n. 1.931/09. Aprova o Código de Ética Médica. Publicada no DOU de 24 de setembro de 2009, 
Seção I, p. 90. 
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cumentos exigidos pela legislação trabalhista sem qualquer compromisso com a saúde 
dos trabalhadores. Essa ação foi impetrada pelo Ministério Público do Trabalho da 23ª 
Região e revela que a análise do PCMSO “mostrou que o programa está restrito à re-
petição sistemática dos exames previstos na legislação, sem contemplar procedimentos 
preventivos ou de promoção da saúde[...]”.15 

A ACP continua relatando que os PCMSO elaborados pelo médico de 2004, 
2005 e 2006 eram “documentos na verdade idênticos, que trazem a cada ano exatamente 
os mesmos objetivos, metas e planos de ação, sem qualquer adaptação à realidade ob-
servada no ano anterior”. Segundo a ação, essa conduta era repetida em relação às várias 
empresas para as quais o médico prestava serviço. Entre muitas outras irregularidades, 
há o relato do fato do médico considerar aptos nos exames demissionais “empregados 
que padeciam com doenças do trabalho ou sequelas de acidentes laborais. Em vários 
casos, o próprio demandado havia diagnosticado a patologia, apenas para, pouquíssimo 
tempo depois, considerar o mesmo trabalhador plenamente apto para a rescisão unilate-
ral do contrato pelo empregador”. Situação semelhante, de articulação entre as chefias de 
linhas de montagem de uma empresa eletroeletrônica, o serviço médico da empresa e o 
SESMT, foi percebida por trabalhadoras entrevistadas oriundas de uma grande empresa 
na região metropolitana de São Paulo. (MAENO; WÜNSCH FILHO, 2010).

b) Quando exames complementares são solicitados para a seleção de trabalhadores

Em 15 de outubro de 2010, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 
convocou doze mil candidatos a vagas de professor, a levarem para perícia médica de 
ingresso, às suas próprias expensas, um rol de exames complementares. O rol incluía 
exames16 de sangue e urina, dentre eles de indicador de câncer de próstata aos homens 
acima de 40 anos, além de eletrocardiograma, colposcopia e colpocitologia oncótica 
para mulheres acima de 25 anos ou com vida sexual ativa, radiografia de tórax, ma-
mografia e ultrassonografia de mama, se necessário, para mulheres a partir de 40 anos, 
laringoscopia indireta ou videolaringoscopia com foto e audiometria vocal e tonal. Sem 
a apresentação desses exames, o exame pericial não seria realizado. Questionado pela 
imprensa17, o governo do Estado reconheceu que os exames deveriam ser custeados 
pelo poder público, mas justificou os exames alegando que o Estado é responsável pela 
seleção de servidores que devem permanecer em atividade por um período de 30 anos.

15 Disponível em: <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9Nw6gVvz19gJ:advt.com.br/ACP% 2520CON
TRA%2520M%25C9DICO%2520DO%2520TRABALHO.doc+a%C3%A7%C3%A3o+civil+p%C3%BAblica+-
23%C2%AA+Regi%C3%A3o+Procuradoria+regional+do+trabalho&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEES
h3TfafqePOYtc4dtlcgYZPyBSUX1udLG_1c4bZndIPb6XldvGtIFlEui TP7VB_X5JjYax2MsrXjtU9pKZfVdzH98c
O6kuic19kUcU9RCuJY2x1rSOJ_7b27QaP2JuSYviwHgW3& sig=AHIEtbQSf1jcCCJVu3f_-oqaADuhVzxYRQ>. 
Acesso em: 12 dez. 2010.
 
16 Disponível em: <http://edusp.blog.br/atual/2010/10/15/comunicado-drhu-orientacoes-pericia-medica-p-in-
gressantes-concurso/>. Acesso em: 14 dez. 2010. 
17 Disponível em: <http://profcoordenadorpira.blogspot.com/2010/10/governo-bancara-exame-medico-para.
html>. Acesso em: 14 de dezembro de 2010. 
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Trata-se de uma grotesca caricatura do que o conhecimento distorcido da me-
dicina e a má prática podem fazer de deletério à sociedade. Sem entrarmos no mérito de 
que um concurso público deveria selecionar aqueles que mais têm vocação e condições 
de propiciar um bom ensino aos seus alunos, vamos nos ater ao aspecto relacionado 
à exigência de exames complementares para subsidiar avaliações médicas que têm a 
finalidade de excluir os considerados inaptos para a função de professor.

Existe um grande esforço de algumas instituições de ensino em resgatar a boa 
prática médica, que tenha como base fundamental a escuta do paciente, uma boa anam-
nese, um exame físico cuidadoso e exames complementares de acordo com eventuais 
queixas clínicas, faixa etária, sexo e fatores de risco específicos. Exames complementares 
solicitados a esmo não são recomendados. 

Em um evento intitulado I Encontro com a Sociedade – medicina contra a ex-
clusão social18, em palestra sobre o tema Como é exercida a Medicina nos dias de hoje, 
Milton de Arruda Martins, professor da Faculdade de Medicina da USP, apresentou 
dados19 de um estudo realizado no Hospital das Clínicas sobre o papel de três procedi-
mentos na realização de diagnósticos de doenças de 411 pacientes: da história relatada 
por eles, do exame clínico e dos exames complementares. Em 78,1% dos casos, somente 
a história relatada pelo paciente já permitiu definir o diagnóstico, em 11,9% dos casos 
o diagnóstico foi confirmado pelo exame clínico e em apenas 10,0% o diagnóstico foi 
confirmado por exames complementares. Outro aspecto a ser discutido é a intenção ao 
se solicitar o rol dos exames complementares e o peso atribuído a eles.

Qualquer alteração nos exames complementares seria um fator de impe-
dimento para que um candidato fosse selecionado? A declaração do representante 
governamental nos faz suspeitar que essa talvez fosse a intenção, já que mencionou  
a responsabilidade do Estado de escolher quem fosse permanecer por 30 anos na carrei-
ra, como se exames absolutamente normais em um momento significassem vitalidade 
e pudessem garantir a manutenção da saúde ao longo do tempo.

 Apenas para citar alguns exemplos, alterações em mamografias e em exames 
citológicos, assim como níveis elevados de colesterol, não significam necessariamente 
doenças e muito menos incapacidade. Por outro lado, não há qualquer associação entre a 
existência de transtornos psíquicos mesmo graves ou afecções musculoesqueléticas  
e qualquer dos exames solicitados. E finalmente, é largamente conhecido que as condi-
ções de trabalho dos professores são precárias (NEVES, 1999; TAVARES; FERREIRA e 
MACIEL, 2008; PAPARELLI, 2009; MENDONÇA; SOUZA; FERREIRA, 2009; FER-
REIRA; IGUTI; DONATELLI, 2009; OLIVEIRA, PESENTE; FERREIRA, 2009; DO-

18 Evento promovido pela Fundacentro, órgão de pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego, ocorrido nos 
dias 8 e 9 de dezembro de 2010, em São Paulo. Programação disponível em: <http:// www.fundacentro.gov.br/
dominios/CTN/eventos_realizados_detalhes.asp?E=946>. Acesso em: 14 dez. 2010.

19 Apresentação do Professor Milton de Arruda Martins, titular do Departamento de Clínica Médica do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, disponível em: <http://www.fundacentro. gov.br/conteudo.asp?D
=CTN&C=1987&menuAberto=345>. Acesso em: 14 dez. 2010.
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NATELLI; OLIVEIRA, 2010), e as preocupações do Estado-empregador deveriam estar 
voltadas para a alteração dessa situação, essencial para a prevenção do adoecimento dos 
trabalhadores da educação e para a boa qualidade dos serviços prestados junto às nossas 
crianças e adolescentes.

Nesse cenário de impertinência e inocuidade dos exames complementares, a 
declaração do governo do Estado de São Paulo de que se responsabilizaria pelo custo 
é questão de mera retórica, pois os recursos de exames laboratoriais e de imagem do 
Sistema Único de Saúde são insuficientes para os doentes que deles de fato necessitam e 
não deveriam ser desviados para tal finalidade.

c) O sistema de concessão de benefícios por incapacidade do INSS e a perícia como 
mecanismo de contenção de custos

Os médicos têm diferentes inserções na Previdência Social, mas o enfoque 
neste momento será o seu papel na concessão, na manutenção e na suspensão de benefí-
cios por incapacidade, denominados auxílios-doença. Para ter acesso a esses benefícios, 
o segurado da Previdência Social é avaliado por dois processos distintos. Um de cunho 
administrativo, que tem o objetivo de verificar a condição de segurado que faça jus ao 
benefício. O outro, de cunho técnico, é realizado pelo médico perito e tem por objetivo 
avaliar a existência de incapacidade para o trabalho e de nexo causal do quadro clínico 
com o trabalho.

A partir do final da década de 1990, esse processo de concessão de benefício 
foi informatizado por meio de um sistema, no qual está em vigor até a atualidade, de-
nominado Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade (SABI), que tem 
como característica principal a integração de grandes bancos de dados administrativos 
e informações periciais, agilizando a concessão e administração de benefícios.

Tradicionalmente, o benefício por incapacidade sempre foi concedido por 
um período de tempo definido pelo médico perito, durante o qual o segurado teria 
condições para se recuperar. Essa recuperação era constatada em perícia agendada e 
de caráter obrigatório. Caso o segurado continuasse incapacitado, o benefício podia ser 
prorrogado até a perícia seguinte, e assim por diante. Assim, a realização de uma perícia 
comprobatória da recuperação da capacidade de trabalho antecedia obrigatoriamente a 
cessação de um benefício. Esse fluxo mudou em agosto de 2005, quando o INSS passou 
a adotar outro procedimento para a concessão e término do benefício por incapacidade 
temporária, inicialmente por meio de ordens internas20, cujo acesso era restrito apenas 
aos servidores e depois por dispositivos legais acessíveis à sociedade, que modificaram o 
regulamento da Previdência Social, cujo art. 78 foi acrescido dos seguintes parágrafos21:

20 Ordem interna 130, de 13 de outubro de 2006 e Ordem interna 138, de 5 de maio de 2006. 
21 Ordem interna 130, de 13 de outubro de 2006 e Ordem interna 138, de 5 de maio de 2006. 
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§ 10 O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação médico-pericial, 
o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade 
para o trabalho do segurado, dispensada nessa hipótese a realização 
de nova perícia. 

§ 20 Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, 
o segurado poderá solicitar a realização de nova perícia médica, na 
forma estabelecida pelo Ministério da Previdência Social. 

§ 30 O documento de concessão do auxílio-doença conterá as 
informações necessárias para o requerimento de nova avaliação 
médico-pericial. 

Isso significa que, a partir de agosto de 2005, os segurados do INSS que ne-
cessitam pleitear benefício por incapacidade, ao se submeterem à primeira perícia, 
dela saem com uma data de cessação de benefício já agendada se o benefício lhes for 
concedido. Se por ocasião da data de cessação de benefício ainda não se apresentem 
em condições de retornarem ao trabalho, devem entrar com um pedido de prorrogação 
para que sejam submetidos a outra perícia. A iniciativa de solicitação de suspensão da 
cessação de benefício deve partir do segurado, pois, do contrário, o sistema o considera 
apto para o retorno ao trabalho em data futura a partir da avaliação na primeira perícia. 
Caso o benefício não lhes seja concedido na primeira perícia, devem entrar com um 
pedido de reconsideração do indeferimento e uma nova perícia é, então, agendada. Esse 
sistema foi chamado de cobertura previdenciária estimada (COPES), cognominada de 
“data certa” ou “alta programada” e tem inibido as solicitações de prorrogação ou re-
consideração, por meio de coação econômica, pois em caso de indeferimento do bene-
fício, o período até a realização da nova perícia não é pago pelo INSS e tampouco pelas 
empresas, deixando o segurado sem proventos.

Importante ressaltar que esse mecanismo foi fruto de análise por um técni-
co do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Caetano (2006. p. 7) iden-
tifica e discute “medidas de cunho administrativo que atenuariam as necessidades de 
financiamento da Previdência”, ressaltando que as reformas em práticas administrati-
vas na contenção, ainda que parcial, do déficit do Regime Geral da Previdência Social 
(RGPS), politicamente têm uma relação benefício-custo elevada se comparadas com 
“reformas constitucionais necessárias a um ajuste mais profundo, ao se ter em vista que 
exigirão modificações em legislação ordinária ou complementar ou mesmo em atos 
infralegais” (CAETANO, 2006. p. 9). Vários aspectos são destacados pelo autor, entre 
os quais o suposto efeito benéfico do atrelamento do tempo de duração do benefício 
por incapacidade ao dano identificado como a causa de incapacidade, pelo sistema 
informatizado. 

Essa diretriz teve sua concretização na implementação da COPES. Quando 
instituída, a COPES previa a possibilidade de reconsideração apenas uma vez, isto é, um 
segurado, ao ter seu pleito de benefício ou de prorrogação de benefício indeferido, podia 
solicitar reconsideração da decisão uma única vez. 
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Do ponto de vista do processo de adoecimento e incapacidade, esse procedi-
mento administrativo adotado era uma violação às necessidades humanas, como discu-
tiremos adiante. Manifestações de protesto ocorreram em todo o país e o INSS “corri-
giu” parcialmente o procedimento, possibilitando a impetração de mais de um pedido 
de prorrogação de benefício e de mais de um pedido de reconsideração. Porém, a falta 
de esclarecimentos por parte do INSS aos segurados e a existência de inúmeros casos em 
que há divergências entre os médicos assistentes e os médicos peritos do INSS, quanto à 
avaliação de incapacidade, têm levado a incontáveis processos judiciais.

Outro aspecto abordado no texto do técnico do IPEA é a vantagem da transfe-
rência do ônus referente à renovação do benefício do INSS para o segurado, o que faria 
a instituição economizar duas vezes: na eliminação da perícia da cessação de benefício, 
com a estimativa da data de cessação do benefício já na primeira perícia e a transferência 
da iniciativa ao segurado, que deve se assim desejar, impetrar os recursos administrati-
vos previstos. Esses são os pilares da COPES.

Recentemente, o juízo acolheu a solicitação de tutela antecipada requerida 
pela Defensoria Pública da União, para que o INSS finde com a prática da COPES em 
determinada região do país.

Abaixo, trecho da decisão:

Ação Civil Pública — Processo n. 2008.85.00.002633-822

Partes: Autor: Defensoria Pública da União
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social
Poder Judiciário – Justiça Federal
Seção Judiciária do Estado de Sergipe
[...]
Assim, para que o auxílio-doença seja suspenso ou cesse, deve ser 
verificado se o beneficiário encontra-se capacitado para o trabalho, 
através da devida perícia, o que cumpre ao INSS fazer de forma con-
tundente e não por mera presunção.
Sob outro ângulo, não prospera o argumento de que o segurado 
pode solicitar exame médico--pericial se não estiver apto para o tra-
balho ao término do prazo de duração do auxílio-doença, tendo em 
vista que é dever da Autarquia Previdenciária convocar o segurado 
para a submissão ao exame, e não o contrário.
Posto isso, concedo a tutela antecipada requerida para determinar 
ao réu que cesse a prática ilegal denominada de “Data de Cessação 
de Benefício DCB — ou de “Alta Programada”, prevista no Decre-
to n. 5.844/06, não suspendendo os benefícios previdenciários do 
auxílio-doença antes da constatação do efetivo fim da incapacida-
de laborativa do segurado beneficiário, através do agendamento de 

22 A sentença, proferida em 5 de fevereiro de 2009, pode ser lida no site <http:// www.jfse.jus.br/noticiasbusca/
noticias_2009/fevereiro/decisaoauxilodoenca.pdf.>.
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nova perícia médica, nos casos existentes nas suas agências e postos 
situados nos Estados integrantes do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, impondo a multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) caso 
haja descumprimento ainda que parcial desta decisão.

Do ponto de vista médico, pode-se afirmar que, nos casos em que a história 
natural de uma doença aguda e autolimitada é curta, há mais possibilidades de se prever 
o tempo em que o paciente permanecerá com limitações de sua funcionalidade habitu-
al, como acontece na maioria das gripes, por exemplo. Em geral, as gripes têm início, 
evolução e regressão previsíveis nos aspectos dos sintomas e da duração. O atestado  
a ser fornecido pelo médico dependerá da intensidade e características dos sintomas e 
das exigências que o paciente tem em seu trabalho. Se o paciente for um motorista de 
ônibus, por exemplo, cuja atenção e estado de vigília possam estar comprometidos pelo 
processo infeccioso ou pelo uso de algum medicamento, é imperativo que possa descan-
sar até sua recuperação, mesmo que parcial.

As doenças crônicas, em geral, têm comportamento nem sempre tão previ-
sível e podem ser incapacitantes temporária ou permanentemente, dependendo de as-
pectos clínicos, das condições psicossociais do paciente e das exigências de seu traba-
lho. Um trabalhador com diabetes mellitus, doença crônica, mas controlada com dieta 
e medicamentos, pode ser assintomático e em nenhum momento apresentar restrições 
ou incapacidade para o trabalho. No entanto, se o diabetes for severo, de difícil controle 
medicamentoso e se o paciente tiver dificuldades em manter dieta apropriada, seja na 
qualidade ou na periodicidade, por suas condições sociais e/ou pelas características do 
trabalho, pode cursar com incapacidade temporária ou permanente, especialmente se 
houver complicações, como neuropatias periféricas ou diminuição da acuidade visual 
por retinopatia. Deve ser levado em conta também que pacientes com doenças crônicas 
que exijam restrições alimentares e outras mudanças de hábitos culturais arraigados 
podem ter impactos sobre a esfera psíquica, comprometendo mais ainda sua capacidade 
de trabalho.

Outra doença crônica muito frequente é a hipertensão arterial, que pode ser 
assintomática ou oligossintomática. Condições de se evitarem sedentarismo e obesidade 
e seguir uma dieta apropriada, que geralmente dependem de condições sociais e mu-
danças de hábitos, podem interferir em seu curso e nas repercussões sobre a vida laboral 
do trabalhador. Se a hipertensão tiver complicações maiores do sistema cardiovascular, 
pode ser incapacitante ou não, dependendo das características de trabalho do paciente. 
O tempo de incapacidade, se houver, é de difícil estimativa.

Assim, do ponto de vista da avaliação da incapacidade, o atrelamento da 
incapacidade exclusivamente ao diagnóstico é inapropriado. A incapacidade depende 
do quadro clínico, que pode ser composto por um ou mais diagnósticos, da evolução 
desse quadro clínico, da resposta ao programa terapêutico instituído, de variáveis do 
paciente, entre as quais a idade, o sexo, a escolaridade, a qualificação profissional,  
o nível socioeconômico, o suporte familiar e social, a espécie de trabalho habitual e suas 
características. Há muitas variáveis, individuais, sociais e laborais, que influenciam 
a recuperação clínica e a reinserção na atividade ocupacional, sobretudo nos casos 
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não agudos. A Organização Mundial da Saúde propõe a Classificação Internacional  
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF)23 para avaliação do estado de saúde 
do paciente.

Se por um lado temos a discussão sobre a necessidade do alargamento dos 
conceitos a serem considerados para a avaliação da incapacidade e funcionalidade, por 
outro, seguindo os princípios de que a incapacidade depende exclusivamente do diag-
nóstico e é centrada fundamentalmente nas características individuais, o INSS elaborou 
diretrizes internas em clínica médica, ortopedia e saúde mental. Por ocasião de uma das 
raras consultas públicas feitas por aquele órgão, em dezembro de 2007, cujo objeto era 
as “Diretrizes de Conduta Médico-Pericial em Transtornos Mentais”, um grupo de pro-
fissionais de saúde de diversas instituições de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo 
e Minas Gerais24 ressaltou a necessidade de se alterarem os aspectos restritivos ao con-
ceito de incapacidade e da pouca valorização do processo de busca do nexo causal com 
o trabalho. Infelizmente, após a consulta pública não mais tivemos informações sobre o 
conteúdo dessas diretrizes, assim como das outras, pois estão contidas em documentos 
cujo acesso é restrito exclusivamente aos médicos peritos do INSS.

As evidências mostram que, para diminuir seus custos com benefícios por 
incapacidade, o INSS tem restringido o ingresso de segurados que pleiteiam benefí-
cios por incapacidade. Implementou o SABI, que permite a inclusão no sistema infor-
matizado de apenas um diagnóstico principal e um secundário, insuficiente para boa 
parte dos quadros crônicos que têm múltiplos diagnósticos concomitantes; elaborou 
diretrizes de avaliação de incapacidade restritivas e criou a COPES, que inibe tanto 
a solicitação de prorrogação dos benefícios como a de reconsideração das decisões  
de indeferimento.

A utilização da perícia como ponto central do mecanismo de contenção de 
gastos ocasionou situações de grandes conflitos entre os médicos assistentes e peritos, 
assim como entre os segurados e os peritos.

Para ilustrar, incluímos um caso emblemático dessa situação e representativo 
de outros que nos são relatados por pacientes de vários ramos econômicos.

Lilian25 foi motorista de ônibus por dez anos e, por apresentar lombalgia, foi 
realocada de função. Passou a ser responsável pela verificação de acidentes que ocorriam 
com os ônibus da empresa em que trabalha e a dar suporte assistencial às vítimas. Após 
ver um colega morto e deformado pelos ferimentos, passou a dormir mal, a lembrar 
constantemente da cena, como se fosse parte de um filme, e a ter pesadelos relaciona-
dos ao ocorrido. Passou a ter desânimo, medo e irritação ao se ver junto a um grande 
número de pessoas.

23 OMS. Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). 2003. Disponível em: <http://
arquivo.ese.ips.pt/ese/cursos/edespecial/CIFIS.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2011. 
24 O Parecer Preliminar sobre as Diretrizes de Conduta Médico-Pericial em Transtornos Mentais foi elaborado 
pelo Grupo de Trabalho em Saúde Mental no Trabalho (GT SMT) de São Paulo (SP)/ Rio de Janeiro (RJ)/ Juiz de 
Fora (MG)/ Vitória (ES) e datado em 20 de dezembro de 2007. 
25 Nome fictício
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Isolou-se, tendo crises de choro incontroláveis e medo constante. Foi afasta-
da do trabalho por médico psiquiatra que fez diagnóstico de estresse pós-traumático e 
depressão. Apesar de medicada, teve agravamento do quadro depressivo, com ideias de 
morte e insônia. A CAT foi emitida pelo sindicato dos trabalhadores e durante certo 
tempo o INSS concedeu benefício por incapacidade, porém de espécie não acidentária, 
apesar de todas as evidências de que se tratava de caso ocupacional. Após esse período, 
não conseguiu mais concessão de benefício por sucessivas decisões contrárias das perí-
cias para que continuasse afastada do trabalho, a despeito da intensidade dos sintomas e 
dos inúmeros pareceres de médicos especialistas em saúde mental.

Neste caso de opiniões divergentes entre o médico assistente e o médico perito 
quanto à existência de incapacidade e quanto à existência de nexo causal do quadro clí-
nico com o trabalho, não encontramos respostas plausíveis à pergunta sobre os motivos 
que levaram o perito do INSS a ser contrário à opinião de um colega psiquiatra que 
acompanha a paciente, portanto, em condições de avaliar melhor a gravidade do quadro 
clínico e a incapacidade. Adicionalmente, diante de uma história típica de estresse pós-
-traumático e tendo sido identificado o episódio desencadeador,  não compreendemos 
tampouco porque não lhe foi concedido benefício acidentário, fato que não contribui 
para que ações regressivas sejam impetradas devidamente pelo Estado26.

Há uma ênfase dada pela imprensa e pelos gestores do Ministério da Previ-
dência Social ao aumento significativo dos benefícios acidentários concedidos a adoe-
cimentos do sistema musculoesquelético e da esfera psíquica. De fato, com o advento 
do nexo técnico epidemiológico27, as estatísticas evidenciam o parcial desnudamento da 
conhecida subnotificação dos agravos ocupacionais, particularmente dos grupos men-
cionados anteriormente (evidenciados também nos gráficos 1 e 2, respectivamente). 
No entanto, não é conhecida nenhuma avaliação da extensão do processo de imple-
mentação do nexo técnico epidemiológico, fato que não permite um acompanhamento 
sistemático, tampouco a identificação de obstáculos para sua plena vigência e conse-
quentemente providências para eliminá-los (MAENO, 2008). A concessão correta dos 
benefícios acidentários interessaria sobremaneira ao Ministério da Previdência Social, 
pois eles interferem diretamente na definição do fator acidentário de prevenção (FAP)28, 
que flexibiliza para mais ou para menos a alíquota a ser recolhida pelas empresas. 

26Ações regressivas da Previdência Social são demandas ajuizadas no exercício da representação judicial do INSS, 
com base no art. 120 da Lei n. 8.213/91, que dispõe: “Nos casos de negligência quanto às normas-padrão de segu-
rança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação re-
gressiva contra os responsáveis.” Tais ações buscam o reembolso das despesas dos acidentes e doenças do trabalho 
quando há dolo ou culpa do empregador (OLIVEIRA, 2010). 
27 Nexo técnico epidemiológico é a modalidade de nexo causal baseada em critérios epidemiológicos com a finali-
dade de definição da espécie do benefício por incapacidade concedido. Mais informações podem ser obtidas em: 
<http://www.mps.gov.br/conteudoDinamico.php?id=463>. Acesso em: 23 dez. 2010. 
28 FAP — Fator Acidentário de Prevenção, que pode minorar ou aumentar a alíquota a ser paga pelas empresas, 
tendo como referência a alíquota do seu ramo econômico. Mais informações podem ser obtidas em: <http://
www2.dataprev.gov.br/fap/fap.htm e http://www.receita.fazenda.gov.br/Previdencia/ Fap.htm>. Acesso em: 23 
dez. 2010. 
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Em recente apresentação do representante do Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador de Campinas29, analisou-se dados de benefícios acidentários por inca-
pacidade concedidos sem CAT referentes à região sudeste do país, tendo como destaque 
o Estado de São Paulo, com ênfase ao município de  Campinas. Este município em 
específico apresenta curva descendente de 2007 para 2008, ao contrário do que ocor-
reu nas outras regiões abordadas, fato que merece uma análise aprofundada, sobretudo 
de eventual retrocesso da aplicação do nexo técnico epidemiológico, considerando-se 
que os benefícios estudados são os que tiveram a espécie acidentária definida por esse 
critério. Os dados disponíveis mostram que após um notável aumento da concessão de 
benefícios acidentários aos segurados com agravos musculoesqueléticos e com transtor-
nos mentais nos anos subsequentes à implementação do nexo técnico epidemiológico, 
observa-se um declínio a partir de 2009 e em 2010, respectivamente (gráficos 1 e 2).

 

 
 

Gráfico 130  Benefícios acidentários por incapacidade temporária referentes a segurados com 
agravos do sistema musculoesquelético de 2006 a 2009

 

29 Apresentação feita por Mirian Pedrollo Silvestre em evento intitulado I Encontro com a Sociedade 
– medicina contra a exclusão social, realizado em 8 e 9 de dezembro de 2010. Maiores informações no site: <http://
www.fundacentro.gov.br/dominios/CTN/anexos/seminrio_fundacentro.pdf>. 
30 Fonte: INSS, Suibe e Dataprev, Síntese 

http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_081014-103849-588.pdf  
http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_081014-103849-820.pdf  
http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/compressed/3_090316-110319-010.zip  
http://www.mps.gov.br/conteudoDinamico.php?id=502
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Gráfico 231  Número de benefícios acidentários concedidos a segurados com transtornos men-
tais e do comportamento de 2006 a 2009

Observa-se também o decréscimo acentuado do número total de concessões 
de benefícios por incapacidade temporária aos segurados com agravos musculoesque-
léticos e transtornos psíquicos, respectivamente, no período de 2006 a 2009 (gráficos 
3 e 4), particularmente considerando-se que nada indica que os adoecimentos desses 
grupos tenham sofrido declínio em sua ocorrência e que a cobertura previdenciária 
vem aumentando nos últimos anos32 (IPEA, 2009). Andrade (2010) afirma que os trans-
tornos mentais são as principais causa de incapacidade, morbidade e morte prematu-
ra em países dos diferentes graus de desenvolvimento socioeconômico. Sendo assim, 
a diminuição de benefícios por incapacidade concedidos aos grupos de adoecimento 
citados deve ser analisada de forma aprofundada, pois pode representar um processo de 

30 Fonte: INSS, Suibe e Dataprev, Síntese 
http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_081014-103849-588.pdf  
http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_081014-103849-820.pdf  
http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/compressed/3_090316-110319-010.zip  
http://www.mps.gov.br/conteudoDinamico.php?id=502

32 Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre os dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD), a cobertura previdenciária da população economicamente ativa no país 
aumentou de 54,8% em 2001 para 59,6% em 2008. Maiores informações em: <http:// www1.folha.uol.com.br/
mercado/807842-contribuicao-previdenciaria-e-alta-para-baixa-renda-segundo-ipea.shtml> e em <http://www.
ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=277>. Acesso em: 3 jan. 2011.
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exclusão de adoecidos do sistema de proteção da Previdência Social por meio da perícia 
médica, apoiada em diretrizes clínicas e sistema informatizado restritivo.

 

 

 
 

Gráfico 333  Número de benefícios por in-capacidade temporária (acidentários e previdenciá-
rios) aos segurados com agra-vos do sistema muscoloesquelético de 2006 a 2009

33 Fonte: INSS, Suibe e Dataprev, Síntese 
http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_081014-103849-588.pdf  
http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_081014-103849-820.pdf  
http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/compressed/3_090316-110319-010.zip  
http://www.mps.gov.br/conteudoDinamico.php?id=502
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Gráfico 434  Número de benefícios por incapacidade temporária (acidentários e previdenciá-

rios) aos segurados com transtornos mentais e comportamentais de 2006 a 2009

2.2) Médicos nas ações judiciais envolvendo a saúde do trabalhador

O espaço de atuação nas ações jurídicas permite ao médico, em tese, exercer 
sua atividade com o uso do pleno conhecimento técnico-científico, sem qualquer in-
terferência de fatores externos à sua capacidade de análise do caso em questão. O com-
promisso com a literatura científica atualizada pode ser total, mas não sabemos em que 
proporção isso de fato ocorre.

Nos processos judiciais envolvendo a saúde do trabalhador, ao perito judicial 
cabe expor os aspectos técnicos, em geral sobre a existência ou não de incapacidade e 
sobre a existência ou não de nexo causal com o trabalho.

Para isso, deverá lançar mão de todo o conhecimento das diversas disciplinas, 
recorrer à literatura especializada, ter familiaridade com o mundo do trabalho, conhe-
cer o ambiente, condições e organização do trabalho específicos do processo e avaliar o 
estado de saúde do reclamante de forma aprofundada, considerando depoimentos e a 
experiência dos trabalhadores e dados epidemiológicos. (BRANDIMILLER, 1996)

Silva (2010) refere que desde 2005, quando se deu o reconhecimento da com-
petência da Justiça do Trabalho para acolher as ações de indenização por danos morais 
e patrimoniais decorrentes de acidentes do trabalho, inúmeros casos de alegação de 

34 Fonte: INSS, Suibe e Dataprev, Síntese 
http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_081014-103849-588.pdf  
http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_081014-103849-820.pdf  
http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/compressed/3_090316-110319-010.zip  
http://www.mps.gov.br/conteudoDinamico.php?id=502
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doença ocupacional têm sido objeto de ações judiciais e que os juízes sentem-se angus-
tiados por disporem de poucos peritos, por se aperceberem de que aos que se dispõem a 
fazer perícia falta capacitação para averiguação de concausa no surgimento de doenças 
e porque lhes falta conhecimento a respeito de incapacidade para fins de indenização de 
danos de ordem trabalhista. Defende, assim como Dallari, (2007), que o juiz não pode 
ser um mero aplicador da lei e “tampouco conformar-se com interpretações dadas como 
irrecusáveis, ainda que seja a interpretação técnica de um perito judicial”. 

Antes, deve basear-se na “lógica do razoável”, conforme ensinamento irrepre-
ensível de Recaséns Siches, o grande filósofo que fez acertada crítica aos métodos de 
interpretação do direito, propondo em lugar deles que o intérprete busque, sempre uma 
solução que seja razoável, adequada e promova a justiça do caso concreto, de modo que 
“a lógica do razoável é a versão contemporânea da equidade”. (SILVA, 2010. p. 326).

 Entre os aspectos que o referido artigo discute, destacam-se dois, que ge-
ralmente são mal compreendidos pelos médicos do trabalho e pelos peritos, sejam do 
INSS, sejam os que atuam nas ações judiciais.

O primeiro aspecto é a concausa. Sousa (apud SILVA, 2010) teria exempli-
ficado o trabalho como concausa em um caso de trabalhador cuja hérnia inguinal se 
manifestara após um esforço físico. Ele defende que “a contribuição do infortúnio, ainda 
que mínima, para que a doença congênita se revele ou se agrave, conduzirá à respon-
sabilidade do empregador, o que somente será isento se comprovar a inexistência de 
qualquer relação de causa e efeito entre o fato e a doença”. Monteiro e Bertagni (2009. p. 
19-20) declaram que “nem sempre o acidente se apresenta como causa única e exclusiva 
da lesão ou doença. Pode haver a conjunção de outros fatores – concausas”. 

Rebouças (apud CARMO e cols., 1995) e Monteiro e Bertagni (2009) classifi-
cam-nas em três categorias: concausas antecedentes, isto é, quando as outras causas (ex-
tralaborais) são preexistentes, concausas supervenientes, quando as outras causas (não 
laborais) sucedem o acidente ou doença e a concausas simultâneas, quando as outras 
causas (não laborais) são concomitantes às causas laborais. Segundo Oliveira (2010. p. 
251), “não há necessidade de se precisar qual das causas foi aquela que efetivamente 
gerou a doença, conforme a teoria da causalidade adequada, pois todas as condições 
ou causas têm valoração equivalente. É necessário apenas que a causa laboral contribua 
diretamente para a doença,  mas não que contribua decisivamente”.

Segundo Silva (2010. p. 11), os peritos médicos que atuam na Justiça do Tra-
balho, com exceções, “não conhecem a fundo a dinâmica do processo do trabalho, a 
finalidade da Justiça especializada e, na área técnica que lhes é própria, desconhecem os 
reais contornos dos institutos nexo de causalidade e concausa”. Ressalta que os médicos 
peritos sequer consideram a concausalidade.

O segundo aspecto discutido por Silva (2010) é a doença degenerativa. Em 
sua opinião, a doença degenerativa, em princípio agravada por condições especiais de 
trabalho, torna-se ocupacional.
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Gostaríamos de acrescentar algumas considerações a respeito destes tópicos.

No campo da medicina, à medida que os conhecimentos avançam, mais fica 
clara a complexidade do processo de adoecimento e a multiplicidade de condições que 
contribuem para que ele ocorra. Contribuem para a ocorrência de doenças crônicas, 
como a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, por exemplo, múltiplos fatores, desde 
os genéticos até os hábitos e condições socioeconômicas. Quando se trata de transtor-
nos psíquicos, mais difícil e complexo se torna o processo de investigação dos aspectos 
que contribuem para o adoecimento. Assim, a concausa da linguagem jurídica pode ser 
facilmente compreendida dentro do raciocínio do bom médico, que inclui a multicau-
salidade na origem e agravamento de várias doenças.

Quando falamos em processo degenerativo na linguagem médica, também o 
compreendemos como fruto da multicausalidade. O envelhecimento é o fator comum  
a todos os seres vivos e inexoravelmente leva à degeneração de células e de todas as 
estruturas do corpo. Mas há vários outros que podem desencadear degeneração gene-
ralizada ou localizada. Entre eles, podemos citar alterações metabólicas, como no caso 
do diabetes mellitus; alterações específicas do sistema nervoso, como ocorre na doen-
ça de Alzheimer, na esclerose múltipla e na doença de Parkinson; imunológicas, como 
nos casos da artrite reumatoide; infecciosas, como nos casos de AIDS; traumáticas, por 
sobrecarga mecânica e por desgaste precoce em decorrência de excesso de movimentos 
sem tempo para recuperação, como nos casos de LER/DORT. Essas situações podem 
apressar a degeneração de estruturas, que se daria em razão do tempo e da idade, mas 
há interesses de alguns em se descaracterizar esse processo degenerativo precoce como 
relacionado ao trabalho, jogando-o na vala comum das doenças degenerativas, com-
preendidas como inevitáveis e inerentes ao ser humano. (VERTHEIN; GOMEZ, 2001)

Em uma ação trabalhista na qual o reclamante era portador de doença dege-
nerativa da coluna vertebral agravada pelas condições de trabalho ao longo de 18 anos, 
teve reconhecido o direito de ser indenizado por danos materiais e morais. Ele carregava 
peças de até 50 quilos. Ao analisar o recurso da empresa contra a sentença condenató-
ria de primeiro grau, a 6 a Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais 
(TRT-MG) entendeu que o reclamante tinha direito de ser indenizado, mesmo que as 
causas da doença não tivessem relação direta com as atividades profissionais. Apesar de 
pontuar que a doença tinha caráter degenerativo, o perito judicial havia detectado as 
condições inadequadas de trabalho como uma das causas que haviam concorrido para 
o agravamento do quadro clínico do reclamante.

Além das discussões conceituais, frequentemente, ao analisarmos os laudos 
periciais, percebemos que eles carecem de informações, revisão ampla de literatura, 
argumentos e justificativas. Eles deveriam dar subsídios técnicos para o julgamento dos 
casos, mas com frequência não o fazem.

Elegemos laudos elaborados por dois peritos judiciais que atuam na vara de 
acidentes do trabalho e na vara trabalhista no estado de São Paulo há muitos anos. Va-
mos denominá-los perito A e perito B.
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O perito A é membro titular da Associação Nacional de Medicina do Trabalho 
(Anamt) e tem duas pós-graduações, uma em medicina legal e perícias médicas e outra 
em medicina do trabalho, ambas pela Universidade de São Paulo.

Em uma ação judicial contra o INSS, o autor (GAK) era empregado de um 
grande banco privado desde 1989 e havia se afastado do trabalho de 2002 a 2004 e de 
2005 a 2006, por tendinite de ombros, e havia obtido, em ambas as ocasiões, reconheci-
mento de agravo à saúde relacionado ao trabalho pelo INSS. Já havia passado pela reabi-
litação profissional do INSS. Pleiteava auxílio-acidente. O laudo pericial do perito A tem 
três páginas, sendo que a primeira é a capa onde consta o nome do perito. A parte mais 
substanciosa do laudo pericial é a discussão que transcrevemos literalmente abaixo:

Avaliado o autor e o segmento do qual a mesma se queixa (Om-
bros), não foram encontradas alterações clínicas e de função, com 
exame físico absolutamente normal, conforme detalhadamente des-
crito ao exame Físico.
A única alteração encontrada foi de imagem no Ombro Direito, no 
exame de Ultrassonografia, que evidenciou algumas mínimas alte-
rações de imagem no tendão do supraespinhoso, porém tais altera-
ções de imagem não estão encontrado repercussão clínica na fun-
ção do Ombro Direito, não reduzindo a capacidade funcional para a 
função desempenhada, e nem dificultando seu desempenho.
É importante que fique claro que o fato de existir mínima alteração 
de imagem no exame complementar, não implica por si só em 
alterações funcionais. O exame clínico/físico é soberano, e é ele que 
deve avaliar repercussão na capacidade de trabalho, e no caso em 
questão o exame clínico está normal, sem redução da capacidade 
funcional.
Com relação ao nexo causal, no presente caso ele já foi aceito pelo 
INSS, que concedeu ao autor B91, não sendo motivo de discussão.

Em nossa opinião, a discussão é constrangedoramente pobre e além de 
conter erros de redação, que torna o texto sofrível, confunde o sexo do autor, ora se 
referindo ao autor, ora se referindo à autora. Em nenhum momento menciona qualquer 
informação sobre a função que o autor exercia habitualmente e que vinha exercendo por 
ocasião da perícia, o que seria de fundamental importância, pois a concessão de auxílio-
acidente é devida ao segurado que tenha limitações para exercer a atividade de trabalho 
habitual. Depois de alguns meses, o autor foi submetido a uma cirurgia nos ombros pelo 
agravamento clínico.

O perito B, também atuante de longa data, é um ortopedista e cirurgião de 
mão. Em um processo judicial contra o INSS, a autora era ex-trabalhadora (MAL)  
de uma grande empresa na região metropolitana de São Paulo, onde havia trabalhado de 
1986 a 2003, inicialmente na linha de montagem de componentes eletroeletrônicos e 
depois como vigilante. Fora demitida depois de retornar de um afastamento. O perito 
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descreveu como quadro clínico por ocasião da perícia, “dor no ombro D e pescoço; faz 
uso de medicamentos e fisioterapia”. Surpreendentemente declarou não ter feito o exame 
físico e no tópico da discussão justificou-se: “Não realizamos exame físico para avaliação 
de eventual incapacidade porque a autora encontra-se afastada em tratamento.” Apesar 
disso, disse que: “Diante dos documentos encartados nos autos e das queixas clínicas 
atuais da autora, podemos admitir os diagnósticos clínicos de Cervicodorsalgia e Sín-
drome do Ombro doloroso à direita.” Afastou o nexo com o trabalho pelo fato de a auto-
ra ter sido vigilante nos últimos anos na empresa. Não seguiu nenhum dos procedimen-
tos preconizados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM, 1998) para “estabelecer o 
nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador”. São eles, entre 
outros, a história clínica e ocupacional, o estudo do local de trabalho, o estudo da orga-
nização do trabalho, os dados epidemiológicos, a literatura atualizada, o depoimento e 
a experiência dos trabalhadores. Quanto à incapacidade, foi ainda mais surpreendente. 
Disse que a “incapacidade laborativa deixa, aqui, de ser analisada pelo fato da autora 
encontrar-se em gozo de benefício previdenciário.” Parece-nos que o laudo pericial não 
conseguiu oferecer subsídios técnicos suficientes para o julgamento.

E, finalmente, achamos importante tecer alguns comentários, mesmo que bre-
ves, sobre um tema recorrente, sobretudo no meio pericial, que é o da simulação. A Classi-
ficação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) 

define que o código Z76.5 corresponde à “pessoa fingindo ser doente — simulação cons-
ciente”, mas é importante ressaltar que esse código encontra-se no grupo de “Pessoas 
em Contato com os Serviços de Saúde em Outras Circunstâncias”, diferenciando-o de 
milhares de outros códigos referentes a diagnósticos de alterações de saúde.

Trata-se de um tema que, com certa frequência, é abordado de forma equivo-
cada e leviana, quase sempre verbalmente. Meias verdades, inverdades, palavras e ex-
pressões imprecisas, frases com sentido dúbio, conceitos confusos e preconceituosos 
vão sendo repetidos de forma que em alguns círculos passam a ser tidos como verdade 
absoluta. Por ocasião da consulta pública, já mencionada, sobre as Diretrizes de Condu-
ta Médico-Pericial em Transtornos Mentais do INSS, em dezembro de 2007, observou-
-se que o peso dado ao alerta para a possibilidade de simulação de transtornos mentais 
por parte dos segurados foi muito maior do que a possibilidade de nexo de causalidade 
entre alguns transtornos mentais e o trabalho, como previsto no anexo II do Decreto n. 
3.048/99. Já naquela época pontuamos que essa ênfase reforçava uma cultura de descon-
fiança e preconceito em relação aos trabalhadores adoecidos que buscavam a proteção 
da previdência social e os pacientes psiquiátricos em geral. O documento do INSS re-
gistrava que a simulação era frequente, sem qualquer estudo que subsidiasse essa in-
formação, o que tendia a agravar a sensação de que o perito estava sempre prestes a ser 
enganado por algum “mal intencionado”.

Para os não especializados em psiquiatria, situação da maioria dos peritos, 
seja no âmbito do INSS, seja no âmbito do judiciário, pode ocorrer uma confusão entre 
simulação (atuação com motivos conscientes) e manifestações somatoformes e disso-
ciativas, denominações nosológicas atuais do anteriormente conhecido comportamento 
histérico, termo famoso e mal compreendido, para o qual se admite a participação de 
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mecanismos psicológicos inconscientes (GALLUCCI NETO; MARCHETTI, 2007). A 
afirmação contida nas citadas Diretrizes do INSS de que, ao contrário do que se encon-
tra no consultório, “na perícia médica deseja se mostrar doente, portadora de grande in-
capacidade”, pode agravar essa confusão. O código F68.1, que corresponde à “produção 
deliberada ou simulação de sintomas ou de incapacidades físicas ou psicológicas (trans-
torno factício)”, encontra-se no capítulo dos “Transtornos Mentais e Comportamentais” 
e tem um significado totalmente diferente do código Z76.5, anteriormente citado. 

Percebe-se que somente no primeiro caso há simulação deliberada sem a exis-
tência de doença. Para ilustrar a disseminação dessa confusão, citamos o manual de 
condutas  do setor de perícias médicas dos servidores de um município do estado de São 
Paulo, que classifica como simulação ambos os códigos, Z76.5 e F68.1, sem os devidos 
esclarecimentos conceituais, levando ao médico perito não psiquiatra a entender que se 
trata da mesma situação.

Em uma publicação, resultado de uma monografia de conclusão de curso 

 (VASCONCELLOS, 2010), observam-se algumas afirmações genéricas, que podem 
induzir a compreensões equivocadas e à inibição da boa prática médica. Entre elas, 
menciona a “infeliz” e artificial incapacidade por iatrogenia causada pelo médico assis-
tencial ao prescrever repouso excessivo; mudanças de função; limitações de atividades; 
medicações com efeitos colaterais e dependência; prescrever fisioterapias em excesso ou 
desnecessárias; dar informações erradas sobre prognóstico ou escrever relatórios “in-
gênuos” ou “paternalistas”. O que quis dizer ele com artificial incapacidade? Quantos 
médicos acertadamente prescrevem mudanças de função aos seus pacientes para pre-
venir agravamentos e poderiam se sentir inibidos? O que ele quis dizer com relatórios 
“ingênuos”?

Ao falar de doença degenerativa, reforça o conceito de que está vinculada so-
mente à passagem do tempo, sem interferência direta de fatores externos, o que não 
corresponde com a verdade, como já discutido anteriormente.

Afirma também que são frequentes os casos nas LER/DORT, nas lombalgias, 
nas perdas auditivas induzidas por ruídos (PAIR) e alergias, sem fazer qualquer referên-
cia a estudos que fundamentem essa afirmação.

No tópico “Os testes semiológicos ditos não convencionais”, o autor orienta 
os colegas sobre como proceder de forma a surpreender um simulador, fazendo, no en-
tanto, ressalva que “por suas características intrínsecas, quase ‘esotéricas’, personalizadas 
e secretas, esses estratagemas de anamnese e exame clínico não podem ser explícitos 
em manuais curriculares de semiotécnica, o que logo faria a felicidade dos simuladores 
e seus orientadores” (VASCONCELLOS, 2010. p. 84). Inúmeros desses testes não têm 
quaisquer referências de literatura e um deles, o de Phalen disfarçado, é creditado nomi-
nalmente a um médico perito, cuja atuação profissional principal foi no INSS.

Para finalizar nossas considerações, nos parece relevante mencionar a impor-
tância de se zelar pela isenção da atuação do médico perito. O Código de Ética Médica 
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(CFM, 2009) veda a possibilidade de o médico ser perito ou auditor do próprio paciente 
e, adicionalmente, também nos parece pouco recomendável que um perito judicial te-
nha qualquer vínculo com empresas, seja como médico contratado, seja como prestador 
de serviços. Faltar-lhe-ia isenção para expor fatos e argumentos para o julgamento sob a 
égide dos fatos, dos fundamentos, da lei e da justiça.

Considerações finais

(...) se admitirmos, como Bobbio, que não existem direitos funda-
mentais por natureza, somos nós próprios, cidadãos, que devemos 
nos responsabilizar pelo reconhecimento, proteção e construção 
dos valores, inalienáveis, concernentes àqueles que padecem de so-
frimento psíquico, a saber, a vida e a liberdade. (LIMA, 2010. p. 8)

As palavras acima, as quais subscrevemos, nos colocam a necessidade 
de construirmos práticas dignas e justas das pessoas que tratam das questões da re-
lação saúde-trabalho. Advogamos o esforço conjunto com os setores da sociedade 
interessados em resgatar o conhecimento em prol da proteção à saúde e à vida do 
trabalhador, envidando esforços para que as estruturas e sistemas públicos facilitem a 
boa prática profissional.

Os interesses econômicos de quaisquer natureza e de redução de custos dos 
serviços públicos e empresas não podem se dar em detrimento do bem-estar das pessoas.

Corrêa Neto (2010), em um artigo que faz um histórico da codificação da 
ética médica, lembra que o tão citado juramento hipocrático estabeleceu a deontologia 
médica: dedicação e educação continuadas, e sigilo profissional. Faz uma citação que 
nos parece premonitória:

(...) Não é próprio da coragem gerar dinheiro, e sim ousadia, nem é 
próprio da arte militar e da medicina gerar dinheiro, e sim a vitória 
e a saúde, respectivamente; mas alguns fazer com que todas elas se 
voltem para o dinheiro, como se fosse seu fim, e a esse fim conside-
ram que todas elas devem concorrer.

Em pleno século XXI é pertinente lembrarmos alguns dos ditames do Código 
de Ética Médica (CFM, 2009), que define, no primeiro dos seus princípios fundamen-
tais, que a “Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade 
e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza”.

Alguns incisos do código de ética médica são autoexplicativos e extremamen-
te significativos no que se refere às questões que foram objeto deste texto.



37

Quando trata, no seu capítulo I, dos princípios fundamentais, continua:

VI — O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atu-
ará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos 
para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser 
humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade 
e integridade.
VIII — O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob ne-
nhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir 
quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiên-
cia e a correção de seu trabalho.
IX — A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma 
ser exercida como comércio.
XI — O médico guardará sigilo a respeito das informações de 
que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com 
exceção dos casos previstos em lei.
XII — O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho 
ao ser humano, pela eliminação e pelo controle dos riscos à saúde 
inerentes às atividades laborais.
XVIII — O médico terá, para com os colegas, respeito, consideração 
e solidariedade, sem se eximir de denunciar atos que contrariem os 
postulados éticos.

Quando, no capítulo III, trata da responsabilidade profissional, ressalta, no seu 
art. 12, que é vedado ao médico “deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de 
trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores 
responsáveis”. E mais, que “se o fato persistir, é dever do médico comunicar o ocorrido 
às autoridades competentes e ao Conselho Regional de Medicina”.

E finalmente, quando, no seu capítulo X, trata dos documentos médicos, ex-
plicita ser vedado ao médico “permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários 
por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade” e 
“negar, ao paciente, acesso ao seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando so-
licitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo 
quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros”.

Correríamos o risco de transcrever o código de ética médica todo e encontrar 
em cada um dos tópicos inúmeras infrações cometidas pelos médicos na abordagem da 
saúde do trabalhador, seja dentro ou a serviço das empresas, seja como peritos do INSS 
ou como peritos dos processos judiciais.

Não deixamos de reconhecer as boas práticas que existem nesses espa-
ços de atuação, mas elas decorrem de um grande esforço e desgaste dos profissio-
nais, pois as estruturas e sistemas existentes dificultam ao extremo o exercício digno  
da profissão médica.
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Londres (2010. p. 155-156), ao tratar da interferência de vários fatores sobre 
a prática médica e sua gradativa submissão a interesses particulares, desnuda vários dos 
aspectos conhecidos pelos médicos, mas pouco compartilhados com a sociedade, ao 
falar de vários elementos da prática médica contemporânea, como a formação médica 
insuficiente, que inibe o raciocínio, privilegiando a obediência a diretrizes e leitura acrí-
tica e descontextualizada de exames complementares; e “a prostituição do médico” que, 
em troca explícita ou implícita de vantagens financeiras sob diversas formas, frequen-
temente indica medicamentos, exames complementares, materiais, cirúrgicos ou não,  
e procedimentos invasivos a pacientes.

Por vezes, os próprios conselhos se deixam contaminar por fato-
res externos à boa prática médica. Exemplo recente foi a publicação de uma 
resolução pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) 

 que restringia a autonomia do médico assistente ao determinar que o atestado ou relató-
rio médico solicitado ou autorizado pelo paciente para fins de perícia não deveria conter 
qualquer palavra sobre a necessidade de afastamento do trabalho. 

Essa resolução tolhia parte da atuação médica, que é a de orientar o 
paciente no que se refere à possibilidade ou não de continuar em atividade laboral 
durante o tratamento. Para se perceber o equívoco dessa resolução, basta aplicá-
la para casos da vida real. Em um caso de infarto do miocárdio, o cardiologista não 
poderia no relatório médico fazer qualquer recomendação ou menção sobre o tempo 
de repouso necessário. Felizmente, o Cremesp reviu essa grave distorção e a redação 
atual é “o atestado ou relatório médico solicitado ou autorizado pelo paciente ou 
representante legal, para fins de perícia médica, deverão conter informações sobre 
o diagnóstico, os exames complementares, a conduta terapêutica proposta e as 
consequências à saúde do trabalhador, podendo sugerir afastamento, readaptação 
ou aposentadoria, ponderando ao paciente, que a decisão caberá ao médico perito” 

. Mas quantos trabalhadores foram prejudicados nos dois anos em que a resolução 
restritiva e equivocada vigorou? Quantos médicos assistentes do estado de São Paulo 
deixaram de cumprir com os seus deveres ao seguirem a resolução de seu conselho? E , 
ainda. quantos a seguiram de forma acrítica?

A boa prática médica só poderá prosperar se construirmos uma relação de 
real independência dos interesses econômicos e políticos alheios à proteção da vida e  
da saúde do trabalhador.

Considerando que a população trabalhadora faz parte da população geral, 
com fatores de risco à saúde vinculados ao seu código genético, à idade, ao sexo, à inser-
ção socioeconômica e à inserção laboral, os aspectos do ambiente e da organização do 
trabalho devem ser incorporados na abordagem da saúde dos trabalhadores no âmbito 
da saúde coletiva, e não de maneira particular por profissional pago pela empresa para 
que controle a mão de obra. 

É urgente que o espaço das empresas seja democratizado, com a livre organi-
zação dos trabalhadores, com a real apropriação das informações pelos trabalhadores e 
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com o controle da sociedade sobre o SESMT. Pelas diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), todos os serviços de saúde devem prestar contas aos conselhos de saúde e isso 
inclui o SESMT e outras organizações de saúde das empresas. No estado de São Paulo, os 
SESMT, dentre outros serviços públicos e privados, fazem parte da rede sentinela para 
notificação compulsória de agravos ocupacionais. (SÃO PAULO, 2009).

Oliveira (2010) lembra da importância de os atos normativos que regem a 
área de saúde do trabalhador no país considerarem os aspectos avançados das Conven-
ções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) ratificadas pelo Brasil. 

A Convenção n. 161 da OIT, por exemplo, versa sobre serviços de saúde no 
trabalho, que poderiam ser adotados pela legislação, “por intermédio de convenções 
coletivas ou de outros acordos entre empregadores e trabalhadores interessados” e “por 
todos os demais meios aprovados pela autoridade competente após consultas junto a 
organizações representativas de empregadores e trabalhadores interessados”. Oliveira 
(2010. p. 85) lembra ainda que o art. 10 da Convenção n. 161, ratificada pelo Brasil, 
determina que os profissionais prestadores de serviços de saúde no trabalho devem 
ter independência com relação ao empregador. Segundo seu entendimento, essa 
independência só pode existir se houver garantia de emprego e a OIT recomenda que 
a contratação e o fim de contrato de trabalho dos profissionais de serviços de saúde no 
trabalho sejam feitos após consultas às organizações representativas dos trabalhadores.

No espaço do INSS, é de fundamental importância que haja um processo 
de humanização da perícia, libertando o perito do papel de “porteiro institucional”, 
com dever de obediência aos ditames clandestinos travestidos de diretrizes técnicas. 
Aspectos da precarização do trabalho têm chegado ao INSS, por meio do controle e 
gestão institucional pela informatização de todos os procedimentos, dando pouca 
margem para correções ágeis e decisões loco-regionais. 

Em nome dessa lógica de procedimentos padronizados, prevê-se tempo curto 
para cada perícia, banalizando-se sua execução. A perícia não pode ser abordada como 
uma etapa burocrática. É ela que decide se o segurado faz jus ou não a um benefício e 
de que espécie é esse benefício. Deve ser tratada como um procedimento de excelência, 
em que todo o saber e experiência têm que estar a serviço de uma ação preventiva de 
maiores incapacidades, desvantagens e exclusões sociais, integrada a outros setores go-
vernamentais e sociais. É preciso que as especialidades médicas e outras profissões não 
médicas se integrem a esse processo de decisão pericial para que os diversos aspectos 
da incapacidade do segurado sejam contemplados e a funcionalidade seja resgatada por 
mecanismos institucionais, o que resultará em contenção de custos pela seguridade so-
cial, não pelo afunilamento no ingresso dos segurados, mas pela ampliação da política 
pública cidadã.

Esse processo exige a ativa participação da sociedade, que deve ter acesso a 
todas as informações das instituições, salvo as que envolvem dados sigilosos de pessoas. 
É urgente que se criem mecanismos para que a sociedade possa efetivamente participar 
das discussões, do processo de formação dos profissionais de saúde e opinar sobre as 
práticas das instituições.
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Programação do Encontro

08/12/2010

08h30 Abertura

08h50 Saúde do Trabalhador, um direito humano fundamental.

•	Dalmo de Abreu Dallari (jurista, membro honorário da Comissão Internacio-
nal de Juristas, órgão assessor da ONU)

09h40  Perguntas da plateia

09h50  Intervalo

10h10  10 Mesa Redonda - Como é exercida a medicina nos dias de hoje: significado da 
clínica e dos exames complementares.

•	Milton de Arruda Martins (Professor Titular de Clínica Médica da Faculdade 
de Medicina da USP)

•	Renato Luiz Marchetti (médico psiquiatra, Professor Doutor do Instituto de 
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP e membro da Câmara Técnica 
de Saúde Mental do Conselho Regional de Medicina de São Paulo)

Debatedor: Ubiratan de Paula Santos (médico do Instituto do Coração-USP e 
Doutor em pneumologia ocupacional)

Coordenador: Jorge Luiz Ramos Teixeira (médico do trabalho, assessor da Pre-
sidência da Fundacentro)

11h40  Perguntas da plateia

12h10  Intervalo

14h00  20 Mesa Redonda - A medicina na relação saúde e trabalho: do diagnóstico clínico 
ao estabelecimento do nexo causal com o trabalho.

•	Zuher Handar (médico do trabalho, consultor da Organização Internacional 
do Trabalho).

•	Silvia Rodrigues Jardim (médica psiquiatra, Professora Doutora da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro).
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•	Sebastião Geraldo de Oliveira (desembargador do Tribunal Regional do Traba-
lho da 30 Região)

15h30  Intervalo

16h00  Debatedor: Heleno Rodrigues Corrêa Filho (médico sanitarista e do trabalho, 
Professor Doutor da Unicamp).

 Coordenador: Antonio Ricardo Daltrini (médico do trabalho, coordenador da 
CST da Fundacentro).

16h45  Perguntas da plateia

17h30  Encerramento

09/10/2010

08h30  30 Mesa Redonda - Indicadores de saúde do trabalhador: exposição a agentes am-
bientais, relacionados à organização do trabalho; princípios, parâmetros e práticas 
visando a proteção do trabalhador.

•	René Mendes (médico do trabalho, Professor aposentado da Faculdade de Me-
dicina da UFMG, consultor).

•	Tarcísio Buschinelli (médico toxicologista, pesquisador da Fundacentro).

•	Edith Seligmann-Silva (médica psiquiatra, Professora aposentada da USP e 
FGV-SP).

10h00  Intervalo

10h30  Debatedora: Mirian Pedrollo Silvestre (médica sanitarista do Cerest Campinas).

 Coordenadora: Cristiane Queiroz (química, pesquisadora do Serviço de Ergono-
mia da Fundacentro).

11h15  Perguntas da plateia

12h15  Intervalo

14h00  40 Mesa Redonda - Como construir práticas médicas na defesa da saúde do traba-
lhador e evitar a exclusão social.

•	Mauro Aranha de Lima (Conselheiro, Diretor, Primeiro Secretário e Coorde-
nador da Câmara Técnica de Saúde Mental do Conselho Regional de Medicina 
de São Paulo).
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•	Ergon Koerner Júnior (Procurador do Ministério Público do Trabalho da  
120 Região).

Debatedor: Manuel Messias Melo (Secretário de Saúde da Central Única dos 
Trabalhadores).

Coordenação: Maria Maeno (médica sanitarista, pesquisadora do Serviço de 
Medicina da Fundacentro).

16h00  Intervalo

16h20  Perguntas da plateia

17h00  Encerramento
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Saúde do trabalhador, um direito  
humano fundamental

Dalmo De Abreu Dallari

Vou fazer uma exposição, que tem como tema central a saúde como direi-
to fundamental do trabalhador, iniciando por uma incursão histórica. Essa trajetória 
é fascinante. Nela descobrimos dados e fatos que exerceram e exercem uma influência 
extraordinária, e que às vezes não são percebidos. Também verificamos que, apesar das 
conquistas, alguns dados negativos e alguns obstáculos continuam, em parte, presentes 
até hoje. Vou começar por um momento, que é “chave” para a compreensão da nossa 
realidade de hoje: o século XVIII. Por quê? Porque este foi o século da ascensão política 
da burguesia. Eu tenho falado muito a respeito disto e sempre tomo o cuidado de alertar 
que é ingênuo, é incorreto achar que burguesia é uma criação do Marxismo. Ainda hoje 
há quem pense assim: “Falar em burguesia é coisa de marxista!” Não, não é nada disso. A 
burguesia é um dado da história, que teve e tem, ainda hoje, uma presença muito forte. 
Ela muda de denominação, muda de imagem, mas está presente. Então, é importante 
verificar como ela surge e que, desde o início, é possível perceber uma caminhada no 
sentido da exclusão. Então, isso tem muito a ver com este encontro. 

Eu acabo de publicar um livro a que eu denominei A Constituição na Vida dos 
Povos. O termo povos foi utilizado para superar as noções de Estado e nação. São as pes-
soas que interessam, são os povos. Trata-se de uma pesquisa histórica a partir do século 
XVIII (claro que considerando o que vinha antes, a Grécia, Aristóteles e tudo o mais), 
que foi o momento em que se colocaram os fundamentos da convivência humana, que 
ainda vigoram no mundo. E o que nós verificamos? Dentre outras coisas, eu descobri 
como foi que surgiu a própria palavra Constituição. A Constituição foi uma criação 
dos líderes da América do Norte, quando se viram livres da interferência inglesa, após 
proclamarem a independência. E a liberdade foi colocada como o primeiro dos valores. 
Após a independência, já não eram mais colônias, eram Estados, unidades independen-
tes, celebrando um acordo para atuarem juntos, em defesa de sua liberdade. 

Vou, agora, dar um pequeno salto para trás, para resgatar o sentido da expres-
são burguês e da expressão burguesia. Estas expressões, burguês e burguesia, decorrem 
de uma palavra do germânico antigo, que era o burgh. E o burgh designava um núcleo 
básico de convivência. Hoje, nós poderíamos dizer que seria uma cidade ou um muni-
cípio, o núcleo básico de convivência. Depois os franceses adotaram e afrancesaram a 
forma e a pronúncia: “O bourg”. E depois acabou sendo o burgo dos espanhóis, o borgo 
dos italianos ou o burguês para nós. Mas como é que essa palavra ganha força? Como 
se deu expressão política a ela? A implantação de um novo sistema político, que acabou 
gerando a criação da burguesia, tem início no século V, quando se inicia o período histó-
rico chamado de Idade Média, que durararia dez séculos e é hoje reconhecido como um 
momento extremamente importante da história da humanidade. Esse é o período his-
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tórico da prevalência do Feudalismo, o domínio absoluto dos senhores feudais, os quais 
haviam adotado títulos de nobreza e criado a figura do rei para afirmar a sua superiori-
dade social. Este já é um dado de exclusão. Era superior quem tinha o título de nobreza. 
E o título de nobreza estava ligado à condição de grande proprietário, ou seja, eram os 
senhores de grandes áreas, que tinham a força, que tinham o domínio absoluto, mas que 
viviam também em guerras, que viviam lutando por mais propriedade, por mais poder. 
E, por causa disso, as pessoas, que não eram nobres, que não tinham o comando, que 
não tinham a força, se refugiavam nos feudos, para terem a proteção do senhor feudal. E 
aqui eu abro um parêntese para destacar um aspecto, que também é importante. O fato 
de o contexto histórico ser de muitas lutas, de guerra constante, influiu muito para que 
a mulher fosse colocada em plano secundário, porque ela não saía a cavalo, de armas na 
mão, participando desta luta armada. Então, seu papel era secundário. Fecho o parên-
tese, porque isso aqui vai ter desdobramentos mais tarde. Pois bem, havia esta opressão 
dentro dos feudos, as pessoas que viviam nos feudos, viviam em situação de escravidão, 
ou semi-escravidão. Lembram-se da expressão servo da gleba? A pessoa era considerada 
um objeto, era praticamente uma mercadoria. E quando, a partir do século X, cessaram 
as grandes lutas, esta situação começou a se modificar. As pessoas, os que não eram 
nobres, começaram a sair do feudo. Por quê? Porque, no feudo, sofreram todas as opres-
sões, todas as violências, todas as humilhações. Os senhores feudais tinham o poder 
legislativo, executivo e judiciário, e usavam e abusavam disso. Então, as pessoas saíram 
dos feudos e foram para as cidades, chamadas burgos. E, a partir do século X, ocorreu 
uma verdadeira revolução urbana: o crescimento dos núcleos urbanos. Aumentou mui-
to o número de cidades, as cidades existentes receberam muita gente. E passou a se es-
tabelecer uma diferenciação, que está viva ainda hoje, entre os que eram nobres e os que 
não eram. Os que não eram, eram chamados comuns. Ainda hoje, na Inglaterra, existe 
a Câmara dos Comuns. E, curiosamente, hoje é a Câmara dos Comuns que está gover-
nando a Inglaterra. As pessoas, quando no feudo, embora sofrendo todas as violências, 
as humilhações, tinham ali o que era essencial para a sua sobrevivência, a começar dos 
alimentos. Quando foram para as cidades, ali não produziam alimentos, ou o que pro-
duziam era tão pouco, que era insuficiente. Então,  como é que se resolveu o problema 
de satisfação das necessidades básicas? Não só os alimentos, mas inclusive madeira para 
construir moradias, os vegetais e as peles dos animais para fazer suas roupas, e muitas 
coisas essenciais. Surgiu no núcleo urbano, no burgo, um personagem que teve e tem até 
hoje uma importância enorme na história da humanidade, que é o comerciante e que 
passou a ser identificado como burguês, porque tinha base nas cidades. Ele ia ao núcleo 
nobre, ia ao feudo, adquiria os alimentos, trazia para a cidade e revendia. E é evidente 
que revendia com lucro. Este comerciante medieval foi enriquecendo, foi ampliando 
seus negócios, porque já não havia, então, o perigo das guerras. Enriqueceu a tal ponto 
que, daí a pouco, um emprestava dinheiro para o outro e também emprestavam di-
nheiros a nobres, que sem terem mais os moradores que trabalhavam para eles, ficaram 
empobrecidos. E assim, ao lado do comerciante, surgiu o banqueiro medieval. Eram 
duas forças que tinham por base o patrimônio. Este é um dado fundamental: eles eram 
comuns, eles não tinham título de nobreza, não tinham tradição de família. Quer dizer, 
a força deles vinha do patrimônio. E, então, a história prossegue. Os senhores feudais, 
que já não tinham aqueles escravos ou semiescravos a seus serviços, começaram a ter, 
inclusive, dificuldades econômicas. Porém, mantinham ainda seus privilégios sociais, 
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sua participação no poder político. Os burgueses, que eram basicamente o comerciante 
e o banqueiro, adquiriram riquezas, tornaram-se ricos, mas não tinham nenhuma parti-
cipação no poder político, não tinham nenhuma participação na afirmação dos direitos 
e na proteção dos direitos. Eles continuavam dependentes e sofriam muitas violências, 
e isto foi crescendo, foram surgindo manifestações de resistência, mas ainda não havia 
condições para se oporem fortemente a esta situação. 

Vejam que o burguês foi um produto da história. Ele só foi identificado como 
um segmento social a partir do século XIX, mas já existia claramente diferenciado do 
restante da sociedade desde o século X. Os burgueses eram superiores às pessoas co-
muns, em muitos aspectos, em consequência de sua superioridade econômica, mas ti-
nham que conviver com o rei e a nobreza, que detinham o comando político. E somente 
no final do século XVII ocorreu a primeira grande revolução burguesa, na Inglaterra, 
quando os burgueses se associaram a um pequeno número de nobres que também se 
opunham ao absolutismo e às arbitrariedades do rei. Esse conjunto, incluindo nobreza 
descontente e burguesia, mas liderado pelos burgueses, conquistou o poder político. Foi, 
então que o parlamento, que vinha se reunindo desde o século XIV, dividiu-se em duas 
casas, Câmara dos Lordes, dos nobres, dos senhores e  a Câmara dos Comuns, que eram 
os burgueses. Os burgueses ao conquistarem a supremacia, em 1689, não eliminaram a 
nobreza, mas disseram: “Não, agora quem manda somos nós”. A partir deste momento, 
vou fazer referências a algumas passagens de documentos originais do século XVIII, 
trocas de cartas e discursos1, aos quais tive acesso em pesquisa que fiz na Biblioteca Na-
cional François Mitterrand, da França. A Câmara dos Comuns passou a mandar, adqui-
rindo cada vez mais força, mas os burgueses tinham interesse no seu patrimônio, na le-
gislação referente ao seu patrimônio, tinham interesse no seu negócio. Eles queriam 
mandar, queriam estabelecer as leis, queriam comandar o governo, mas para eles o mais 
importante era dedicar o tempo e a atenção aos seus negócios. E qual foi a solução que 
eles encontraram? Mandaram para a Câmara dos Comuns os seus advogados, como 
seus representantes. Foi assim que nasceu a democracia representativa, quer dizer, o 
mandato jurídico, dado ao advogado, virou também mandato político. Até hoje existem 
na Inglaterra as duas câmaras, mas os teóricos ingleses de Direito Constitucional já estão 
prevendo a eliminação da câmara dos nobres, Câmara dos Lordes. Inclusive, há algumas 
décadas, a Câmara dos Comuns editou uma lei determinando que o título de nobreza já 
não é mais herdado, não há mais transferência hereditária.  A Câmara dos Lordes mu-
dou suas características essenciais. Vejam, por exemplo: os Beatles receberam o título de 
Lordes, e hoje, toda personalidade do esporte ou do espetáculo, que proporciona lucro 
para a Inglaterra, recebe o título de nobre. Mas, na verdade, não tem nenhuma partici-
pação política; é um título para ser exibido socialmente, mas não tem nenhum poder. 
Voltando ao nosso breve apanhado histórico: no século seguinte (XVIII), ocorreu um 
grande movimento burguês, que teve importância fundamental. Em 1776, as colônias 
inglesas da América proclamaram sua independência. E onde havia 13 colônias, surgi-
ram 13 Estados, que celebraram um Tratado para viverem juntos, um apoiando o outro. 
Porém, se verificou posteriormente que alguns Estados não respeitavam o Tratado. As-

1 Estas referências encontram-se grafadas em itálico.
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sim, por exemplo, eles todos tinham assumido a responsabilidade de contribuir para um 
Fundo, destinado a manter uma força armada, para garantir a liberdade contra a tenta-
tiva inglesa de recolonização. Porém, alguns não pagavam. Então, por isso, eles resolve-
ram fazer uma reunião em Filadélfia, em 1787, para aperfeiçoar o Tratado. Disso origi-
nou-se a Convenção de Filadélfia (esse foi o motivo, que eu encontrei lá escrito, na 
convocação da Convenção de Filadélfia). Então, os 13 Estados enviaram representantes, 
começou-se a discutir o aperfeiçoamento desta associação entre os 13 Estados, que eram 
independentes. E uma das discussões versou sobre a conveniência da constituição de 
um governo comum. Foi assim que apareceu a palavra Constituição: constituir um go-
verno. A partir da ideia de um governo comum, resolveram constituir um único Estado. 
Por isso, o nome oficial dos Estados Unidos, até hoje, é Estados Unidos da América. E a 
Constituição sempre é mencionada como Constituição dos Estados Unidos da América. 
Mas, constituindo-se um governo só, ele poderia ficar forte demais, correndo-se o risco 
de ter um absolutismo americano. Então, fizeram constar na lei regras e limitações ao 
exercício do poder. E assim nasce a Constituição como lei: uma forma de regrar e limitar 
o exercício do poder.  É fundamental atentar para alguns pontos essenciais. Quem esta-
va constituindo, quem estava afirmando os direitos e as limitações eram os burgueses, 
eram os grandes proprietários, os banqueiros. E aqui há um dado que também é muito 
importante: havia uma diferença entre as colônias americanas da região Norte e as colô-
nias da região Sul. A região Norte era basicamente de comerciantes, enquanto que o Sul, 
que é a região das grandes planícies, passou a ser a região das grandes plantações, as 
plantations, e também do gado. E aí já aparece o trigo com uma importância excepcional 
e outras plantações do Sul, as plantations que têm uma importância enorme. Essas plan-
tações se desenvolveram com base no trabalho escravo. Esse é um dado muito impor-
tante, continua importante ainda hoje. O Norte era abolicionista, não usava escravos. E 
o Sul era totalmente baseado no trabalho escravo. O próprio escravo em si era patrimô-
nio, era um valor econômico importante.  Um dos representantes do Sul, em um discur-
so que ele fez na Convenção de Filadélfia, disse: “É preciso tomar cuidado com os ho-
mens sem propriedade, porque quem não tem propriedade não tem caráter”. Isso dito 
com todas as letras. E Depois: “Quem não tem propriedade, não deve ter liberdade e não 
deve ter direitos políticos”. Esta citação é textual, eu peguei isso dos documentos origi-
nais do século XVIII. Diziam que essas pessoas não deviam mandar coisa nenhuma, 
deviam ser subordinadas. E assim várias manifestações seguiam neste sentido. Uma car-
ta que eu li, dizia: “Estão falando aí em aprovar uma declaração de direitos dizendo que 
todos os homens nascem livres. Isso ficaria muito estranho, é muito inconveniente para 
nós, pois a base da riqueza de muitos de nós é a propriedade de escravos, e nós não va-
mos abrir mão disso”. Isso foi dito com toda a clareza. E, vejam, este movimento aconte-
ceu sob inspiração da liberdade. Inspiração presente, inclusive, na criação da Constitui-
ção dos Estados Unidos da América, que daí a pouco vai ser chamado de Estado Liberal. 
Mantiveram a escravidão. A escravidão foi mantida ainda durante 80 anos e só terminou 
com a Guerra Civil. Mas a Constituição não tocou no assunto, não afirmou a liberdade 
como um direito fundamental de todas as pessoas. E aí vem a discriminação legalizada. 
E a par disso, também havia a absoluta exclusão das mulheres, que em grande parte foi 
inspirada também na questão patrimonial. Aliás, isso já vinha lá de trás, vinha desde o 
fim da Idade Média, nas lutas entre os Francos. Sobre isto, havia ainda a seguinte afirma-
ção: “Quando a mulher vai se casar com alguém de outra família, ela leva uma parte de 
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nosso patrimônio, então, é melhor que não tenha direitos patrimoniais, ela não será 
herdeira, e ela não terá direitos políticos”. E ela fica então marginalizada, fica em plano 
secundário. E assim nasceu o Estado Liberal, que eu sempre insisto em dizer, é Estado 
Liberal burguês. Porque é Estado Liberal criado pelos burgueses e enfatizando os inte-
resses e direitos da burguesia. Pois bem, daí a pouco é a França quem vai criar a sua 
Constituição. O espírito é basicamente o mesmo, mas com uma particularidade: a Fran-
ça, àquela altura, já era um império colonial, que exercia influência em grande parte do 
mundo. Os Estados Unidos, àquela época, estavam acabando de nascer, então, começa-
ram a exercer influência, diretamente, só no fim do século XIX, mas a França já exercia 
muita influência. Um dado curioso é que os criadores dos Estados Unidos, especialmen-
te os líderes mais intelectualizados, se basearam muito nos pensadores políticos france-
ses. Houve muita influência de Montesquieu, de Rousseau, sobretudo, na afirmação da 
liberdade. A liberdade para eles era o grande valor, era o direito fundamental, mas com 
restrição: a liberdade de alguns, a liberdade dos ricos, a liberdade de quem tinha patri-
mônio. Pois bem, a França vai se basear no exemplo dos Estados Unidos e vai criar 
também a sua Constituição. E é muito importante isso para nós, porque foi através da 
França que essas afirmações, esses valores, chegaram até nós e estão presentes até hoje, 
como eu vou acentuar no final. Pois bem, a França, então, vai fazer o seu movimento, a 
sua revolução burguesa. E, àquela altura, 1789, já havia um começo de industrialização 
na França, então já havia um operariado. Esse é um dado importante. Não era um gran-
de número, mas já havia operários. E outro dado, que também é interessante, importan-
te ressaltar, é que na mobilização social da França, por uma série de circunstâncias, já 
estavam presentes também algumas mulheres, então, operários e mulheres. O comando 
da revolução burguesa era dos burgueses, era dos homens ricos, mas houve também 
participação de operários e participação de mulheres. E, assim, a França fez a sua revo-
lução, publicou em 1789 o primeiro documento chamado Declaração de Direitos. E qual 
foi o nome dado à primeira declaração de direitos aprovada pela Assembleia Francesa, 
aprovada por maioria absoluta de burgueses e um pequeno número de operários e mu-
lheres. A declaração se chamou Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Hou-
ve uma resistência, uma reação indignada, sobretudo, de uma mulher, líder feminina e 
humanista, Olympia de Gouges, embora quase não se fale dela entre os historiadores 
franceses.  Pois bem, Olympia de Gouges, indignada, disse: “Por que a declaração é dos 
direitos do homem? E a mulher, onde fica nisso?” E aí já começaram a dizer: “Mas esta 
mulher é uma subversiva, essa mulher está traindo a revolução, afinal a assembleia re-
presenta a revolução, o povo,  e já aprovou o documento. Por que ela vem negar valor, 
negar validade, negar perfeição a este documento?” Começou então uma troca de ofen-
sas terrível. Olympia de Gouges propos que a assembleia aprovasse um segundo docu-
mento, uma segunda declaração, que foi redigida por ela, e cujo texto eu consegui e 
pretendo divulgar no Brasil. O documento propõe que seja aprovada uma “Declaração 
dos Direitos da Mulher e da Cidadã”. E isso provocou a maior indignação. “Essa mulher 
é uma traidora”. Ela foi acusada de ter procurado o apoio da então rainha da França, 
Maria Antonieta, que era austríaca e que os franceses detestavam. Ela era conhecida 
como a estrangeira, inimiga do povo francês, que fazia grandes festas no Palácio Real 
enquanto muitos do povo morriam de fome.  Por ter sido considerada uma traidora, 
Olympia de Gouges foi condenada à morte e guilhotinada. Ela foi praticamente apagada 
da história, para esconder uma grande contradição da Revolução Francesa, que tinha 
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por lema  Liberdade, Igualdade e Fraternidade mas era discriminadora e intolerante. E 
a partir da conquista do poder pelos revolucionários não se falou mais em igualdade, 
nenhum documento falava em igualdade, mas somente em liberdade. Era só a liberdade 
que aparecia como o direito fundamental, o grande direito, aliado ao direito sagrado de 
propriedade.  E isso dava a base política. 

Então, a história prossegue e, daí a pouco, em 1791, a França vai fazer a sua 
primeira Constituição, de certo modo, fortemente baseada na Constituição dos Estados 
Unidos. E aqui aparece um dado que é extremamente importante para a área jurídica e 
também para toda a sociedade pelos efeitos que teve. É que Montesquieu havia escrito 
que o governo da lei é mais justo do que o governo dos homens. Ele disse: “A lei é igual 
para todos, os homens é que discriminam”. Mas há um pormenor: quando Montesquieu 
se refere à lei, ele se refere à lei natural, é a lei que vem da natureza, é a lei que decorre das 
relações humanas, é a lei que se cria pela definição de costumes, pela reiteração de cos-
tumes de pessoas livres. Esta é a lei que deve governar, segundo Montesquieu. Pois bem, 
os franceses, aparentemente, adotaram Montesquieu. A partir daí, quem governava era 
a lei. Está escrito na primeira Constituição francesa, assim como na atual Constituição 
brasileira também: “Ninguém pode ser obrigado a fazer, ninguém pode ser proibido de 
fazer alguma coisa, a não ser com base na lei, é a lei quem governa”. Mas diz a Constitui-
ção, que é de 1791: “Quem faz a lei são os delegados dos cidadãos ativos”. Já não é mais a 
lei natural, mas uma lei fabricada, fabricada por representantes, fabricada por delegados. 
Assim como na Inglaterra, onde os burgueses mandaram os advogados à Câmara dos 
Comuns, nos Estados Unidos, na Convenção de Filadélfia, dos 50 representantes, 34 
eram advogados. E também na Assembleia francesa os advogados eeram a maioria. Não 
estou dizendo que o advogado seja injusto por natureza, mas, tanto o médico quanto o 
advogado, quando associados ao poder, têm desempenhado esse papel. Quanto à Cons-
tituição francesa, se afirma: quem governa é a lei. Mas quem fazia a lei? Eram os delega-
dos dos cidadãos ativos. E claro que a essa altura a gente quer saber quem era o cidadão 
ativo, essa categoria social privilegiada, que fazia a lei. Fazer a lei era fazer o direito. E lá 
estava escrito com todas as letras: “A primeira condição para ser cidadão ativo era ser 
francês do sexo masculino”. Francês, incluindo os estrangeiros naturalizados franceses, 
mas do sexo masculino. A segunda condição, que estava expressa, era: “Não ser empre-
gado de ninguém”. Na assembleia justificou-se da seguinte forma: quem é empregado de 
alguém não tem independência econômica, portanto, não tem independência política, 
por isso não deve ter direitos políticos. E, na verdade, não se reconheciam outros direi-
tos, o direito era a lei e a lei era a lei feita pelos burgueses. A terceira condição para ser 
cidadão era pagar uma contribuição muito alta para o exercício dos direitos políticos, 
tanto para ser eleitor quanto para ser eleito. Então, quem fazia o direito e governava era 
o homem francês que não fosse empregado de ninguém e que podia pagar uma quantia 
muito alta para exercer direitos políticos. Quem era esse homem ? O burguês. Então, 
foi o governo burguês que se instalou. Em grande parte, isto ainda está presente. Nesta 
época, se iniciava a industrialização, já havia um operariado. E os operários trabalhavam 
em condições brutais, ganhando uma miséria, em condições insalubres, muitas horas 
por dia, tinham jornadas de 16 e até 18 horas. E, então, os operários começaram a fazer 
reuniões para reivindicar direitos e condições melhores de trabalho. Em 1796 foi apro-
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vada uma lei e esta lei tem o nome do seu propositor, que era membro da assembleia, Le 
Chapelier, a “lei Le Chapelier”. Mas o que era a lei Le Chapelier? Era uma lei que proibia 
qualquer forma de associação e dava um fundamento legal para que se qualificasse como 
crime a associação dos trabalhadores. Foi a primeira criminalização dos movimentos 
sociais, ou seja, o uso da legislação para impedir a reivindicação de direitos. Em 1804, 
foi aprovado o Código Civil, a lei dos direitos individuais, que até hoje é considerado, 
inclusive pelos teóricos do direito francês, a lei mais importante do país, juridicamen-
te mais forte do que a Constituição. Uma das ideias que fundamentavam este Código 
Civil era a de que o Poder Público não deveria ter nenhuma interferência na vida e, em 
hipótese alguma, na atividade econômica dos burgueses. O Poder Público deveria ser 
um mero vigilante da aplicação da lei, um fiscal da lei. E se criou, inclusive, a expressão 
Estado Mínimo, chamado, também, Estado  Gendarme, que significado Estado Polícia. 
O papel do Estado era só garantir a aplicação da lei, mais nada. Muitos juristas franceses 
consideram, ainda hoje, que a Constituição não é um documento jurídico, não é uma lei, 
é apenas um documento político. Eu eu tive a oportunidade, há cerca de dois anos, mais 
ou menos, de participar do primeiro Congresso unindo civilistas e constitucionalistas, 
na França. E eu ouvi a grande civilista francesa, Elisabeth Zoller, dizer isso: “A partir de 
agora os civilistas reconhecem que o constitucionalista também é um jurista”. Isso acon-
teceu há apenas 2 anos. Apesar do lema, “liberdade, igualdade e fraternidade”, se criou 
esse tipo de sociedade, com restrições totais, direitos somente a quem tem patrimônio, 
e uma série de exclusões. A França também tinha escravidão negra e manteve a escra-
vidão negra ainda durante 50 anos. E a questão das mulheres? Aí vou lembrar um dado 
que é muito expressivo. Nos Estados Unidos, a Constituição é de 1787, mas a mulher só 
pôde votar, em eleições nacionais, em 1920. Na França, da Liberdade, Igualdade e Fra-
ternidade, quando foi que a mulher pôde ser juíza? A mulher só pôde ser juíza em 1946. 
Ficou absolutamente excluída. 

Pois bem, a história prossegue e o que vai acontecer é que se cria esse siste-
ma de governo da lei. Mas é a lei feita pelos delegados dos cidadãos ativos: tremendas 
injustiças legalizadas. Esse também é um problema sério. E aqui um dado importante: 
essa afirmação da superioridade da lei escrita tem grande influência também sobre os 
Judiciário, tendo-se consagrado uma expressão, que ainda hoje muitos utilizam: “O juiz 
é a boca da lei”. Quer dizer, o juiz não pensa, o juiz não tem nada que procurar valores, 
ele só diz o que está escrito na lei, ele tem que verificar a legalidade. E aqui eu peço 
licença para abrir outro parêntese, é um dado da minha experiência. No começo da 
minha advocacia, eu fui defender um jovem de 18 anos, muito pobre, acusado de furto, 
um pequeno furto. Fiz a defesa e, no final, ele foi condenado a uma pena fortíssima, 
uma pena muito alta, que eu considerei injusta. E eu, com a minha juventude, a minha 
ingenuidade, fui falar com o juiz, com um tratamento muito respeitoso: “Excelência, pa-
rece que esta pena não é justa”. E o juiz disse: “-Doutor, justiça é problema do filósofo, o 
problema do juiz é a legalidade”. Então, excluiu-se a ética do mundo jurídico, justiça não 
era mais problema do jurista, o problema do jurista era a mera legalidade. Se a lei é justa 
ou injusta, não interessa. E quem faz a lei? Quem faz a lei é a burguesia. E isto é o século 
XIX. Nós, que estamos aqui nesta sala, somos participantes de um movimento social, 
somos participantes de uma luta pela justiça, pela valorização da pessoa humana, e esta 
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luta produz resultados. Relembrando a história, o século XIX foi o século de absoluto 
domínio da burguesia e de tremendas injustiças legalizadas.  Foi neste século que surgiu 
o socialismo, que nasceu exatamente por causa dessas tremendas injustiças. Mas pelas 
circunstâncias, inclusive pela  repressão violenta que sofreu, o movimento pacífico pelo 
socialismo degenerou para a proposta de uso da força, tentando-se o uso da força para 
impor o socialismo, o que, de certo modo, foi uma grande ingenuidade, porque deu o 
pretexto para o repressor usar de sua força, que era muito maior.

Mas os protestos continuaram, as reuniões foram acontecendo, e na Fran-
ça criou-se um movimento, que foi chamado de Cristianismo Social. Por quê? Porque 
o marxismo era materialista e então se dizia: “Preservando-se os valores espirituais, 
sem violência, ainda assim é possível denunciar as injustiças e conseguir resultados”. 
E desenvolveu-se o cristianismo social. Um resultado extremamente importante desse 
movimento foi que, no final do século XIX, o Papa publicou uma encíclica, que é um 
documento de extraordinária importância. É a “Encíclica Rerum Novarum”. É oportuno 
lembrar que a encíclica é uma carta que o Papa escreve aos católicos, relembrando prin-
cípios e dando orientações. O Papa, na época, era Leão XIII, que 1891 ele publicou a en-
cíclica Rerum Novarum , expressão latina que significa  “das coisas novas”. Essa encíclica 
registrou a existência da industrialização, dos seus efeitos, e mencionou expressamente 
as tremendas injustiças sofridas pelos trabalhadores. Foi o primeiro grande documen-
to não marxista afirmando os direitos dos trabalhadores, mas descendo a pormenores 
quanto a esses direitos. Então, Leão XIII publicou essa enciclica, que, entre outros pon-
tos, opunha-se à Lei Le Chapelier, defendendo expressamente o direito de reunião e de 
associação. Isso teve muita importância para o sindicalismo. Com efeito, era comum a 
alegação de que não seria preciso um intermediário entre o povo e o governo, ou o povo 
e o proprietário, e por isso as associações não eram necessárias nem convenientes. Eles, 
empregadores e empregados, poderiam conversar e discutir os problemas. Só que um 
era rico,  poderoso, o outro era miserável e não tinha direitos. E o Papa, então, defendeu 
o direito de associação. Como já disse, a Rerum Novarum é um documento muito im-
portante, cuja leitura  eu tenho recomendado muito nas Faculdades de Direito, porque 
é um documento político mas com aplicações no campo jurídico, o que é extremamente 
importante, sendo pioneiro neste aspecto. É o grande documento em defesa do trata-
mento justo para o trabalhador. Ele fala expressamente na dignidade do trabalhador, 
além de mencionar condições materiais e situações excepcionais. E assim se chegou ao 
século XX, sob influência, em grande parte, da Rerum Novarum. E foi nesse ambiente, 
em decorrência dessas proposições, que se divulgou a uma expressão que teve muito 
uso: a “questão social”. Pelo seu conteúdo e por seus objetivos a expressão questão social 
significa o reconhecimento de que há injustiças sociais que precisam ser corrigidas. Esta 
expressão teve e tem ainda muito uso no Brasil. Porém, nas primeiras décadas do século 
XX, no Brasil, surgiram documentos formais, escritos, em que se trata a questão social 
como uma questão de polícia. “Ah, eles estão se reunindo, eles querem fazer greve, eles 
querem fazer protestos. Isso é a questão social ? Polícia neles”. Então, a questão social 
passou a ser tratada, pelas autoridades, em trabalhos acadêmicos e em grande parte da 
imprensa como uma questão de polícia.
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Mas a história prossegue. Em 1906 houve a primeira tentativa de revolução 
socialista russa, que foi derrotada. Naquela oportunidade revelou-se, por exemplo, a 
figura de Lenin, lider russo que acabaria tendo, mais tarde, uma influência enorme. 
Depois de poucos anos, em 1914, ocorreu a eclosão da primeira Guerra Mundial, que 
foi produto de muitas competições econômicas envolvendo também a questão social. 
Hoje esta questão está em discussão aberta na Europa, na França e em outros países 
considerados de economia mais avançada. O raciocínio é: “Dar direitos demais aos tra-
balhadores custa caro e encarece a produção, então, prejudica a economia nacional”. É 
importante notar que esta questão já vinha chamando a atenção. Terminada a primeira 
Guerra Mundial, foi celebrado um importante Tratado, que é o Tratado de Versailles, 
no qual já aparecia a proposta da Organização Internacional do Trabalho, que afinal 
se consolidou em 1921, com uma série de reivindicações a respeito da dignidade do 
trabalhador, dano atenção às suas necessidades básicas. E a saúde foi expressamente re-
ferida, com referências às condições de trabalho. Entretanto, havia ainda muita disputa. 
Na Itália, depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, em 1918, e quase em 1930), 
surgiu um jovem líder socialista, absolutamente radical, pregando a luta armada para a 
defesa do socialismo. E a tal ponto ele era radical que foi expulso do Partido Socialista. 
Esse jovem líder socialista, que acabou criando o fascismo, chamava-se Benito Musso-
lini. E eu quero recomendar a vocês um filme italiano que se chama “Vincere”, que trata 
exatamente dessa mudança do Mussolini e é impressionante. E tenho falado em muitos 
lugares, falado a estudantes, falado a líderes sindicais: “Cuidado com o extremismo”. 
O extremismo de direita e o extremismo de esquerda são irmãos. Quando se perde a 
racionalidade prevalece a violência e muitas injustiças são cometidas. E isto não é bom 
para ninguém. 

Terminada a Segunda Guerra Mundial, em 1939, começou, na verdade, uma 
fase nova na história da humanidade, não havendo qualquer exagero nessa afirmação. 
Terminada a  Guerra Mundial houve uma tomada de consciência, inclusive por medo. 
As disputas tinham atingido um nível de violência muito grande. A ameaça da bomba 
atômica trouxe o medo de uma terceira Guerra Mundial, que poderia eliminar a huma-
nidade. Então, era preciso, de qualquer maneira, trabalhar pela paz, e a ONU colocou 
isso como o objetivo fundamental. O interessante é que, já nos quadros da ONU, se 
colocou a questão da justiça, a questão do atendimento das necessidades fundamentais 
da pessoa humana. Antes mesmo da aprovação da Declaração Universal de Direitos, foi 
aprovado, nos quadros da ONU, um documento chamado Constituição da Organização 
Mundial de Saúde. A Declaração Universal de Direitos Humanos é de 1948. A criação 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 1946 e ela estabelece, logo na introdução, 
um novo conceito de saúde, que hoje se universalizou e é o conceito legalmente adotado 
no Brasil. Até então se dizia:“saúde é a ausência de doença”. E o que diz a constituição da 
OMS? “A saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não consiste 
apenas na ausência de doença ou de enfermidade”. Eu tenho discutido muito isso na 
área jurídica.  Um constitucionalista, com a cabeça do século XIX, ficou furioso quando 
eu mencionei esse conceito de saude e objetou: “Mas como bem-estar social? Bem-estar 
social é tudo, então toda a vida social está dentro do conceito de saúde ?!” Na realidade, 
bem estar social é você ser tratado com justiça na sociedade, porque você é obrigado a 
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viver em sociedade, ninguém vive sozinho. Então, bem-estar social é uma necessidade 
essencial e se relaciona com a existência de justiça. Pela constituição da Organização 
Mundial de Saúde, quem não gozar de bem-estar social não goza de saúde. Isso é tudo 
sim. As condições de moradia são uma necessidade de saúde; o transporte urbano é uma 
necessidade de saúde; e sem falar na necessidade de esclarecimento, de educação, para 
que as pessoas possam proteger a sua própria saúde. E mais ainda, o direito de ter assis-
tência à saúde, quando necessário. Claro, o ideal é que tudo isso seja feito, para que haja 
uma ação preventiva. Mas é preciso que, quando ocorrer a situação de doença, todos, 
sem exceção, tenham acesso aos cuidados essenciais. A Constituição da Organização 
Mundial de Saúde diz ainda: “Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir 
constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, de 
religião, de credo político, de condição econômica ou condição social.” É a afirmação da 
saúde como um dos direitos fundamentais.

Pouco depois, em 1948, a ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, na qual consta o direito ao trabalho como um direito fundamental, universal, 
em condições justas e favoráveis à pessoa. No mesmo artigo, que é o artigo 23, diz o 
inciso terceiro: “Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satis-
fatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma subsistência compatível com 
a dignidade humana.” No artigo 25 consta: “Toda pessoa tem direito a um padrão de 
vida capaz de assegurar a si e a sua família, saúde e bem-estar.” Há um desdobramento 
desta questão, na atualidade, que tem grande importância. Por exemplo, nos Estados 
Unidos, só agora, recentemente, no governo Obama, se reconheceu a saúde como um 
direito universal. Mas já se registrou lá uma forte oposição a esse reconhecimento, por-
que acarreta despesas públicas e pode implicar aumento dos impostos, em prejuízo dos 
mais ricos. Nesta linha de pensamento, defende-se que bastaria garantir os direitos civis 
e políticos (expressão do antigo direito inglês). Os direitos civis são os direitos à liberda-
de, direito de ir e vir, direito de não ser preso arbitrariamente, direito de livre expressão 
e direito de ser proprietário. Esta é uma discussão que foi feita nos quadros da ONU, 
naquele período da Declaração Universal dos Direitos Humanos.  E surgiu uma divisão, 
tendo, de um lado, os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos e, de outro, um 
grupo de países (não necessariamente socialistas) liderados pela antiga União Soviética. 
Porém, dizer que basta declarar o direito à liberdade, declarar que todos são livres, que 
todos têm o direito de serem proprietários, que todos tenham o direito de viver onde 
quiser, como quiser, sem dar meios para isso, é uma mentira, uma hipocrisia. Pois, na 
verdade, quantos podem escolher? Todos são livres para escolher o médico, o hospital, 
os cuidados de que necessitam. Mas quantos podem ter acesso a isso ? O mesmo se 
aplica à escola, e assim por diante. Por isso, foi proposto que, ao lado dos direitos civis e 
políticos fossem considerados os direitos econômicos, sociais e culturais, que são a base 
necessária para o gozo efetivo dos direitos, condição indispensável para que a pessoa 
seja efetivamente livre. Mas não houve acordo. E em 1966 a ONU aprovou dois docu-
mentos, que são chamados Pactos de Direitos Humanos. Um é o Pacto de Direitos Civis 
e Políticos, o outro é o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses docu-
mentos internacionais são Tratados e quem assina o Tratado está obrigado a cumprí-lo. 
O Brasil assinou os dois, porém com muita resistência. Os Pactos são de 1966, mas só 



59

foram postos em vigor, no Brasil, em 1992, já depois da Constituição de 88. Mas feliz-
mente já estão em vigor e isso é muito importante, porque eu posso ir ao Judiciário com 
base no Pacto, porque ele é um Tratado aprovado pelo Brasil. E a nossa Constituição 
atual diz isso: “Que todas as normas sobre direitos fundamentais são imediatamente 
aplicáveis”. E mais, diz que: “Os Pactos de Acordos e Tratados de direitos fundamentais, 
aprovados por maioria qualificada do Congresso, são equivalentes a Emendas Constitu-
cionais”. Tem a mesma força da Constituição, tem status de norma constitucional. Então, 
por tudo isso, é muito importante também saber o que diz este Pacto dos Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais. Eu vou ressaltar três disposições, que são fundamentais. 
Primeiro: “Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa, de 
gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem especialmente condi-
ções de trabalho seguras e higiênicas”. Então, os signatários estão obrigados a assegurar 
as boas condições de trabalho. E o Brasil, como Estado-parte deste Pacto, também ficou 
obrigado.  Depois: -“Os Estados-partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa, de desfrutar do mais elevado nível de saúde física e mental”. Depois: “As me-
didas que os Estados-partes deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício 
deste direito, incluirão todas as medidas necessárias para assegurar, entre outras coisas, 
a melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente.” Então, na 
verdade, há uma afirmação, um reconhecimento do trabalho, da segurança do trabalho, 
da saúde no ambiente do trabalho, como direitos fundamentais. E isto foi transposto 
para dentro da Constituição brasileira.

 A Constituição de 1988, que é, de longe, a mais democrática que o Brasil já 
teve, no artigo 60, faz uma enumeração dos direitos sociais. E a proteção à saúde do tra-
balhador aparece tanto no trabalho quanto na saúde. O artigo 70 trata especificamente 
dos direitos dos trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais, apesar de, infelizmente, 
ainda se considerar, em muitos lugares, que o trabalhador rural não tem os mesmos 
direitos do urbano ou industrial. Mas a Constituição afirma que tem, expressamente. 
Então, no artigo 70, em seu inciso XXII: “Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 
meio de normas de saúde, higiene e segurança”. Depois, fala no adicional para ativida-
des perigosas ou insalubres, proibição de trabalho perigoso e insalubre a menores de 18 
anos. Como se verifica, há uma série de disposições constitucionais que reafirmam aqui-
lo que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre as quais o trabalho e a 
saúde como direitos fundamentais da pessoa, e, associando os dois, a saúde do trabalha-
dor é proclamada como direito fundamental. Eu acho realmente um privilégio poder fa-
lar destas coisas, porque nós todos somos aliados, companheiros na mesma luta. Quero 
concluir dizendo que, na verdade, tem havido avanços extremamente importantes. As 
condições injustas, porém legalizadas, estão presentes em toda a história. Verificamos 
que elas vêm desde a Idade Média, passando pela afirmação do Estado burguês e che-
gando ao século XX. Mas já se avançou muito. E o avanço ocorreu, porque houve luta. 
Enfatizo aqui um ponto que considero fundamental: a luta por meios pacíficos, por 
meios institucionais, como bem disse o Papa Leão XIII na Rerum Novarum. Inclusive 
para não dar o pretexto para repressão violenta. Mas há muito caminho a ser percor-
rido, entre outras coisas porque, em reação aos avanços, que têm aintroduzido muitos 
aspectos benéficos para a humanidade, há também decorrências negativas extremante 
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importantes. Assim, por exemplo, a globalização. Há aqueles que abordam tudo à luz 
da globalização. Geralmente, eles colocam o desenvolvimento econômico como priori-
dade e normalmente esquecem o desenvolvimento humano. Em consonância com este 
enfoque, o da globalização, se desenvolveu a noção de lei do mercado: “Ah, não adianta 
fazer uma lei disto ou daquilo. Quem comanda, na realidade, é a lei do mercado.” E nós 
estamos vendo hoje uma série de conflitos, de situações graves, como, por exemplo, na 
Europa, porque há uma disputa a respeito dos objetivos econômicos. E nós temos isso 
no Brasil também. 

Entre outras atividades, há muitas décadas eu sou advogado de grupos indí-
genas. E é tremenda a brutalidade contra os índios. O agronegócio está invadindo áreas 
indígenas. Ainda há pouco os jornais falavam da importância do agronegócio para as 
exportações, para o crescimento econômico. E isso é utilizado como um dos pretextos 
para tomar a terra dos índios, para matar índios. Há uma mortalidade infantil indígena 
enorme no Mato Grosso do Sul por subnutrição. Ainda há uma incidência extremamen-
te alta de hanseníase na Amazônia, especialmente em alguns Estados, como Maranhão e 
Mato Grosso, mas o critério básico é a prioridade do crescimento econômico. Para con-
cluir, eu quero citar um fato. Há, como vocês sabem, muito trabalho escravo no Brasil, 
principalmente em canaviais, plantação de soja, é a verdadeira escravidão. E, por conta 
disso, o Governo Federal criou um grupo móvel de fiscalização do trabalho escravo. 
É um grupo que vai aos locais onde há denúncia da prática do trabalho escravo. Pois 
bem, houve a denúncia da prática de trabalho escravo em uma das grandes fazendas do 
Estado do Pará. E, então, o que aconteceu? No Senado brasileiro foi criada uma comis-
são de quatro Senadores. Quem propôs e quem presidiu esta comissão foi um Senador 
paraense,  Flexa Ribeiro. Compuseram a comissão: a Senadora Kátia Abreu, do Estado 
do Tocantins, que é presidente da Confederação Nacional de Agricultura, é represen-
tante máxima do Agronegócio; o Senador Romeu Tuma, recentemente falecido, o qual, 
com todo o respeito por sua condição humana, lembro que foi meu carcereiro quando 
fui preso no DOPS de São Paulo por defender direitos humanos; e Jarbas Vasconcelos, 
Senador pelo Estado de Pernambuco. Esses quatro Senadores da República saíram de 
Brasília, foram ao Estado do Pará, com o objetivo de mandar suspender a fiscalização 
do trabalho escravo, porque estava atrapalhando os negócios. “Se nós estamos produ-
zindo é para o Brasil exportar, estamos criando riqueza, e só por que tem um pouco de 
trabalho escravo vocês vêm aqui interferir e atrapalhar o nosso negócio. Que absurdo!” 
Quatro Senadores da República desempenharam esse papel. Isso mostra que nós esta-
mos ainda com grandes desafios. 

Quero concluir dizendo que eu sou realmente otimista, mas um otimista de 
pés no chão, um otimista que há anos, há décadas, vem percorrendo o Brasil, vendo a 
realidade. Realmente nós avançamos muito. Avançamos muito em termos de legislação, 
nós temos os compromissos internacionais do Brasil na defesa da saúde do trabalhador, 
nós temos os preceitos constitucionais, e temos também já um avanço muito grande 
em termos de defesa, inclusive no Judiciário. É uma última informação que eu queria 
trazer a vocês, aproveitando também a presença de eminentes representantes da Justiça 
do Trabalho. Há poucos anos foi proposta uma Emenda Constitucional para reformar o 
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Judiciário brasileiro. Quem foi que fez essa proposta? Não foi uma organização do traba-
lho, mas sim a Organização Mundial do Comércio. E, entre outras coisas, se propunha a 
extinção da Justiça do Trabalho, sob o argumento de que ela encarece as atividades eco-
nômicas. Mas, a esta altura, já havia uma conscientização de muitos brasileiros. Houve 
uma proposta em sentido contrário, do então deputado Hélio Bicudo, em 1992. E em 
2004 foi feita a reforma, mas exatamente ao contrário do que propunham o Banco Mun-
dial e a Organização Mundial do Comércio. A Justiça do Trabalho saiu enormemente 
valorizada. Ampliaram as suas competências e ela está atuando efetivamente para a ga-
rantia dos direitos fundamentais dos trabalhadores De maneira que o que eu queria di-
zer em conclusão é que eu sou realmente um otimista de pés no chão. Nós já avançamos 
muito, temos hoje dispositivos constitucionais e legais que são absolutamente favoráveis 
à afirmação da dignidade, da garantia da saúde, da garantia da pessoa humana como o 
primeiro dos valores. São conquistas altamente expressivas, que nós devemos lembrar e 
prestigiar, prosseguindo em nossa luta pela Justiça.
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Milton de Arruda Martins
Para tratar de um tema tão amplo, preciso selecionar alguns aspectos, e é claro 

que existe uma visão pessoal. Eu procurarei enfatizar como a medicina se configura hoje 
no Brasil. Não vou me concentrar na forma como a assistência à saúde é exercida, mas 
em pensar a medicina no Brasil atual, em especial, quanto a três aspectos: Em primeiro 
lugar, destacar o que as pessoas esperam do médico, pois é muito importante fazer essa 
reflexão antes de falar sobre como a medicina é exercida,  qual a expectativa de quem 
procura um médico e porque quem procura o médico tem uma relação com esse pro-
fissional. Em segundo lugar, falarei um pouco sobre a formação dos médicos no Brasil.  
E por fim, sobre alguns aspectos do exercício da medicina, uma vez que o exercício la-
boral é inseparável da formação dos médicos, e em alguns aspectos do desempenho de 
suas atividades estão relacionados a  formação desses médicos no Brasil.

Primeiramente falarei das 
expectativas das pessoas em relação 
aos médicos, fazendo algumas refle-
xões a partir da visão dos artistas, em 
quadros que tratam da relação entre o 
médico e o seu paciente. São três qua-
dros, todos do final do século XIX, 
com pouco mais de 100 anos. O pri-
meiro é um quadro que professores de 
medicina gostam muito, justamente 
porque eles falam dessa relação, que é 
uma relação entres as pessoas. Talvez 
todos conheçam esse quadro que se 
chama Ciência e caridade, pintado por 
Pablo Picasso, que dispensa apresen-
tações, pois é um dos maiores pintores 
da história da humanidade. Imagem 1  Ciência e caridade – Pablo Picasso (1897)

Picasso pintou esse quadro quando tinha dezesseis anos, já mostrando o gê-
nio da pintura que era. Cada obra de arte permite uma série de interpretações, é claro.  
Eu darei uma possível. Neste quadro, existe uma senhora gravemente doente, um mé-
dico do lado medindo o pulso e uma irmã de caridade segurando uma criança, filho 
da paciente, e oferecendo água à paciente. A ciência está de um lado, a caridade está de 
outro. Talvez o desafio da medicina e das outras profissões da saúde seja, justamente, 
juntar a ciência e a caridade no mesmo profissional. A ciência e o humanismo, a técnica 
e a relação com as pessoas. Essa é uma expectativa muito importante das pessoas em 
relação ao médico, que sobrevive ao longo dos séculos.

O segundo quadro se chama The Doctor. Está exposto em Londres, na Tate 
Gallery, e foi pintado por Samuel Luke Fildes, também no final do século XIX. Quando 
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pintou este quadro, ele já era muito conhecido e bem mais velho. O quadro foi enco-
mendado, mas foi ele quem escolheu o tema: um médico contemplando uma criança 
muito doente. Há mais duas personagens no quadro: um homem, muito triste e preocu-
pado, e uma mulher chorando desesperadamente. O pai, a mãe da criança e o médico.  
É um médico que perdeu a batalha e não abandonou o paciente. É interessante destacar 
que o quadro é uma homenagem do pintor ao médico que cuidou de seu filho, o qual 
acabou falecendo. Foi tão forte essa relação entre o médico e o paciente, que o pai do 
paciente falecido prestou uma homenagem a esse médico. 

Imagem 2  The Doctor – Samuel Luke Fildes (1891)

O último quadro está na biblioteca da Faculdade de Medicina da Universida-
de de Harvard, nos Estados Unidos. Ele não é um quadro tão bonito como os outros e 
não foi pintado por um pintor tão importante como os outros dois. Foi Roberto Hinck-
ley quem o pintou, exatamente na mesma década. E é um quadro que mostra a primeira 
cirurgia com anestesia. Imaginem como era a medicina quando não havia a anestesia, 
quando não era possível suprimir a dor física. Talvez esta tenha sido a maior descoberta 
da história da medicina. Esse quadro é o contrário dos outros, ele fala da técnica, da 
tecnologia a serviço do alívio do sofrimento. Simboliza a ideia de que não existe uma 
oposição entre humanismo com competência, responsabilidade e dedicação e o uso da 
mais alta tecnologia a serviço das pessoas. Então, as pessoas também esperam que o mé-
dico saiba usar os recursos mais modernos da técnica, desde que eles sejam necessários.
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Imagem 31   

Pessoas que fizeram estudos, inclusive no Brasil, talvez possam resumir e es-
clarecer o que um paciente espera de seu médico. Dentre muitos pressupostos, podemos 
destacar o desejo do pacientes de ser ouvido por um médico competente, ser informado 
sobre seu estado, não ser abandonado, ter um profissional que se interesse por ele como 
um ser humano e não como uma doença, ou parte do corpo humano. Claro que todas 
as pessoas desse encontro, sejam profissionais de saúde ou não, já foram, são ou serão 
pacientes de um médico. Então, tem essa experiência pessoal para debater a respeito

A segunda parte da minha apresentação, como mencionei, trata um pouco 
da formação dos médicos no Brasil. Felizmente, no ano de 2001, foi promulgada pelo 
Ministério da Educação (MEC) uma nova orientação, que foi fruto de muitas discussões 
nas escolas médicas sobre a formação dos médicos. São as diretrizes curriculares para a 
formação dos médicos. Eu não hesito em dizer que são muito boas, elas substituíram 
a legislação anterior, e já completou dez anos2

2. Talvez seja muito cedo para fazer uma 
análise, mas todas as faculdades de medicina do Brasil são muito incentivadas a irem 
mudando a formação dos médicos, para que a formação desses profissionais fique de 
acordo com as diretrizes curriculares. Elas merecem ser lidas. Elas existem, assim como 

1 Quadro do pintor Roberto Hinckley, de 1882, reproduzindo a cena de operação realizada com anestesia geral 
pelo éter em 16/10/1846
2 Esta palestra foi proferida em 2010.
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existem diretrizes curriculares para a formação do enfermeiro, do cirurgião-dentista, do 
fisioterapeuta, e assim por diante. 

 Eu pretendo salientar um aspecto central destas diretrizes curriculares res-
pondendo as seguintes questões: que médico deve ser formado no Brasil? Qual é o perfil 
do médico a ser formado no Brasil? Talvez, com base na nossa realidade, o médico a ser 
formado no Brasil deve ser: um médico, com formação generalista, humanista, crítica 
e reflexiva, capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde e 
doença, em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recu-
peração e reabilitação a saúde; deve atuar na perspectiva da integralidade da assistência, 
com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor 
da saúde integral do ser humano.

É um objetivo muito difícil de ser atingido, mas existem muitos esforços no 
Brasil para que passos importantes sejam dados nessa direção. Eu chamo a atenção para 
alguns aspectos: a exigência de que um médico tenha uma formação generalista. É im-
possível formar um médico especialista em uma parte do corpo humano ou em apenas 
uma doença. Essa especialização tem que vir depois, porque o corpo humano é único e é 
impossível imaginar que um medicamento dado para uma doença em um órgão não vá 
passar por todos sem causar efeitos nos demais órgãos. O conhecimento geral é impor-
tante para todo médico, mesmo que ele vá ser um especialista ou um superespecialista.

É fundamental aliar a competência técnica com a formação humana, ética e 
com responsabilidade social. A sociedade deve exigir isso dos médicos. Outro aspecto 
importante é a formação, não só em diagnóstico e tratamento das doenças, mas tam-
bém na promoção e prevenção de um lado, e na reabilitação e reintegração à sociedade  
do outro.

Apesar de haver essa boa notícia, que é a existência de princípios gerais muito 
adequados para a formação de um médico no Brasil, nos últimos anos houve uma ex-
plosão muito grande no número de cursos de medicina, como demonstrado no gráfico 
a seguir. 
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Gráfico 1  Ano de criação das escolas médicas

Começa em 1808, há mais de 202 anos, quando foram fundadas as duas pri-
meiras faculdades de medicina no Brasil, uma em Salvador e outra no Rio. As duas 
foram fundadas por um médico que acompanhou a Corte de Dom João VI, quando este 
veio ao Brasil em 1808. Em 1900, quase 100 anos depois, surgiu mais uma faculdade 
de medicina. A partir de 1950, o intervalo da variável ano diminui para 10 anos. E a 
linha que representa o crescimento do número de faculdades foi ficando cada vez mais 
íngreme. Houve um aumento muito grande do número de faculdades de medicina no 
Brasil, assim como houve aumento dos cursos superiores em geral, nos anos de 1960 e 
começo dos anos de 1970. Houve depois um aumento muito maior na última década. 
Mais da metade dos cursos de medicina do Brasil teve início neste século. O Brasil é um 
país que ainda tem carência de médicos. O aumento do número de escolas de medicina 
tem esse lado positivo: formar mais médicos, talvez em um número suficiente para as 
necessidades da sociedade. Mas existe uma dificuldade e uma preocupação muito gran-
de em garantir a qualidade, ou em ter certeza de que esses cursos novos de medicina têm 
a infraestrutura, os recursos humanos, o corpo docente adequado, para que os médicos 
tenham um treinamento de acordo com as diretrizes curriculares. É importante dizer 
que o MEC tem dificuldade de acompanhar todos esses cursos, porque além desses, 
existem os cursos de direito, os cursos de enfermagem, os cursos de engenharia, assim 
por diante. 

O MEC autoriza o curso, que começa a funcionar. A segunda vez que o MEC 
vai ao curso, é para fazer o reconhecimento, ocasião em que se forma a primeira turma, 
ou seja, seis anos depois. Então, não sabemos quantas escolas médicas dessas, sendo 
bastante honesto, estão formando os médicos com essa qualidade. Por isso, existe um 
horizonte positivo na formação dos médicos brasileiros, mas existem preocupações e 
problemas bastante importantes.
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E, finalmente, irei comentar alguns aspectos da medicina no nosso país e,  
é claro que vocês poderão concordar ou discordar de mim. Em primeiro lugar, nos 
últimos 20 anos houve mudanças extremamente importantes na atenção à saúde no 
Brasil, a partir da nova Constituição brasileira, que garante a saúde como um direito 
de todos e um dever do Estado, e acompanhado da criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que é um jovem sistema de saúde com uma série de problemas ainda, mas com 
avanços muito importantes na assistência às pessoas. Além da própria criação do Sistema 
Único de Saúde, há mais um fato recente, também de extrema importância na atuação 
dos médicos e dos demais profissionais de saúde: a ampliação da atenção primária, em 
especial do Programa de Saúde da Família (PSF) ou da Estratégia de Saúde da Família.

Existem no Brasil, hoje, mais de 30 mil equipes de saúde da família. Se 
considerarmos que cada equipe de saúde da família é responsável por três a quatro mil 
pessoas, chegaremos a um número entre 100 milhões e 120 milhões de brasileiros sendo 
atendidos pelo PSF, o que é mais da metade da população brasileira. Há estudos que 
mostram um impacto muito positivo do PSF, em especial nas áreas e nas regiões mais 
carentes do país. O PSF traz algumas questões importantes para a discussão do papel 
dos médicos no Brasil. Um deles refere-se à responsabilidade do vínculo, pois um dos 
grandes problemas é que muita gente não tem o seu médico. Existe uma brincadeira em 
que se diz: quem tem um médico, tem um médico; quem tem dois médicos, tem meio 
médico; e quem tem muitos médicos não tem nenhum. Então quem é o seu médico? Não 
pode ser o cardiologista, o pneumologista, o nefrologista, o ortopedista, o psiquiatra. Em 
outros países, isso é a base da atuação dos médicos: um médico tem a responsabilidade por 
um determinado número de cidadãos. E o PSF levanta essa questão, porque as pessoas 
que moram naquela região passam a ser responsabilidade daquela equipe. Todo cidadão 
deveria ter seu médico e a ele recorrer primeiramente, a não ser em uma situação de 
emergência, seja ele uma pessoa atendida por uma Unidade Básica de Saúde, seja uma 
pessoa atendida pela saúde suplementar, ou ainda, uma pessoa atendida por um médico 
particular. Então, esse é um princípio.

Outro princípio do SUS importante para a atuação dos médicos é o que nós 
chamamos de hierarquização do cuidado, isto é, o atendimento do médico geral, segui-
do do atendimento do especialista, e por fim o atendimento do superespecialista É o que, 
em uma linguagem mais técnica, chamamos de nível primário, secundário e terciário da 
atenção. No Brasil, acontece muita coisa errada, como por exemplo,  o fato do paciente 
habitualmente definir o seu próprio diagnóstico. Se ele sente uma dor no peito, muitas 
vezes abre o livro do convênio e pensa: “Será que é um infarto? Vou ao cardiologista. Ou 
será que é uma dor no osso? Vou marcar consulta com o ortopedista. Mas será que foi 
o que eu comi? Melhor falar com o gastroenterologista. Pode ser também que é porque 
estou muito ansioso? Vou marcar uma consulta com o psiquiatra.”  Essa atitude resulta 
em uma inversão total da lógica, pois quem tem que decidir o que um paciente tem é 
o médico. Daí a importância da referência e da contra referência: o médico encaminha 
para um especialista, o especialista devolve para o médico da pessoa. 

Mas a maioria dos médicos não está trabalhando dessa forma. Se nós fizermos 
uma entrevista com esses profissionais, eles vão dizer que há muitos pacientes e,  mesmo 
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estes sendo médicos do PSF,  é impossível atender de 3.000 a 4.000 pessoas, sendo que 
eles deveriam atender cerca de 1500 a 2000, pois não há tempo suficiente para atender 
um público superior a esse número. Então, parece pouco tempo para cada atendimento, 
o que faz com que haja pouco vínculo com as pessoas. Em muitos empregos, eles estão 
insatisfeitos com a sua remuneração, e  quase sempre dizem que há tempo e oportunida-
des insuficientes para se atualizarem profissionalmente. Eles também reconhecem que 
conversam pouco, examinam rapidamente e solicitam muitos exames. 

Nós temos que considerar que a melhor medicina a ser feita para as pessoas é 
aquela baseada na melhor ciência, e a nossa medicina é de base científica. A responsabi-
lidade dos médicos e dos serviços de saúde, como um todo, é colocar o que há de mais 
moderno em relação ao conhecimento científico a serviço do tratamento, do cuidado e 
da saúde das pessoas. 

Citarei uma pesquisa entre muitas que fizemos no Hospital das Clínicas. Essa 
pesquisa foi coordenada pela professora Isabela Benseñor. Ela e o grupo que ela estava 
coordenando foram atendendo os pacientes que procuravam o nosso ambulatório de 
clínica médica, no Hospital das Clínicas. Ao todo, foram 120 pessoas. Elas chegavam, 
eram atendidas, o médico conversava com elas o quanto achasse necessário, fazia o que 
chamamos de história clínica. Depois examinava essas pessoas da forma muito detalha-
da e solicitava os exames que achasse necessários, sendo que não havia uma restrição 
para os exames. Só que o médico fazia uma coisa a mais depois da conversa, que era 
escrever em um papel quais os possíveis diagnósticos para aquele caso: obesidade, de-
pressão, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, etc. Então, podia ser mais de um 
diagnóstico por pessoa. Depois de examinar clinicamente a pessoa, o médico revê os 
possíveis diagnósticos, porque o exame poderia mudar a hipótese diagnóstica anterior. 
Ele poderia ainda acrescentar novos possíveis diagnósticos,  por exemplo, uma pessoa 
que não sabe que tem pressão alta, só vai obter o diagnóstico adequado no exame e me-
dindo a pressão,  não apenas na conversa. 

Quando o paciente voltava com todos os exames que tinham sido solicitados, 
o médico anotava de novo quais eram os diagnósticos possíveis a partir da informação 
trazida pelos exames. Cerca de 78% dos diagnósticos corretos já foram feitos somente 
com a conversa. Então, a conversa é o instrumento diagnóstico mais poderoso que o 
médico tem. Em 12% foram feitos após o exame clínico. Então, a história mais o exame 
clínico são os elementos centrais para definir o diagnóstico. Só em 10% dos casos, os 
exames de laboratório e os exames radiológicos solicitados foram realmente necessários 
para se estabelecer o diagnóstico. Todas as pesquisas que têm sido feitas tem mostrado 
que em ambulatório, em uma Unidade Básica de Saúde ou em um consultório, o que 
faz mais diagnósticos é a conversa de um médico competente com seu paciente, não os 
exames. 

Mas por que se faz tantos exames? Irei citar alguns exemplos, destacarei quais 
são os interesses que existem por trás do setor saúde, interesses múltiplos,  muitos deles 
conflitantes. Existe um interesse muito grande da indústria farmacêutica e da indústria 
de equipamentos, que são complexos industriais e estão entre os mais poderosos do 
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mundo. É claro que a indústria farmacêutica tem interesse na venda do seu mais novo 
medicamento. É evidente que a indústria de equipamentos também gostaria que todo 
mundo tivesse uma dor de cabeça para fazer uma ressonância magnética, assim mais de 
seus equipamentos seriam vendidos. 

Existe um interesse da indústria farmacêutica e de equipamentos, que é muito 
importante, e que não pode ser esquecido dentro dessa discussão. Ligado a isso, existe, 
na nossa sociedade contemporânea, um fascínio por tecnologia. É notório que se nós 
estamos querendo comprar o iPhone ou um Galaxy, a nossa cabeça vai funcionar do 
mesmo jeito no momento em que o médico nos solicitar um Raio-X simples ou uma 
ressonância magnética do joelho. Nós vamos ficar mais satisfeitos com a ressonância 
magnética do joelho, assim como a gente vai preferir o Galaxy S e não aquele celular que 
só atende e fala. Esse pensamento contemporâneo é o que faz com que, muitas vezes, 
nós peçamos ao médico o exame: _Doutor, eu vim aqui para o senhor pedir uma res-
sonância magnética, porque eu estou com dor de cabeça. _Mas seu João, o senhor não 
precisa de ressonância magnética, eu consigo saber a causa da sua dor de cabeça sem 
nenhum exame, só examinando. A propaganda é tanta, que a expectativa das pessoas 
muitas vezes é o exame. Vocês já viram algum convênio médico fazer uma propaganda 
de que nós temos os melhores médicos? A propaganda do convênio fala de helicóptero, 
ressonância magnética. Não há nenhum convênio que faça a seguinte propaganda: “os 
nossos médicos são os melhores, tanto que o senhor vai precisar de poucos exames”.

Existe um problema complexo, que seria interessante até um debate com o 
professor Dalmo Dallari, que é a judicialização da medicina. Ela tem seu aspecto positi-
vo, mas tem um que é negativo para a prática da medicina. O Estado tem gasto centenas 
de milhões de reais por mês com medicamentos que não são os mais indicados ou com 
medicamentos de última geração, que não são melhores do que os genéricos com preços 
acessíveis. No Hospital das Clínicas já internei pacientes porque houve uma liminar de 
um juiz para determinar a sua internação, mas eles não tinham indicação médica para 
serem internados. Então, há necessidade de um diálogo entre a área de saúde e o Poder 
Judiciário nesse sentido.  Nem tudo que as pessoas querem é o mais adequado, do ponto 
de vista médico, para a saúde delas. E entre um remédio caro e um remédio barato, se 
eles forem equivalentes, eu tenho que defender o remédio barato, é a minha responsa-
bilidade. Se o remédio caro for melhor que o barato, trata-se de um direito do cidadão. 
Isto tem que ser baseado em evidências científicas. 

E junto com isso, existe mais um problema no Brasil: os novos medicamentos, 
exames e equipamentos, não passam, ou passam de forma bem geral, por uma avaliação 
de custo e efetividade antes de serem utilizados. Em países como a Inglaterra, um novo 
equipamento só pode ser utilizado no país depois que o Ministério da Saúde fez um 
estudo se aquele equipamento vai fazer diferença para as pessoas, ou se não vai ser um 
gasto inútil. O Brasil é um país que, de fato, tem poucos recursos para a saúde, deveria 
ter mais, mas, às vezes, não gasta da melhor forma possível os recursos que têm. 

Existe outra questão que pode também influenciar muito isso: na prática dos 
médicos, no Brasil, existe pouca influência dos protocolos clínicos. Existem as reco-
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mendações científicas para o tratamento de muitas doenças, os chamados protocolos 
clínicos. Eles levariam a um atendimento mais barato e não mais caro. Porém, com a 
judicialização da medicina, acaba tendo outro efeito, que é a medicina defensiva. É di-
fícil de mensurar, mas a prática da medicina defensiva é menor no Brasil. Nos Estados 
Unidos, essa prática foi uma das principais causas do aumento terrível nos custos com 
a saúde. Se um determinado paciente tem dor de cabeça e pede ao médico que ele soli-
cite uma ressonância e este não faz tal solicitação, o paciente pode processá-lo por isso. 
Para evitar o processo judicial, o profissional faz a solicitação. O que pode resolver essa 
questão é o protocolo clínico. 

Existe um projeto muito bom, o Projeto Diretrizes da Associação Médica Bra-
sileira, que traça uma série de diretrizes. Se o médico seguir essas diretrizes, ele estará 
mais resguardado e talvez tenha uma tendência menor a pedir exames desnecessários, 
uma vez que essa prática não caracteriza o exercício da boa medicina. 

v   v 

Renato Luiz Marchetti

Farei a minha apresentação da maneira mais informal possível, sem usar de 
linguagem técnica, já que muitos aqui não são médicos. Quero fazer durante esta apre-
sentação um elo com a palestra do professor Milton, sobre a importância da clínica e 
como isto afeta a questão da exclusão social.

Se o professor Milton falou que para a medicina em geral a conversa do mé-
dico é o elemento essencial que faz o diagnóstico, na psiquiatria isso vai ao extremo. Há 
necessidade de se falar sobre saúde mental de uma maneira particular, porque a psiquia-
tria, apesar de ser um ramo da medicina, tem algumas particularidades que a tornam 
um objeto de investigação muito diferente, e eu falarei um pouco a respeito disso. Não 
vou dar uma abordagem tão detalhada como a que o professor Milton fez sobre os as-
pectos da medicina no Brasil, da prática médica hoje em dia, porque acredito que isto já 
ficou suficientemente claro, e o meu papel aqui será apenas de complementar.

Começarei com uma abordagem bem ingênua. Como é a pratica clínica de 
qualquer médico psiquiatra no consultório, no ambulatório, no CAPS, onde recebe  
um paciente que o procura com problemas.  A primeira coisa que ele faz é submeter 
esse paciente a algo que nós chamamos exame psiquiátrico, que inclui uma série de 
procedimentos. A partir dele, o médico realizará uma série de diagnósticos e formula-
ções dos problemas mentais e de outros problemas que os acompanham. A partir desses 
diagnósticos e formulações, ele realizará um plano terapêutico, que é a planificação do 
conjunto de procedimentos terapêuticos que ele terá que realizar, o que inclui terapias 
biológicas, psicológicas e, eventualmente, outros tipos de terapias, que envolvem, por 
exemplo, terapia familiar, terapia comunitária, e assim por diante.
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Cada médico que recebe um paciente no seu consultório seguirá essa se-
quência, que se inicia com o exame psiquiátrico e termina com um planejamen-
to terapêutico e a execução de uma terapia específica para aquele paciente. O ponto  
de partida do médico psiquiatra sempre é esse exame psiquiátrico que se compõe da 
entrevista clínica psiquiátrica, o exame físico, o exame neurológico e possivelmente os 
exames subsidiários.

A entrevista psiquiátrica é um tipo específico de entrevista, com técnica di-
ferenciada, e é a partir daqui que a história se relaciona ao tema que nos foi colocado.

Farei aqui uma referência, tentando ligá-la ao tema geral desse encontro.  
O professor Dallari colocou de maneira bem clara que a saúde é um direito dos traba-
lhadores. Esta é uma conquista histórica e social. Saúde mental também é um direito dos 
trabalhadores. A questão que se coloca é por quem e como é avaliada a saúde mental. 
E entramos com o papel fundamental do médico psiquiatra, do exame psiquiátrico e, 
também o contexto em que está inserido o conflito entre o ato médico e a tecnologia.

Imagem 1 A extração da pedra da loucura, Hieronymus Bosh
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Coloquei este quadro de Hieronymus Bosch para lembrar que devemos ser 
um pouco melhor com os pacientes, diferente do que está representado no quadro.

Nos últimos trinta anos, a psiquiatria, como especialidade médica, avançou 
bastante. Houve uma grande uniformização nosológica mundial. Médicos de várias 
partes do mundo usam aproximadamente a mesma linguagem para fazer os diagnósticos 
dos seus pacientes. As categorias de diagnósticos e os sistemas que as organizam são 
aproximadamente as mesmas em diferentes lugares do mundo. Com isso,  houve a 
oportunidade para o aprofundamento da ciência médica e o surgimento de uma grande 
quantidade de estudos epidemiológicos, de neurociência, de neuropsiquiatria e novos 
tratamentos farmacológicos. Hoje existem muito mais fármacos para tratar os proble-
mas mentais do que há anos atrás.

Embora a psiquiatria tenha se modificado bastante, havendo avanços consi-
deráveis nos últimos 20 anos, ela, de alguma maneira, persistiu inalterada. A aplicação 
de todos os conhecimentos de que falamos até agora depende da apreensão correta dos 
problemas mentais que são observados no exame psiquiátrico, porque não há exames 
que substituam o exame clínico psicopatológico do paciente com problemas mentais. 

Se no caso do médico generalista, 10% dos diagnósticos se consegue através 
dos exames complementares, no caso específico dos pacientes com transtorno mental 
esse número deve se reduzir a algo em torno de 1%. A maioria dos diagnósticos é feita 
pelo médico, na conversa com o paciente. A psicopatologia, simplificando, é a ciência 
que nos faz entender os problemas mentais e depende do ato de entrevistar um paciente 
da maneira adequada para conseguir identificar o que é sinal e o que é sintoma de uma 
doença mental.

A psiquiatria faz parte da medicina, mas ela é uma parte um pouco estranha. 
Todos os médicos que não são psiquiatras percebem essa estranheza, pois eles acham 
até que nós não somos médicos. Essa diferença se deve ao fato de que a ciência básica 
da psiquiatria é a psicopatologia. Ela tem como tarefa esclarecer o que é e o que não é 
doença mental, o que é patologia e o que não é patologia. Isso parece, a primeira vista, 
muito fácil, mas podemos nos perguntar em algumas situações, quando é que um suicí-
dio deve ser considerado doença? Ou qual a diferença que existe de verdade entre uma 
pessoa que está em luto e uma pessoa que está deprimida? Se um paciente chega ao meu 
consultório e diz que conversa com Deus, que Deus fala dentro da cabeça dele, devo 
considerá-lo profeta ou psicótico? Esses exemplos traduzem um pouco a complexidade 
da psicopatologia.
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Imagem 2 

Aqui nós vemos uma imagem de um filme japonês que mostra o ritual do Ha-
raquiri, ritual de suicídio que está plenamente integrado na cultura japonesa da época e 
que absolutamente não deveria ser considerado como ato de loucura. Ninguém impe-
dirá o rapaz de se matar, todos concordam que a coisa mais honrosa que ele deve fazer 
para preservar o nome dele e da sua família é cometeter suicídio.

   

Imagem 3

E aqui nós vemos a situação de uma pessoa que está usando fármacos antide-
pressivos para tentar o suicídio. Qual é a diferença entre essas duas condições? A psico-
patologia se interessa em tentar esclarecer exatamente isso. E isso é tão complexo porque 
o nosso objeto não é o corpo humano, o nosso objeto é, vamos dizer assim, a “alma” 
humana. O nosso objeto é o ser humano, um animal superior, que tem linguagem, pen-
samento simbólico, inteligência, criatividade, cultura e uma consciência superior. Nós 
não somos exatamente iguais aos macacos. Nós somos muito mais parecidos com o 
macaco biologicamente do que psicologicamente. Essa diferença de funcionamento do 
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nosso sistema nervoso, que leva ao surgimento da nossa mente, é o que leva a essa ca-
racterística complexa da psicopatologia. 

Para se fazer psicopatologia de maneira adequada é necessária uma base con-
ceitual profunda em filosofia e, ao contrário de outras ciências médicas, a psicopatolo-
gia tem uma natureza complexa, porque fica entre uma ciência humana e uma ciência 
biológica. Todos os médicos de diferentes especialidades salientam a necessidade de ser 
um bom técnico e ao mesmo tempo precisar ser humano. Mas a técnica do médico é 
essencialmente calcada nas ciências biológicas. No caso do psiquiatra, não. Ela é calcada 
nas ciências biológicas e nas ciências humanas. Por isso somos médicos, mas também 
não, em certo sentido.

Isso tudo fez com que essa ciência, historicamente, tenha se desenvolvido de 
uma maneira bastante diferente. Na verdade, não existe só um tipo de psicopatologia. Há 
vinte anos os médicos psiquiatras eram reconhecidos como médicos analistas, pessoas 
com quem falávamos dos sonhos, dos nossos problemas e esperávamos que reconheces-
sem quais eram os traumas que originavam nossos problemas. Hoje, o que se espera dos 
médicos psiquiatras são coisas diferentes, se espera que o médico saiba receitar um bom 
antidepressivo, que saiba fazer um tratamento com antipsicótico, e assim por diante.

Existem várias perspectivas diferentes que foram se desenvolvendo histori-
camente, e os adversários dos psiquiatras dizem que a psiquiatria é uma confusão, que 
nunca nos entendemos, porque há um enfrentamento entre psicanalista, médicos or-
ganicistas, médicos da psiquiatria social e assim por diante. Mas também pode se con-
siderar que essa adversidade é parte natural do funcionamento da psicopatologia, e, na 
verdade, não existe a necessidade de deixá-la simples demais. Essa complexidade é rica, 
não atrapalha a nossa prática,  levando obrigatoriamente à necessidade de fazer esse 
trabalho de reconhecer o que é doença e o que não é, com um grande aprofundamento 
do ponto de vista da metodologia que se usa. 

Como é que eu sei que esse paciente está de fato deprimido? Será que isso não 
é só uma tristeza? Como é que eu sei que esse paciente de fato está psicótico? Será que 
não é só uma pessoa fantasiosa? Essas perguntas levaram ao surgimento, no começo 
do século passado, de um método desenvolvido por um alemão chamado Karl Jaspers, 
médico psiquiatra e filósofo que desenvolveu um aprofundamento da psicopatologia, 
calcando esse aprofundamento em uma base conceitual e filosófica bastante sólida.

O objetivo desse médico era instruir e informar os médicos sobre como eles 
deveriam se comportar e como eles deveriam pensar os problemas mentais de tal manei-
ra que eles saberiam exatamente como proceder e fazer um diagnóstico. Se eu penso no 
meu problema mental de uma maneira X, vou ter dificuldades inerentes ao problema X, 
se eu penso o meu problema mental de uma maneira Y,  vou ter dificuldades inerentes 
ao problema Y.

Para melhor entendermos, quando estamos nos primeiros anos da faculdade 
de medicina, aprendemos a estudar a microscopia dos tecidos do corpo humano. Nós 
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pegamos, por exemplo, um pedaço do sistema nervoso e o colocamos no microscópio e 
vamos estudar qual é a composição desse tecido. No entanto, essa composição que en-
xergamos é diferente dependendo do processo de coloração que é feito antes de colocar-
mos o tecido no microscópio. Se o tecido for trabalhado de uma determinada maneira, 
eu vou enxergar, por exemplo, só célula, se ele for trabalhado de outra maneira, eu vou 
enxergar só fibras, e assim por diante. Cada método de coloração vai me dar uma reali-
dade diferente daquele tecido, que é o mesmo tecido, é o sistema nervoso, mas ele pode 
ser visto de maneiras diferentes. A psicopatologia tem exatamente essa ideia, eu posso 
enxergar o ser humano de diferentes maneiras, dependendo do método que se usa.

Se utilizo, por exemplo, o mesmo tecido em diferentes processos de coloração, 
ele aparecerá de diferentes maneiras na prática. É exatamente o que nós fazemos quando 
examinamos um paciente psicopatologicamente. Uma pessoa chega e diz que conversa 
com Deus e que Ele fala em seu ouvido, podemos entender como uma doença ou não. 
Para saber isso, eu perguntarei para o indivíduo como ele estabelece uma conversa com 
Deus, de que maneira ele conversa com Ele. Se ele escuta Deus através de palavras fala-
das dentro de sua cabeça ou se é uma ideia que vem na cabeça. E é através dessa investi-
gação que é possível saber exatamente, usando um método específico, se esse paciente é 
um psicótico ou não. Através de outro método é possível verificar também, por exemplo, 
se esse paciente, que é psicótico, está incapacitado ou não, ou seja, todo esse procedi-
mento que fazemos ao longo dos anos psiquiátricos é puramente baseado na conversa 
com o paciente e que tem como objetivo chegar a diferentes tipos de diagnósticos, e na 
prática, nós só conseguimos desenvolver isso através de um estudo contínuo de uma 
prática bastante demorada ao longo da formação médica.

Os médicos residentes em psiquiatria, ao longo de dois anos, verão vários 
pacientes, estudarão cada um desses métodos psicopatológicos, terão vários pacientes 
sob supervisão para daí aprender o que é um paciente doente mental e o que não é um 
paciente doente mental. Esse é um processo que demora bastante tempo e é o que garan-
te que consigamos fazer um diagnóstico correto sem os exames que são tão importantes 
nas outras áreas da medicina.

Na prática, hoje a psicopatologia é relegada a segundo plano. Isso não é um 
problema só no Brasil, mas no mundo todo, e se deve ao fato que o desenvolvimento das 
neurociências, da tecnologia relacionada à medicina trouxe um desinteresse pelo exa-
me psiquiátrico dos pacientes. Então, para a maior parte dos médicos, a psicopatologia 
deixou de ser um instrumento importante e foi substituída por listas de critérios e de 
sintomas que são utilizados para a realização dos diagnósticos e que infelizmente eles 
não levam nem a confiabilidade nem a validade dos diagnósticos.

  A psicopatologia só funciona se nós obtivermos as informações de uma 
maneira confiável para os pacientes, e o instrumento que nós temos é a entrevista psi-
quiátrica. Eu só descubro, por exemplo, que uma voz que o paciente escuta na cabeça é 
uma alucinação, e não um delírio, se eu conseguir entrevistar um paciente adequada-
mente. Para isso é preciso motivar os pacientes para uma entrevista, mas ela tem os seus 
desafios. Imaginem que um paciente vem para a sua sala e acha que conversa com Deus. 
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Ele não se acha doente, ele se acha um profeta. Provavelmente a perspectiva que ele tem 
do problema é completamente diferente da minha perspectiva. E essas perspectivas di-
ferentes vão criar uma dificuldade de comunicação peculiar. 

Então, a maneira de você conversar com um paciente com transtorno mental 
é completamente diferente da maneira como a gente conversaria com um paciente que 
não tem transtorno mental. Então, isso implica em um desafio que tem que ser supe-
rado, porque os sintomas da doença geram uma dificuldade de comunicação, mas ao 
mesmo tempo, eles trazem a informação sobre a doença mental.

Por incrível que pareça não é muito claro para uma boa parte dos médicos 
psiquiatras que essa forma de entrevistar um paciente deva ser aprendida, ou seja, uma 
boa parte dos psiquiatras não estuda entrevista psiquiátrica. Da mesma maneira como 
existe uma perda psicopatologia, existe uma perda do ensino da entrevista psiquiátri-
ca nos cursos de medicina. Eles acreditam que basta conversarmos com o paciente de  
uma maneira pura e simples, que você vai conseguir obter os sintomas. E aqui nós usa-
mos uma analogia para explicar para os médicos mostrando a semelhança que existe 
entre um exame psiquiátrico e um exame neurológico. Um exame neurológico, alguns 
sinais específicos, como, por exemplo, sinal de Babinski, ele só aparece se você examinar 
o paciente de uma maneira muito peculiar, muito específica.

Da mesma maneira a certos reflexos, só aparece quando se examina o paciente 
de uma maneira muito específica. Isso mostra que por trás da arte de entrevistar um 
paciente, por trás dessa conversa que o Milton mostrou para nós que esclarece muito 
o diagnóstico do paciente, existe toda uma técnica, um processo de comunicação com-
plexo. E quando você torna esse processo de comunicação complexo, conscientizado  
e estudando, você consegue errar menos, você consegue realizar uma entrevista com o 
paciente, que é mais natural, e chegar ao diagnóstico de uma maneira mais segura. Mas 
isso também requer uma prática de longo prazo.

Concluindo, nós temos uma necessidade importante para a formação de mé-
dicos, de bons médicos psiquiatras, que não vão contar com o auxílio de exames suple-
mentares para a realização dos seus diagnósticos. Nós precisamos de uma formação 
longa em psicopatologia e em entrevista clínica psiquiátrica em cursos de residências, 
sendo que o ensino da técnica de entrevista deveriam abordar com mais ênfase.

v  v

Ubiratan de Paula Santos

Começarei abordando duas questões que tem relações ao que foi dito anterior-
mente, que é a participação dos médicos e a estrutura de trabalho no processo de exclu-
são do trabalhador, através de dois mecanismos: o primeiro diz respeito ao Brasil, que 
como a maioria dos países do mundo, delega o serviço e o cuidado ao trabalhador for-
mal à empresa. Isso se difere em outros países ou a momentos da história dos mesmos.
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Quando foi concebida a reforma sanitária italiana, foi proibido que os traba-
lhadores fossem examinados por médicos das empresas, pois eles  tinham que ser aten-
didos em um local chamado de Unidade Sócio-Sanitária Local, unidade da jurisdição 
onde estava localizada aquela empresa ou onde morava o trabalhador. O prontuário do 
trabalhador não poderia ser acessível à empresa, evitando assim de coibir mecanismos 
de discriminação do trabalho. Quando o serviço médico é provido pela própria empre-
sa, a primeira discriminação no trabalho já ocorre na admissão. Quando o indivíduo é 
chamado para ingressar em um trabalho privado ou mesmo público, em certas situa-
ções, ele passa por um exame pré-admissional. Para ser governador, presidente da Re-
pública, não se faz exame médico, mas para trabalhar na empresa que recolhe lixo, como 
por exemplo, em São Paulo, é necessário o fazê-lo. Podemos citar ainda como exemplos, 
o cargo de guarda de metrô, que se o candidato for hipertenso, pode não ser aprovado 
para a vaga, e o cargo de ajudante geral na Prefeitura, onde já houve reprovação para 
trabalhar nessa função pelo fato do trabalhador ter frieira e/ou micose nos pés. Esses 
cargos que eu avaliei são do município de São Paulo.

A primeira questão é o fato de o serviço médico ser concebido e estruturado 
dentro da empresa, o que torna possível este tipo de conduta médica. Nesta lógica, os 
resultados de exames admissionais e periódicos identificam doenças que podem servir 
como critério de exclusão nos momentos de corte de postos de trabalho, em crises, etc. 
O estado de saúde é um dos critérios de uma eventual demissão, e o que agrava esta 
situação é que esse serviço é concebido e fundamentado no arcabouço legal brasileiro.  
É a legislação trabalhista, que inclui o capítulo 50 da CLT e as normas regulamentadoras.  
Este arcabouço limita e determina a ação do médico.

Hoje em dia, em uma cidade como São Paulo, as doenças que mais adoecem e/
ou matam os trabalhadores são as mesmas que matam a população. Essas doenças são as 
cardiovasculares, as neoplasias e as doenças mentais, que ficam fora, no geral, da esfera 
de ação do médico da empresa, pois ele se atém aos riscos específicos classificados em 
uma tabela, suscitando em um médico burocratizado. 

Este modelo de atenção e esta legislação que o embasa, levam o conjunto de 
profissionais a ter uma atuação restrita, limitada, deformada. O que eles fazem não é 
o exame clínico aberto nos trabalhadores para complementar um monitoramento de 
um ambiente que deva ser controlado. Monitorar um trabalhador em uma empresa, 
em minha opinião, é quando se controla os riscos ambientais e a saúde em geral, para 
saber se esses pressupostos estão realmente refinados a ponto de não provocar doenças, 
ou se apareceu algum fator diferente ou algum composto químico novo, cujo efeito não 
é conhecido. Para isso, não pode ser médico do trabalho, tem que ser médico clínico, 
tem que ter a formação generalista, que é a formação geral, essa que o professor Milton 
levantou aqui. A causa dessa problemática não é a atuação desses médicos e sim como 
o serviço é estruturado, que formata e limita a sua atuação. Esta estruturação impede o 
livre exercício da medicina dentro das empresas.

Na França, por exemplo, a vigilância desse serviço era formada por órgãos 
paritários, nos quais participavam as centrais sindicais e empresas, juntamente com o 
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governo,  mas não sei como está esse sistema atualmente. Desta forma, a indicação de 
membros para os comitês de saúde, que acompanhavam e monitoravam a saúde dos 
trabalhadores, era deste órgão paritário e não estava vinculado apenas à empresa. Há 
vários modelos, e isso é uma discussão que se tem no mundo. Infelizmente, nos últimos 
30 anos, no mundo todo, com o Neoliberalismo e o desemprego em muitos países, hou-
ve, em minha opinião, uma diminuição da pressão sindical e dos trabalhadores em geral 
com relação a isso.

Aqui no Brasil tem um agravante que reforça essa estratégia do controle sobre 
o trabalhador dentro da empresa, que é o fato de a mão de obra empregada em regime 
de CLT, e eventualmente, pública, procurarem fugir do SUS através dos convênios. No 
Brasil, o sistema de saúde pública pressupõe controle social. A população empregada no 
mercado formal, sindicatos, trabalhadores em geral também preferem utilizar planos de 
saúde para fugir do atendimento público. Porém, isto faz com que não se exerça uma 
pressão em cima do sistema público de saúde. Isso é um resquício do que acontecia de-
pois do golpe de 64, com a estrutura do INPS e depois do INAMPS quando o posto de 
saúde só fazia puericultura (vacinação, pré-natal) e atendia pessoas desempregadas. O 
trabalhador era atendido em hospitais conveniados com o INAMPS. Nessa época, tinha 
até uma placa nesses hospitais conveniados com a seguinte informação: “Aqui atende 
acidente de trabalho”. Caso alguém se recorde, o posto de saúde, o pronto socorro pú-
blico não atendia acidente de trabalho, se recusava a isso, porque isso era um “filé” do 
mercado, uma vez que havia atendimentos específicos para a classe trabalhadora.

A valorização dos serviços privados pelos sindicatos retira do serviço público 
a força que o trabalhador poderia exercer para que os serviços melhorem, pois na medi-
da em que se é atendido, soma-se à outra parte da população e a pressão aumentaria em 
relação à qualidade da saúde pública. E essa valorização dos serviços privados acontece 
mesmo depois da Constituição, com a estruturação do SUS. 

Esses estímulos aos convênios das grandes fábricas, das grandes bancas, das 
grandes empresas junto com as parcerias com os grandes grupos privados de medicina 
colocam que a ideia de se ter um convênio é melhor. É claro, nós sabemos das deficiên-
cias do SUS,  mas a comparação que normalmente é feita pelas pessoas, tem como parâ-
metro o número de exames ou a rapidez com que os exames são feitos. Vamos lembrar 
que o capital tem certa estratégia com a saúde, porque a partir dela se mantém a mão 
de obra com condições de trabalhar minimamente, para poder reproduzir o seu capital. 
Então, existe esse interesse na parceria estratégica da saúde com os convênios médicos, e 
acredito que isso tem uma ligação com a estrutura que orienta a maneira como o serviço 
de segurança e saúde do trabalhador é organizado dentro da fábrica no Brasil.

Além disto, há a exploração econômica dos serviços de saúde.  Existem carros 
que, levados para as portas das empresas e equipados, fornecem meios de se realizar 
exames: radiografias, exames de sopro (espirometria) ou, função pulmonar, sem ne-
nhum critério de qualidade. Estão apenas vendendo seu “produto”, mas vinculam isto à 
prevenção em saúde do trabalhador. Isso é uma questão central que deve ser abordada. 



Outro problema que tem relação com o que estamos falando decorre da pró-
pria Previdência Social, da perícia médica. Hoje em dia há mais flexibilidade, mas com-
pete às empresas, de maneira geral, a notificação à previdência de uma doença relacio-
nada ao trabalho. Mas o que poderíamos classificar como doença do trabalho? Doenças 
cardiovasculares, infarto, poderiam ou não serem classificadas como doença laboral? 
Como se sabe, hoje existe várias situações que provocam o infarto, como por exemplo,  
a exposição de trabalhadores em ambientes poluídos. 

Emitir a notificação ao INSS é ato antagônico aos interesses da empresa, pois 
concorre com seus objetivos, e quando esta se nega a notificar, os médicos que querem 
fazer isso, não conseguem, ou melhor, não tem tempo. Quem trabalha em hospitais e 
serviços públicos sabe a burocracia que é ficar trocando relatórios com peritos da Pre-
vidência Social, não há profissionais que consiga realizar essa demanda. Como trabalho 
no hospital e tem colegas aqui que também trabalham, sabe que isso é o inviabilizador 
da adesão dos médicos para poder ter uma relação mais adequada com a Previdência 
Social. Eu tenho que ficar escrevendo sucessivos laudos, quase que mensais, para justifi-
car um afastamento ou não de um trabalhador. 

Suponho que, além de uma pericia médica, a Previdência Social, que é um ór-
gão segurador, tem obviamente que zelar pela boa aplicação dos recursos públicos, por 
isso não deve afastar ninguém de maneira desnecessária e não deve indenizar ninguém 
que não faça jus ao direito. Trata-se de ter qualificação para fazer um julgamento de um 
atendimento médico que foi feito. E o trabalhador deve chegar a ele suficientemente 
documentado, para que possa tomar uma decisão adequada ou sugerir exames comple-
mentares.

Recebi de um perito uma solicitação de diversos exames a serem realizados 
por uma paciente asmática: tomografias, provas funcionais, etc. Eu havia solicitado o 
afastamento desta paciente por três meses, já que tinha um quadro grave de asma per-
sistente e acentuado, idas ao pronto socorro, etc. Essa solicitação prova tudo isso que 
eu disse. Eu enviei um parecer então dizendo que não há indicação para nenhum dos 
exames solicitados. Quem sai prejudicado é sempre o paciente, mas não podemos ceder 
a esses tipos de exigências que acabam sendo rotineiras.

Em minha opinião, qualquer órgão público está cheios de problemas pareci-
dos no Brasil a fora, não é um problema só do setor privado.  Há um problema relacio-
nado a estes pedidos excessivos de exames, que precisa ser mais bem compreendido, 
inclusive pelo movimento sindical, para que estes possam ser parceiros dos profissionais 
de saúde. Muitas vezes, os inúmeros exames são pedidos para se certificar de que o 
trabalhador não está mentindo. Para uma grande parte dos médicos, os trabalhadores 
que chegam ao serviço estão querendo um atestado para se afastar mas, na maioria dos 
casos, isso não é real, pois é possível que o trabalhador comum, às vezes, de fato, para se 
defender contra as injustiças que sofre, contra a  opressão dentro do trabalho, utilize o 
argumento da saúde como uma fuga para tentar resolver problemas que, eventualmen-
te, não são de saúde. E isto ocorre em função da injustiça e da grande opressão dentro 
dos ambientes de trabalho, como por exemplo,  a necessidade da pessoa de levar a sua 
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criança ao pediatra. Eu posso levar, a classe média pode, o professor pode, mas o desa-
fortunado trabalhador operário não tem esse direito. Então, às vezes, para exercer esse 
direito, ele pede um atestado, muitos sabem dessa prática, é assim que funciona. Sendo 
assim, precisamos acabar com essa hipocrisia, e isso precisa ser um debate aberto. Para 
isso, é necessário ter pressão e pessoas interessadas nesse debate político. 





85

v  2a Mesa Redonda  v

A medicina na relação saúde e trabalho:  
do diagnóstico clínico ao estabelecimento  

do nexo causal com o trabalho

Zuher Handar

Silvia Rodrigues Jardim

Sebastião Geraldo de Oliveira

Heleno Rodrigues Correa Filho





87

Zuher Handar

Nas apresentações anteriores dessa 1a mesa redonda já foram suscitadas al-
gumas discussões a respeito da relação saúde/trabalho. Será muito interessante, en-
tão, mostrar, se é que existe, o problema dessa relação ou na busca de estabelecimento  
do nexo.

Milton colocou uma questão interessante sobre o que se espera do médico e 
da formação do médico.  Quando nos perguntamos o que esperar desse profissional, 
todos apontam as mesmas expectativas. Mas, quando é o médico do trabalho que está 
em pauta, a história nos mostra que alguns atores têm expectativas diferentes. Então, 
podemos nos perguntar o que um empresário e o trabalhador esperam do médico do 
trabalho. São nessas questões que devemos nos embasar agora, devemos repensá-las 
de modo que possamos entender que há um processo de evolução, uma forte mudança 
cultural e social, inclusive do papel que tem o profissional médico do trabalho. 

Para darmos início a esse pensamento, colocarei um pouco sobre o que se 
pensa a respeito da medicina do trabalho, o que realmente ela representa,  o que foi essa 
medicina anteriormente a essa época, e ainda aproveitarei para explanar acerca desse 
novo conceito de saúde, que hoje é considerado na própria medicina do trabalho. 

Algo interessante de se notar é o quanto a medicina do trabalho sofreu modifi-
cações no decorrer do tempo. Atualmente, não podemos falar somente em prevenção de 
acidentes e doenças porque o objetivo dela agora é a promoção da saúde e da qualidade 
de vida das pessoas. E é nesse objetivo que devemos nos concentrar para começarmos a 
pensar sobre o tema.

 Nos cursos de graduação onde ministro aulas, tanto na PUC de Curitiba 
como na Faculdade Evangélica, existe, no curso de graduação, uma disciplina deno-
minada medicina do trabalho.  No entanto, falar sobre atenção à saúde do trabalhador 
é clínica médica comum. Se não adotarmos esta visão, precisaremos cada vez mais de 
cubículos diferentes para atendermos pessoas diferentes no SUS. Por exemplo, teremos 
portas de cores diferentes que atendam o idoso, a mulher, o homem, etc. Ou seja, bus-
car um diagnóstico, prevenir doenças e promover a saúde do trabalhador não é papel 
exclusivo de um médico do trabalho, mas sim de todos os médicos.

Recentemente, junto com os alunos que estão terminando a graduação, co-
mecei uma revisão teórica sobre LER/DORT, comentei sobre o assunto, falei sobre 
tendinite etc. Então, perguntei se eles já haviam tido ortopedia e afirmaram que sim, 
que haviam recentemente tido de duas a três aulas. No mesmo momento, questionei 
se não tinham visto nada sobre LER/DORT e as respostas foram negativas. Nesse caso, 
temos esse exemplo de distanciamento das outras áreas da medicina para com a área  
do trabalho. 

Um médico professor pneumologista não discute com os alunos sobre pneu-
mologia ocupacional, doenças respiratórias relacionadas ao trabalho. E o mesmo ocorre 
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com a psiquiatria e com todas as áreas da medicina. Se nós não conversarmos com os 
professores das demais áreas sobre a importância de se abordar a área ocupacional, esse 
assunto não é levado para sala de aula. É uma questão primordial, que deve se buscar 
resolver o mais rápido possível, na graduação ou em qualquer outro nível de estudo. 

Outra questão importante diz respeito às expectativas que temos quanto ao 
médico residente em medicina do trabalho. E, já que não temos somente a residência, 
mas também um curso em nível de pós-graduação, cabe questionar como deve se pre-
parar este profissional de pós-graduação. Essas são questões primordiais a serem discu-
tidas, para saber onde queremos chegar.

Utilizarei um trabalho feito pela professora Elizabeth Dias e outras duas cole-
gas para falar dos critérios de competências para a medicina do trabalho, para apontar 
onde eu pressuponho que está todo o problema, se é que existe problema no estabeleci-
mento do nexo. É explícito que existe um conflito entre interesses contrários do capital 
e do trabalho quanto à atuação do médico do trabalho. Portanto, é importante entender 
como funciona esse conflito. 

Nesse trabalho realizado pela professora, é bem colocado como as práticas 
médicas agregam valor social e como elas buscam, justamente, a saúde e a qualidade de 
vida dos trabalhadores, mas que, logicamente, agregam também valor econômico, por-
que é esperado que se alie produtividade e qualidade. Na obra publicada dessas autoras 
consta a seguinte consideração:

[...] as práticas da Medicina do Trabalho agregam valor social, tra-
duzido em saúde e qualidade de vida para os trabalhadores, consi-
deradas como um patrimônio social e valor econômico, por contri-
buir para a melhoria da produtividade e da qualidade dos produtos 
[...] Como consequência, estabelece-se um conflito inevitável de 
interesses, que preside o cotidiano do exercício da especialidade. 
Assim, é muito importante reconhecer este duplo compromisso e 
preparar os profissionais para lidar com as situações dele decorren-
tes. O conhecimento técnico-científico orienta as práticas, porém, a 
resolução ou negociação desses conflitos deve estar submetida aos 
preceitos éticos.”1  

Esse é o esperado desde o início da medicina do trabalho, com a Revolução 
Industrial. Mas os médicos não se interessam por este conflito, não querem entender 
essas relações. O que querem é saber como tratar uma silicose ou como fazer um 
diagnóstico de intoxicação por alguma coisa. Quando falamos sobre a relação saúde/
trabalho, os alunos acreditam que isso tudo não faz parte da área dele e o mesmo acon-
tece quando levamos alguém para falar sobre o tema. 

1 Dias, Elizabeth Costa; Gontijo, Eliane Dias; de Oliveira, Raquel Bonesana -  Formação, educação continuada e 
certificação em Medicina do Trabalho: uma proposta orientada pelas competências requeridas para o exercício 
profissional. 
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No entanto, temos a necessidade de preparar o médico para saber lidar com 
isso em seu cotidiano. Quando citamos que, para saber diagnosticar certa doença e 
preveni-la, é necessário saber dessa relação e estar preparado para negociar, eles real-
mente percebem que estão dentro dessa situação e começam a dar importância a essa 
habilitação em negociar para viver em meio a esse conflito entre capital e trabalho. Essa 
necessidade existe porque o médico do trabalho, quando exerce suas funções em uma 
empresa, ele é pago por um empresário para cuidar da saúde de funcionários. É nesse 
momento que o conflito aparece e o médico perde a independência profissional que 
deveria ter.

Nas palestras precedente foram abordados os efeitos da globalização na me-
dicina do trabalho e o prejuízo quando o médico do trabalho acredita que isso nada 
tem a ver com a sua atividade. É comum que os alunos perguntem sobre a utilidade de 
saber sobre globalização. Esse profissional, sem entender a sociedade, não percebe que 
há uma reestruturação produtiva e não enxerga as mudanças que estão ocorrendo na 
organização do trabalho devido a globalização. Esse pensamento, muitas vezes, impede 
que o médico chegue a um diagnóstico ou a um nexo específico.

Um trabalho publicado pelo Dr. Diogo Pupo Nogueira, em 1984, nos deixa 
claro que os problemas atuais relacionados à formação adequada dos médicos já esta-
vam presentes desde aquela época e, provavelmente, até antes disso. Até agora, tivemos 
poucos avanços. São poucas as escolas de medicina que despertaram para o problema 
e que oferecem uma disciplina isolada de medicina do trabalho, porém mesmo uma 
disciplina isolada é insuficiente. É necessário que as grades curriculares contemplem a 
relação do trabalho como determinante da saúde dos indivíduos. Precisamos entender 
que o nosso olhar deve ser preparado para enxergar o usuário como trabalhador e vice 
e versa, de qualquer sistema de saúde.

O Dr. Diogo ainda ressalta que esse problema não afeta exclusivamente o Bra-
sil, afeta muitos países considerados desenvolvidos. Isso resulta em médicos formados 
despreparados e com pouco ou quase nenhum conhecimento da área do trabalho. 

Não se discute como o trabalho afeta a saúde das pessoas e que, além de satis-
fação, o trabalho pode acarretar males que podem ser evitados se soubermos organizar 
melhor nossas atividades e aplicar os conhecimentos médicos nessa área, uma vez que o 
desafio é a formação do profissional.

A preocupação é antiga, Ramazzini já alertava e abordava a questão do nexo 
de determinadas doenças e a consequente exclusão dos trabalhadores. O médico italia-
no comentava que essa era uma área complexa o suficiente para que ninguém colocasse 
o pé. O professor René reafirma o que Ramazzini disse há tantos anos atrás: a busca do 
estabelecimento do nexo está justamente nas visitas aos locais de trabalho e, principal-
mente, nas entrevistas com os trabalhadores. 

Essas duas atitudes devem ser as principais para detectarmos o nexo das do-
enças relacionadas ao trabalho. Muitos diagnósticos são mal feitos porque existem pro-
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fissionais que não acham necessário conversar com o trabalhador. É preciso conhecer o 
modo de trabalho, o local de trabalho e até, quando necessário, fazer o exame clínico no 
posto de trabalho, ou seja, identificar que o posto é que está doente e precisa também ser 
tratado. Ramazzini, em momento algum, se sentiu rebaixado ao visitar as oficinas sujas 
onde artistas desenvolviam a arte da mecânica, porque, como ele mesmo cita, foi delas 
que ele saiu mais instruído. 

Dessa forma, é muito mais fácil conhecer medidas tanto curativas como pre-
ventivas, e isso está muito claro nos documentos do Ministério da Saúde, por exemplo, 
na publicação Doenças Relacionadas ao Trabalho – Manual de procedimentos para os 
Serviços de Saúde.  É colocada a importância de conversar com o trabalhador e a ida ao 
local de trabalho. E, a partir disso, aprender com o próprio trabalhador, entende de que 
forma podemos prevenir. Sozinho, ninguém é detentor do saber. A sabedoria se com-
partilha, existe essa necessidade de envolvimento com as pessoas para aprender. 

Ramazzini sempre chamou atenção para que, além das tradicionais perguntas 
para conhecer os trabalhadores, se deva adicionar a interrogativa “e que arte exerce?” a 
fim de enriquecer a entrevista. São tantos os diagnósticos que não foram bem sucedi-
dos porque não souberam perguntar para o trabalhador o que ele faz realmente, suas 
funções, que arte ele exerce. Não se pode perguntar simplesmente a profissão. Saber se 
fulano é metalúrgico não nos mostra suas funções reais. Saber dessas funções, dos locais 
que ele realmente trabalha é fundamental para compreender e estabelecer o nexo.

Muitos ainda chamam essa área de Saúde Ocupacional. Longe de mim enten-
der que isso é errado. No entanto, é muito mais abrangente chamarmos de Saúde do Tra-
balhador do que Segurança, Saúde do Trabalho. Chamando de Saúde do Trabalhador, 
podemos envolver aspectos mais relevantes da vida das pessoas. Nisso ainda levantaria 
o que o Dr. Diogo citou nesse mesmo artigo: a questão da atenção básica. 

Mesmo com a criação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Tra-
balhador (Renast) e dos centros de referência, o que foi um grande avanço para nós, 
ainda existe a necessidade de enfrentarmos o que eu considero o nosso desafio principal: 
a atenção da saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde.

Dizem que foi e está sendo feito muita coisa para proteger os trabalhadores 
contra acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. No entanto, pouco se tem feito no 
sentido de estudar o efeito do trabalho sobre as doenças de natureza não profissionais. 

Isso acontece porque quando falamos sobre silicose ou mesmo intoxicação 
por chumbo é algo muito simples, que se diagnostica com uma radiografia, com uma 
consulta. Tendo em mãos o exame, a prova da dosagem de chumbo no organismo, é fácil 
conseguir o nexo correto e não há quem reclame ou discorde, são poucos os que fazem 
isso. Eu defendo que todas as doenças relacionadas ao trabalho deveriam ser conside-
radas de natureza profissional ou ocupacional, mas, pela legislação, as doenças relacio-
nadas com a organização do trabalho, por exemplo, teriam que ter sua relação com o 
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trabalho demonstrada. Contudo, passa-se o tempo e as pessoas não as enxergam porque 
não têm um exame que comprove o problema. 

Eu concordo plenamente sobre a questão dos exames complementares2. Po-
rém, a própria perícia médica exige exames atualizados. Passados dois ou três meses da 
data do exame, já não são reconhecidos como válidos para a perícia. Ou seja, não é um 
problema só de formação do médico.

 Essa situação já é grave quando consideramos os trabalhadores de grandes 
empresas, que tem um Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho (SESMT), e também os trabalhadores de pequenas empresas, as quais, bem 
ou mal, têm alguns recursos para investir.  E se formos analisar os trabalhadores infor-
mais, como por exemplo, ambulantes, catadores de papel,  a quem cabe investigar as 
doenças que eles têm ou possam chegar a ter? Este é um grande desafio.

A relação saúde/trabalho não recebe a devida importância. Os empregados 
que trabalham em empresas que não possuem médico do trabalho, para poderem recor-
rer à Previdência Social, buscarão ajuda e informação no Sistema Único de Saúde, nos 
Centros de Referências Especializados em Saúde do Trabalhador  (Cerest). 

Há empresas que pagam parte do plano de saúde, a outra parte é paga pelo tra-
balhador, no entanto, quando precisam, os trabalhadores são mal atendidos, não existe 
humanização no atendimento. É preciso avaliar o grau de satisfação com os planos de 
saúde, porque não existe apoio ao trabalhador proveniente dos planos. Graças a isso, as 
pessoas são obrigadas a buscar o SUS e enfrentar todas as dificuldades e problemas que 
sabemos existir nesse sistema. 

É importante pensar também em uma contaminação que possua ligação com 
o trabalho, mas que acontece fora do ambiente profissional. Dependendo do processo 
de produção, o trabalhador pode impregnar suas roupas e outros objetos pessoais (po-
eira mineral ou de metais, etc.) que depois é levada para casa, contaminando também 
família, vizinhos e demais pessoas que vivem na região que ele frequenta. A falta desse 
diagnóstico gera graves consequências para o trabalhador e à população que não tem os 
benefícios previdenciários reconhecidos. Além disso, não temos condição de estimular 
a prevenção justamente por não conhecer onde ocorrem esses problemas.

Citei algumas das problemáticas que temos para estabelecermos um diagnós-
tico. Todavia, temos respostas para essas questões. Para chegarmos ao nexo patológico, 
existem conhecimentos técnicos apropriados, mas também se deve visar à questão ética, 
o aspecto legal e os aspectos morais pertinentes a isso. 

2  Aqui, há referência à palestra anterior, em que se discutiu a questão de prevalecer na prática médica diagnóstica atual 
uma abordagem tecnicista, muito balizada pela tecnologia médica diagnóstica em detrimento do exame clínico e da 
entrevista com o paciente. Um dos palestrantes relatou estudo que demonstrou que, muitas vezes, são pedidos exames 
complementares que nada interferem ou não seriam necessários para se estabelecer um diagnóstico.
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O médico possui instrumentos que podem fazê-lo chegar a um diagnóstico 
preciso. Um deles é o controle da saúde de todos os trabalhadores, de acordo com o risco 
a que são expostos.  Avaliam-se os riscos e a condição de saúde dos trabalhadores em 
função dos riscos identificados.

Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostram que, das 
2.300.000 pessoas que estão nas estimativas de morte causadas pelo trabalho, mais de 
um 1.000.000 são de doenças não reconhecidas como profissionais. Dentre as doenças 
consideradas não profissionais, estão incluídas algumas do sistema respiratório, outras 
do sistema cardiovascular, do sistema geniturinário, além das doenças mentais e até 
mesmo o câncer, que mata 600.000 pessoas por ano. A partir desses dados, devemos 
avaliar as mudanças que ocorrem hoje e refletir sobre a que devemos dar a devida im-
portância. 

Atualmente, por fatores sociais e tecnológicos, as pessoas trabalham até mais 
tarde, antes de se aposentarem. Por isso, é necessário estudar as doenças próprias da 
idade e a forma pela qual elas interagem com o trabalho e seus riscos. Seguindo este 
raciocínio, a hipertensão ou diabetes, por exemplo, tornam-se também doenças ocupa-
cionais, não sendo mais suficiente somente ações de promoção de saúde.

Isso tudo parte da convenção 161 da OIT, nos princípios éticos e técnicos rela-
tivos à vigilância e saúde dos trabalhadores estabelecidos em 1986 pela OIT e Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS). Para garantir a saúde do trabalhador é preciso avaliar os 
riscos, as garantias que o trabalhador terá em relação à qualidade de vida e de ambiente 
de trabalho. 

Um instrumento muito importante que nós temos é a NR 7, instrumento le-
gal que normatiza o programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO). 
No entanto, o princípio pode nos dizer algo e, na prática, as coisas acontecerem muito 
diferentes. Esses instrumentos não podem ser usados contra o trabalhador, mas muitas 
vezes isso acontece, por exemplo, quando há a exclusão de trabalhadores logo nos exa-
mes admissionais.

Essas ferramentas, que foram criadas para a proteção, são utilizadas para pre-
judicar e excluir o trabalhador, muitas vezes de forma ilegal.  Isto tem que ser denun-
ciado.  Por exemplo, quando o médico passa o diagnóstico sem ao menos conhecer o 
ambiente de trabalho, ou pior, quando a consulta é feita por telefone e os exames feitos 
em clínicas particulares. Isso tudo é proibido.

O Código de Ética médica aborda questões importantes sobre o que fazer e 
como exercer a medicina sem discriminação, dispondo que o médico não renuncie as 
suas liberdades e nem permita qualquer restrição. Consta por exemplo, que o médico 
não pode deixar de esclarecer ao trabalhador sobre as condições de trabalho que o põe 
em risco e que, se o fato persistir, deve-se comunicar o Conselho Regional de Medicina.
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A Convenção 161 da OIT, ratificada pelo Brasil, também aconselha o médico 
quanto ao procedimento para estabelecer o nexo. No entanto, o ideal é que não seja ne-
cessário estabelecer nenhum nexo, e sim que se possa fazer uma boa clínica que previna 
outros casos e, para isso, tenho que saber agir. A convenção nos diz que há necessidade 
de identificação, vigilância, adaptação do trabalho, medidas de reabilitação, indepen-
dência dos profissionais.

O Código Internacional de Ética da ICOH, da Comissão Internacional de 
Saúde Ocupacional, da mesma forma, reporta-se ao que já está lá na OIT: que devem 
ser profissionais especializados e ter independência, e tem que se achar alternativas nes-
se sentido.  A conduta do médico do trabalho da Associação Nacional dos Médicos 
do Trabalho (Anamt) é descrita em vários itens, que devem ser seguidos, quanto a 
promover a saúde, adaptar o trabalho, ter independência profissional, conhecer os am-
bientes, compatibilizar a aptidão do candidato, do ponto de vista médico, ao posto de 
trabalho. Então, avalia se ele está em condição de poder exercer aquela atividade. 

Outra questão que sempre abordo com os alunos refere-se ao exame demis-
sional. Quando alguém vai ser demitido, realiza esse exame. Eu coloco a seguinte ques-
tão: o exame demissional significa que o empregado é apto para ser demitido? Então 
escutamos frequentemente a resposta que não. O médico já disse que você pode ser 
demitido, que você está bom, que você pode ser “mandado embora”. E, de fato, esta  
é a linguagem.  

Estar apto no exame demissional significa que ele está apto a continuar tra-
balhando naquela função, pode não ser naquela empresa, mas a imagem que se passa 
justamente é a marginalização. O mesmo pode ser aplicado no caso dos deficientes.

Caso haja inaptidão, informar por que tem inaptidão. Se constatar doença 
para a função que vinha exercendo, informar e orientar empregado e empregador 
sobre os riscos existentes, isto é o Código de Ética. O objetivo é impedir que os serviços 
do médico do trabalho sejam utilizados para propiciar direta ou indiretamente o 
desligamento do empregado. Estas ocorrências tem que começar a motivar denúncias 
aos Conselhos, ao Ministério Público, mantendo sigilo das informações da empresa e 
também do trabalhador.

A resolução 1488 do Conselho Federal de Medicina elenca os deveres do mé-
dico, porém não faz menção específica ao médico do trabalho e sim apenas “ao médico”.  
Diz que esses profissionais que prestam assistência ao trabalhador, independente da es-
pecialidade, têm algumas atribuições: assistir ao trabalhador, fornecer atestado e pare-
cer para afastamento, fornecer laudo, porém, muitas vezes, isso é negado ao proletário. 
Há situações em que o empregado tem que ter instrumento para denunciar, como, por 
exemplo, quando é feito o exame admissional ou periódico e o Atestado de Saúde Ocu-
pacional (ASO) não é entregue ao trabalhador. São situações que vivenciamos, nas quais 
o trabalhador tem que ter a informação para saber contestar e brigar por seu direito. 
Quanto ao estabelecimento do nexo, esta resolução diz: “Para estabelecimento do nexo 
causal entre os transtornos de saúde e a atividade do trabalhador, além do exame clínico, 
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físico e mental e exames complementares, quando necessário, o médico deve considerar 
a história clínica ocupacional, o estudo da organização do trabalho, o quadro clínico, a 
identificação dos riscos”. 

Então, hoje, deve haver a conversa com os  empregados, pois, se não tiver, 
muitas vezes, não será possível buscar informações necessárias para o estabelecimento 
do nexo. É através do depoimento de outros trabalhadores que se descobrem outros 
casos. Este é um roteiro, descrito na resolução CFM 1488, que diz o que qualquer mé-
dico deve fazer. Entendo que haja dificuldades, principalmente para quem está em um 
ambulatório, que não é médico do trabalho, pois deverá buscar informações  que podem 
ser solicitadas à empresa ou então à vigilância sanitária,  se for do SUS. Para isso, é ne-
cessária uma melhor organização da atenção à saúde do trabalhador em todos os níveis, 
por isso que o Cerest, Renast estão ativos, para ajudar a organizar o foco a esta atenção. 

No texto intitulado A investigação das relações saúde-trabalho, o estabeleci-
mento do nexo causal da doença com o trabalho e as ações decorrentes, contido no docu-
mento Doenças relacionadas ao Trabalho – Manual de procedimentos para os Serviços de 
Saúde, são expostas algumas dificuldades técnicas que as equipes de saúde podem ter 
para chegar ao diagnóstico, como por exemplo, não saber identificar o fator de risco ou 
então não saber caracterizar o potencial do risco ou ter conhecimento insuficiente dos 
efeitos.  Ainda há muita carência de atualização, reciclagem na formação. 

Outro ponto é a não valorização do aspecto da história ocupacional, da histó-
ria clínica. Há, às vezes, a dificuldade de não se ter equipes multiprofissionais e a impos-
sibilidade de se realizar alguns exames mais sofisticados.  De uma maneira geral, estas 
são dificuldades que encontramos no Sistema Único de Saúde, porém esta dificuldade 
não se restringe somente ao SUS.

 Um primeiro problema já citado no início é o conflito de interesses, o con-
flito entre o papel social do médico com o interesse econômico. Sem dúvida, essa é a 
grande dificuldade.  Outra questão, é que o mercado de trabalho para os médicos do 
trabalho hoje é, principalmente, a empresa, pois os residentes  faz a especialização para 
ir trabalhar somente nesse ramo. Então, é preferível que eles vão para as empresas bem 
formados, tenham uma formação política, cultural e técnica adequada, porque é o que 
queremos na Anamt.

Infelizmente, a questão é que, em alguns locais, você encontra um mercado 
onde o médico serve só para atender às exigências da lei ou para fugir da fiscalização. 
Outra questão é a formação, pois precisamos identificar se estão formando médicos para 
atuar em saúde ocupacional voltada para os interesses da empresa ou em saúde do tra-
balhador para atuar no interesse social. Identificar também de quem é a falha, se esta é 
só da escola ou também é dos poderes políticos, uma vez que o médico é um profissional 
como qualquer outro, que trabalha para sobreviver.   

Há hoje muitas empresas prestadoras de serviço em que o médico do trabalho 
atende dezenas de outras empresas e acaba tendo uma qualidade muito ruim da presta-
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ção de serviços. Então, temos alertado justamente as empresas que não busquem pelo 
menor custo, mas pela qualidade do serviço prestado.

Outro ponto importante relacionado à dificuldade do estabelecimento do 
nexo é o modelo assistencial na área da saúde do trabalhador. Há uma falta de visão,  
de atuação e de atenção integral, quer seja na iniciativa privada, quer seja no Sistema 
Único de Saúde, pois temos muitas dificuldades ainda para enfrentar, principalmente 
pela segmentação que nós temos dentro do SUS. 

Nesse caminho encontramos também dificuldades sobre a formação do mé-
dico do trabalho. Hoje, a falta de financiamento para ter a residência, que é o que esti-
mulamos, é enorme. Então, você continua tendo ainda os cursos de pós-graduação, com 
qualidades diferenciadas. Nestes cursos, o que também tem prejudicado a preparação 
do médico do trabalho é a falta de espaço para a prática.  Seria necessário mandar os 
médicos do trabalho para acompanhar a previdência social, para acompanhar o Minis-
tério do Trabalho, para ir para os Cerests ou para as unidades básicas de saúde. Porém, 
para fazer isto, teria que ser feito um convênio, com uma série de exigências e também 
limitações,  por exemplo, alguns dizem que é proibido participar da fiscalização do Mi-
nistério do Trabalho, ou da vigilância. Quanto a isso, nós temos um grande problema. 

Por fim, outra questão são as prioridades das políticas de Estado na área de 
saúde, principalmente na área de saúde do trabalhador, culminando a sérias críticas 
ainda à Política Nacional de Saúde do Trabalhador. A ideia é muito boa, mas a prática 
ainda está deixando a desejar, falta verdadeira integração. Não se pode ter um protocolo 
de chumbo no INSS, um protocolo no Ministério da Saúde e uma ação no Ministério do 
Trabalho. Deveria ter um protocolo único de ação na parte assistencial, na parte diag-
nóstica, na parte de vigilância, quer dizer, deveria ter uma política única, um protocolo 
único que pudesse servir aos diversos órgãos. 

Os cursos de pós-graduação e a residência devem preparar o médico do tra-
balho para atuar não só na empresa, mas também na seguradora pública, no poder judi-
ciário, no Ministério Público, nos sindicatos, nas instituições públicas, nas organizações 
privadas que fazem auditoria e nas instituições de formação e capacitação. Ao sair do 
curso de pós-graduação, o médico do trabalho deve estar apto, preparado para atuar em 
qualquer uma destas instituições e não única e exclusivamente nas empresas. 

Por fim, a Anamt tem uma proposta e, inclusive, recomendações, critérios 
mínimos de competências requeridas para o exercício da medicina do trabalho, que 
devem ser amplamente aplicados e certificados nos cursos de pós-graduação e nas 
residências medicas. Os médicos devem estar preparados para poder chegar ao 
diagnóstico, demonstrar a compreensão dos fatores epidemiológicos, toxicológicos, 
prover informação compreensiva sobre estratégia e redução do risco, saber discutir 
risco ocupacional ambiental de forma adequada e humanizada, compreender e exercer 
a responsabilidade ética, legal e intrínseca do atendimento ao paciente com problema 
de preocupações ocupacionais ou ambientais.  O médico tem que estar preparado para 
exercer competências em cinco grupos: estudo do trabalho para garantir a atenção 
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integral à saúde do trabalhador de nível individual e coletivo; formulação de políticas 
de gestão e saúde do trabalho; produção e divulgação de conhecimento técnico e 
científico, estabelecendo protocolos de normas e procedimentos; educação permanente, 
saber estudar e saber aprender. Estes são os grupos de competências básicas que nós 
recomendamos dentro da Anamt. 

Assim, dentro da atenção integral que busca justamente chegar ao diagnós-
tico, deve-se também saber realizar ações de promoção e proteção, orientar ações de 
vigilância. A assistência integral dos trabalhadores envolve desde cuidados preventivos, 
a própria assistência e a reabilitação, ou seja, a atenção integral à saúde implica estabele-
cer a relação causal entre a doença e o trabalho e adotar os procedimentos decorrentes 
dessa relação. Definir o grau de incapacidade para o trabalho, se parcial ou total, se 
temporário ou permanente, indicar e acompanhar os procedimentos visando, então, a 
reabilitação profissional. Então, enfatizo que o estabelecimento do nexo da doença com 
o trabalho não é única e exclusiva competência do médico do trabalho. 

Finalizo, reafirmando que o nosso grande desafio é fazer com que se consiga 
fazer o estabelecimento do nexo das doenças com o trabalho e que isto não seja conside-
rado por alguns, como um instrumento de exclusão. Precisamos superar as dificuldades 
que os profissionais têm em buscar este nexo.   Temos todos os instrumentos disponíveis 
para que isto ocorra de maneira técnica e, principalmente, respeitando os princípios 
éticos do exercício da profissão, bem como a dignidade e os direitos fundamentais dos 
trabalhadores. Por fim, precisamos que esta atenção à saúde do trabalhador como um 
cuidado integral ocorra realmente na atenção básica do sistema de saúde, pois assim 
poderemos estender este cuidado integral não somente àqueles que têm carteira assina-
da, mas a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Se isso não estiver acontecendo, não 
vamos dar respostas aos trabalhadores e às demandas que os eles têm.  Não estaremos 
agindo de maneira responsável e não estaremos cumprindo o nosso papel enquanto ator 
social de transformação.

v  v

Silvia Rodrigues Jardim

Ao longo dos dias, enquanto atendia meus pacientes, pensava sobre o convite 
de Maria Maeno para falar neste encontro e na mesa em questão,  buscando abordar o 
que diz respeito à proteção do trabalho, à ordem de valores e à ética que tem norteado 
as nossas lutas, nossas reivindicações, nossas apostas em uma sociedade mais justa e 
equânime. E esta busca se dá no contexto de diferença histórica, portanto estrutural, en-
tre trabalho e capital e que encontra sua expressão matemática e material na mais-valia. 
Isto está posto e é com isto que temos que lidar, no sentido de lida mesmo, do labor ao 
trabalho e à ação.
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Segunda-feira, ao chegar ao ambulatório do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, 
IPUB, Natália3

5 me esperava no saguão. Tornou-se uma mulher obesa, seus cabelos loiros 
e olhos verdes perderam o viço, e suas feições, do que foi uma mulher de traços muito 
bonitos, denotavam apenas doença. Doença que se multiplicou em doenças, cuja inves-
tigação com exames complementares não se completa nunca e que acompanha agora a 
doença óssea degenerativa e rara de sua única filha de um casamento que acabou. 

Natália tem hoje quarenta anos, está há cinco anos em auxílio-doença pelo 
INSS, com laudo elaborado pelo Programa de Atenção à Saúde Mental dos Trabalhado-
res (Prasmet), que combina o diagnóstico de depressão e burnout, diagnóstico de LER/
DORT e respectivas CAT preenchidas, mas não reconhecidas. Natália tem sido reitera-
damente considerada apta ao trabalho pelos médicos peritos do INSS, no ano de 2010. 
Conta com extrema angústia que um médico do trabalho da empresa bancária onde é 
empregada disse-lhe que queria ser uma mosquinha para ver por onde ela anda o dia 
todo enquanto não trabalha. 

Natália acumulou também muitos prêmios como gerente desse mesmo banco, 
onde adoeceu. E agora, a última perita do INSS, fundamentando-se nos próprios laudos 
que estabelecem o nexo da doença de Natália com o trabalho, disse-lhe: “Está aqui, o seu 
problema é o banco, sai de lá que você pode trabalhar em outro lugar!” Natália conta que 
disse: “Mas eu ainda tenho as sequelas”. Conclusão do pedido de prorrogação do auxílio-
-doença: indeferido. À parte, o cinismo, que é evidente, fico com as questões clínicas: 
Em que condições o estabelecimento do nexo causal com o trabalho pode ser protetor 
para o trabalhador? O que se faz com as sequelas? 

Parece até que combinamos, os palestrantes de hoje, estamos analisando os 
mesmos pontos. Natália não aguenta e me diz: “Eu esperava que a senhora pudesse me 
ajudar mais.” Isso aconteceu anteontem. Não há rancor em sua fala. Fico contente com 
a confiança de Natália de poder me dizer isso. Ao menos ali, ela pôde depor as armas 
e abrir a boca com toda a sua demanda. Penso então nos anos de estudo e nas horas e 
horas de trabalho para escrever um laudo técnico primoroso, que não foi escrito por 
mim, mas por uma ex-aluna minha, colega que muito me honrou com a sua dedicação 
ao programa e ao estudo do burnout, Isabela Vieira. 

Penso também que tipo de obtusidade deve habitar um médico que deseja ser 
uma mosquinha para bisbilhotar a vida alheia, ao invés de querer saber mais sobre o que 
anima a vida alheia e a sua própria, o trabalho que lhe dá lugar a falar uma blasfêmia 
dessas. Será que alguma vez esse sujeito se perguntou: “Afinal, para que porto este diplo-
ma? Por que escolhi esta profissão?” O oposto da onipotência é a impotência.

Diante da frase de Natália, me segurei para não cair na impotência. Pensei 
neste encontro e na oportunidade de debater com vocês estas questões enquanto dava 
as orientações à Natália. A presença dessa paciente na minha frente era mais importante 

3 Natália é um nome fictício.
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do que tudo, os meus títulos não valiam, não iam me ajudar, nem à Natália. Há muito 
trabalho a fazer ainda e, para isso, certa suspensão ao operar.

Marquei mais uma consulta antes da próxima perícia.  Passei mais receitas, 
me dispus a acompanhá-la ainda mais de perto. Natália faz terapia há anos com uma 
psicóloga particular que reconhece o nexo de sua patologia com o trabalho e se pronun-
cia a esse respeito. Esse foi um dos laudos que a perita apontou. Mas, do ponto de vista 
clínico, o tratamento está paralisado por essas questões com a perícia do INSS, pelo 
medo de ser demitida pelo banco ou de ser ainda mais assediada em uma possível volta 
ao trabalho.

Natália deseja ser aposentada, ou seja, como em tantos outros casos, acaba-
mos prisioneiros da armadilha, na qual o objetivo do reconhecimento do nexo causal 
com o trabalho é uma aposentadoria por invalidez, com acidente de trabalho reconhe-
cido. Fim da linha para o tratamento, para a reabilitação, para a vida ativa. 

Natália conta que recebeu um telefonema de um número confidencial de uma 
assistente social, que se identificou como sendo do banco, oferecendo-lhe um programa 
de assessoria, por telefone, de assuntos jurídicos, de orientação clínica e de serviço so-
cial. O nome do programa era alguma coisa como: “Fique OK”. Quando eu soube disso,  
achei insólido esse tipo de assistência por telefone. 

Ela ficou muito desconfiada porque era um número confidencial, quer dizer, 
ela tinha que entregar toda sua vida, mas não sabia nem com quem  estava falando no 
telefone. Ela não deu nada, me perguntou e eu também não tinha conhecimento, ou 
seja, estamos diante de toda a problemática da reabilitação profissional. Mas por onde 
começar, diante de um trabalho e de uma previdência tão adoecedores e excludentes?

Agora, voltemos cinco anos atrás. Natália chegou ao Prasmet, encaminhada 
pelo sindicato dos bancários. No relatório técnico com sua história clínica, anamne-
se ocupacional, há os vestígios do nexo causal com o trabalho, que abordaremos para 
nossa discussão. Natália, sexo feminino, na época que chegou ao Prasmet, portanto há 
cinco anos, tinha trinta e cinco anos, branca, natural do Rio de Janeiro, curso superior 
incompleto de Comunicação Social, bancária, tinha o cargo de gerente, era funcionária 
do banco X e estava afastada das atividades laborativas desde abril de 2005, casada, não 
informou a religião.

Motivo e condições de realização deste relatório: o presente relatório tinha 
sido produzido como resultado da avaliação psiquiátrica da paciente conduzida no pe-
ríodo de junho a setembro de 2005. Ela foi encaminhada ao Prasmet pelo sindicato dos 
empregados em estabelecimentos bancários do Município do Rio de Janeiro. Isso é uma 
coisa que nós sempre colocamos, o motivo e as condições de realização do relatório.

O relatório foi resultado da própria avaliação psiquiátrica, cuja queixa princi-
pal era: “Estou esgotada!” História da doença atual: Natália era bancária havia 14 anos e 
exercia a função de gerente havia cerca de dez anos. Entre junho de 2002 e abril de 2004, 
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portanto três anos antes, estivera licenciada por dois anos por LER/DORT, lesões por 
esforços repetitivos em membro superior direito, ombro, cotovelo e punho. 

Ao retornar ao trabalho, fora transferida para outra agência próxima à sua 
residência, em um momento de instauração de processo de certificação de qualidade, 
processo interno do banco. Referiu-se a esse período como de mudança completa no 
sistema de funcionamento e até mesmo do layout das agências, ou seja, uma mudança 
organizacional bastante profunda.

Ao chegar ao novo local de trabalho, o gerente geral advertiu de que só ficaria 
com gente que vendesse e Natália, temendo uma demissão, passou a esforçar-se ao má-
ximo para cumprir todas as tarefas delegadas a ela. Tais esforços eram também físicos, 
relatou fazer inúmeros serviços externos, carregando peso. Conseguiu se readaptar à 
rotina do serviço, tendo isso acarretado uma sobrecarga. O auge foi em março de 2005, 
quando as exigências de produtividade chegaram a 150% das metas. No último mês do 
processo de certificação, no entanto, o gerente geral foi transferido para outra agência, 
restando então, dois gerentes: ela e um colega. Mas seu colega adoeceu e ela acabou 
sozinha no comando da agência acumulando as funções dos três. As horas extras se 
multiplicaram. Natália já não almoçava mais.

Pediu auxílio ao superintendente, porém foi negado pela justificativa de que 
ela estaria sendo testada para ser promovida futuramente, devendo ela permanecer na-
quele sistema de trabalho por mais dois meses. No final de março, começou a sentir azia 
e dor no estômago, retorno das dores no braço direito, cefaleia, pressão da cabeça, picos 
hipertensivos, taquicardia, tonteiras, tremores, sudorese fria, ansiedade e insônia. Ela 
tinha 35 anos. Começou a tomar remédios por conta própria: analgésicos, antiácidos. 
No mês seguinte, apresentou crise de choro durante uma festa de família. 

Pela manhã, em um sábado, havia participado de um workshop do banco e 
disse que, à tarde, subitamente sentiu uma agonia, uma tristeza e uma raiva muito gran-
de do banco. No dia seguinte, passou mal novamente, com pico hipertensivo, e foi ao 
pronto-socorro particular, onde lhe foram prescritos um anti-hipertensivo e um tran-
quilizante e foi encaminhada ao psiquiatra. Iniciou tratamento psiquiátrico dois dias 
depois, com a prescrição de um antidepressivo e um ansiolítico. Também procurou seu 
ortopedista, que lhe concedeu nova licença por recidiva de DORT. Mas o maior pro-
blema era “o emocional”, segundo palavras dela na ocasião. Posteriormente, mudou de 
psiquiatra e foi encaminhada ao IPUB pelo sindicato dos bancários, em maio de 2005, 
para avaliação de burnout. 

Referia sensação de indiferença em relação aos outros, não ligava mais para os  
colegas, não ligava mais para nada, irritabilidade e raiva do trabalho. “Queria atingir 
as metas para me livrar logo daquilo”. Tinha raiva dos clientes. Dias antes da licença, 
chegou a discutir aos gritos com um cliente, devido a uma reclamação dele. Cansaço 
intenso, físico e emocional, desânimo, frustração, decepção com o banco, evitação de 
situações que remetem ao trabalho, na verdade uma ojeriza ao banco. 
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Ao saber que sua agência havia ganhado prêmio de qualidade, diz que não 
sentiu nada. Também se sentia incapaz de realizar as atividades que antes eram rotinei-
ras para ela e perdeu o sentimento de realização pessoal e profissional. Sentia-se triste, 
desanimada, com raciocínio lento. Atualmente,ela usa antidepressivo que eu receitei, 
conforme mencionei anteriormente

História patológica pregressa: doenças comuns da infância, sem complica-
ções, história de gastrite prévia tratada, nega alergias, cirurgias ou quaisquer outras pa-
tologias. Única cirurgia fora cesárea sete anos antes da ocasião do ingresso no Prasmet, 
a filha tinha sete anos. Negou tabagismo ou etilismo. Era portadora de tendinite, cistos 
sinoviais no membro superior direito e história de alterações da pressão arterial após o 
início do quadro psíquico. 

História fisiológica: nascida de parto cesáreo, a termo, sem intercorrências. 
Crescimento e desenvolvimento adequados à idade cronológica, tivera uma gestação 
e um parto. História familiar: o pai falecera por uma septicemia após complicação de 
apendicectomia e a mãe é viva e saudável. Ainda na consulta eu perguntei sobre ela. A 
mãe dela tem mais de sessenta e ainda trabalha. Tem um irmão mais novo, saudável, 
uma filha de sete anos, que, nessa ocasião, era saudável. Hoje em dia, a menina está 
andando em uma cadeira de rodas. Negou patologias psiquiátricas na família. Quanto 
à história pessoal e ocupacional, não referiu alterações de comportamento na infân-
cia, tivera bom rendimento escolar, facilidade em se relacionar e fazer amigos. Natália 
descreveu-se como uma pessoa proativa, dinâmica, com iniciativa e criatividade. 

No entanto, atualmente, sente que seu dinamismo desapareceu. Conhecera o 
atual marido aos dezessete anos e estava casada há 15 anos, até a ocasião desta primeira 
entrevista. Definiu a relação como de companheirismo e apoio mútuo. Com o início de 
seu problema emocional, o casal passou por dificuldades, mas, ainda assim, Natália rela-
tou que o suporte familiar era muito bom. Esse casamento, que no começo ainda estava 
bem, acabou. Em relação à filha, diz que tem sentido dificuldade em cuidar e acompa-
nhar o seu desenvolvimento. “Não consigo me doar para ela como antes.” 

Quanto à história de trabalho, Natália relatou que começou a trabalhar aos 
dezoito anos como vendedora extra no período de Natal, dos dezenove aos vinte anos 
atuou no setor hoteleiro, como assistente administrativo e de marketing da rede de ho-
téis Luxor. Aos vinte e um anos, ingressou no banco X, inicialmente como auxiliar ad-
ministrativa na área operacional. Posteriormente, passou para a área comercial no setor 
de atendimento ao cliente, chegando a gerente comercial. No trabalho, sempre se con-
siderou uma pessoa extremamente dedicada, responsável e eficiente. “Eu sempre dei o 
máximo de mim, gostava de resolver os problemas, colocava-me disponível para ajudar 
os colegas. Eu vesti a camisa do banco”. 

Reconheceu que muitas vezes ultrapassou o limite da resistência, quando co-
meçou a sentir dores devido aos esforços repetitivos. Resistiu o quanto pôde até procu-
rar tratamento, até finalmente ser afastada das atividades laborativas, em 2002. 
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No período da licença, disse ter se empenhado quase que exclusivamente no 
tratamento, seguindo a risca todas as recomendações médicas, com o intuito de se re-
cuperar para poder retornar ao trabalho, o que ocorreu em 2004. Neste retorno, porém, 
percebeu uma espécie de crítica dos próprios colegas, e especialmente da chefia, com 
comentários do tipo: “Como foram as férias?” Sobre a questão das LER/DORT dizia: “É 
um sofrimento que não aparece”. 

Informou renda de cinco a seis salários mínimos, jornada de nove horas/dia, 
com cerca de duas horas extras/dia remuneradas. Para Natália, as pressões mais comuns 
no ambiente de trabalho relacionavam-se a tempo e cumprimento de metas de produ-
tividade, venda de produtos e serviços do banco. Sobre as condições de trabalho referiu 
ruído intenso, telefones, clientes, fax, poeira, carpete sobre a impressora, iluminação 
deficiente após o encerramento do atendimento ao público, maior parte do tempo sen-
tada, movimentos repetitivos, pausa breve e, no último mês, não parava para almoçar. 

As mudanças ocorridas na sua rotina de trabalho incluíam chegar mais cedo 
na agência, porém precisava aguardar o tesoureiro e o gerente operacional para poder 
entrar. O serviço de compensação e operações bancárias aumentou enormemente, pois 
acumulava as funções dela e dos outros colegas gerentes. No entanto, o tempo de execu-
ção continuava o mesmo, cerca de uma hora. Às dez horas, abria a agência para o públi-
co sem conseguir terminar o serviço anterior. Já não conseguia ler o relatório diário, que 
é obrigatório, nem reunir-se com o gerente geral, pois esse não estava mais lá. Sem ele, 
não recebia as metas de produção e tinha de procurar saber os dados por conta própria, 
além de controlar e executar pessoalmente as tarefas de vendas. Alega que não tinha 
como delegar tarefas, pois tudo era de sua responsabilidade. Então, jogava o que não 
conseguia finalizar para o dia seguinte ou levava material para ler em casa, contratos, 
por exemplo. O desempenho da agência era monitorado pelo superintendente através 
de e-mails. Mandavam e-mails criticando a queda de produtividade em um esquema  
de terror. 

Em relação aos clientes, também sofria pressões e cobrança de rapidez no 
atendimento. Para tentar contornar a situação, chegava a atender duas pessoas ao mes-
mo tempo, sem contar as interrupções por telefonemas e fax. Devido à incapacidade 
de solucionar todos os problemas que se apresentavam, pois muitas vezes dependia da 
interferência de outros setores do banco, com maior autoridade e autonomia que a ge-
rência, havia consequências negativas para os clientes, cancelamento de créditos, por 
exemplo, que então reclamavam do atendimento. 

No final do expediente, relatou ser pressionada a encerrar as atividades pelos 
outros funcionários. Mesmo assim, só deixava a agência por volta das dezenove horas. 
O exame psíquico descreve o momento do contato com a outra pessoa. Nele consta:  
“A paciente comparece sozinha à entrevista em um horário marcado, vestes limpas, 
apropriadas ao clima e à situação. Apresenta-se em boas condições de higiene, porém, 
com aspecto cansado, olheiras, cabelos mal penteados e sem adereços. Senta-se no local 
indicado e informa os dados de identificação em voz baixa. Possui boa fluência verbal, 
com relato detalhado da história clínica, porém, algo desordenado, o que não chega  
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a comprometer, no entanto, a compreensão do encadeamento dos fatos narrados. De-
monstra angústia e sofrimento em sua expressão facial e corporal, muitos gestos, testa 
franzida, expressa também perplexidade ao falar de sua mudança de comportamento”. 

Hoje em dia, ela é muito mais abatida do que isso. Relatou que não entende 
como pôde gritar com um cliente. “Eu não era assim, hoje eu sou uma pessoa diferente, 
estou mais insensível, meio anestesiada, não me emociono mais como antes”. No exame 
psíquico você coloca as palavras do doente: “É mais do que uma depressão...”, isso nas 
palavras dela. “-Na depressão, eu acho que a pessoa se emociona mais, fica com o pen-
samento fixo em ideias ruins. E eu, eu não ligo mais para as coisas”. Disse sentir dificul-
dade em tomar decisões, em concentrar-se e tomar iniciativas, descreveu sensação de 
esgotamento: “Como se a minha energia tivesse ido toda para o banco, não sobra nada 
para minha filha, para o meu marido”. 

Utilizou ainda os termos de incapacidade e inutilidade para se referir ao seu 
nível de funcionamento atual, evitando assuntos relativos ao trabalho. “Nem o comer-
cial (de televisão) do banco eu consigo ver, não me arrumo mais porque isso me lembra 
de quando eu tinha que ir bem vestida para o banco”. Sentia-se também frustrada em 
relação ao banco, pois tinha uma expectativa utópica de que o banco reconhecesse que 
as metas eram desumanas. Agora tem um “sentimento de desidentificação” como ela 
mesma disse, essa palavra é dela, “me desapaixonei do banco”. 

Então, há o humor triste, o afeto que é congruente com o humor e a von-
tade. Dessa maneira, nós afastamos a hipótese de ser uma psicose. Chega-se então 
ao diagnóstico sindrômico, a síndrome depressivo-ansiosa e à hipótese diagnósti-
ca, síndrome do esgotamento profissional, burnout, pela CID X, Z73, em diagnóstico 
adicional de episódio depressivo grave, sem sintomas psicóticos, CID X F32.2 e fato-
res de risco de natureza ocupacional de acordo com a classificação também da CID  
X, ritmo de trabalho penoso, ameaça de desemprego, desacordo com o patrão e colegas 
de trabalho. 

A conclusão é por um quadro de burnout e o estabelecimento do nexo dessa 
síndrome e mesmo da depressão com o trabalho. Esse laudo foi feito por Isabela Vieira 
e as referências nacionais e internacionais utilizadas e listadas para este laudo podem ser 
encontradas no livro organizado por Débora Glina e da Lys Esther Rocha.4

Dois anos e meio após o nosso encontro em São Paulo, a paciente permanece 
em acompanhamento no IPUB sob os meus cuidados. 

Evolui com manutenção dos sintomas depressivo-ansiosos, que, embora 
apresentem alguma variabilidade, tendem à intensidade grave e são bastante limitantes 
em relação às suas atividades cotidianas e sociais. Atualmente seu quadro clínico 
caracteriza-se por humor triste, falta de prazer nas atividades, insônia terminal, 

4  Vieira, Isabela “Burnout e Reações de Estresse”. In Saúde mental no trabalho: da teoria à prática / (organizadoras) 
Débora Miriam Raab Glina, Lyz Esther Rocha – São Paulo : Roca, 2010 (pp 403-415).



103

ansiedade importante com crises semelhantes a ataques de pânico (com sudorese, falta 
de ar, sensação de descontrole esfincteriano), ansiedade antecipatória e conduta de 
evitação fóbica relativas a situações sociais (especialmente idas a banco), fadiga intensa, 
isolamento social e dificuldade de concentração.

Nos últimos anos sofreu perdas importantes (separação conjugal) e episódio 
de doença física grave (dengue hemorrágica com desenvolvimento de hepatite, levando 
à suspensão temporária da medicação antidepressiva e ansiolítica) e de infecção pelo 
vírus HSV, além de sofrimento muito grande com a doença da filha, eventos que têm 
contribuído para uma pior evolução clínica. 

Esteve afastada em auxílio-doença pelo INSS com o diagnóstico de depressão 
sem reconhecimento do diagnóstico de burnout e, portanto, da relação de seu quadro 
psiquiátrico com as condições organizacionais de trabalho a que esteve submetida, de 
2005 a meados de 2010, quando foi considerada apta ao retorno ao trabalho pela Perícia 
Médica do INSS. Entrando com pedido de recurso junto ao INSS, teve o benefício de 
auxílio-doença prorrogado por um ano. 

Em final de 2011 foi considerada pela Perícia Médica do INSS apta a retornar 
ao trabalho com restrições, teve pedido de reconsideração indeferido e foi recebida pelo 
serviço médico do banco X e indicada a sua readaptação. Foi alocada na agência de ori-
gem sem contato com o público e sem exigência de cumprimento de metas. 

Ficava cumprindo horário na cozinha da agência e na tesouraria. Seu estado 
emocional e de descompensação neurovegetativa (colon irritável e picos hipertensivos, 
por fim, diabetes) nesse período pioraram muito, necessitando de muitos afastamentos 
do local de trabalho; não conseguia atender o público, passava muito mal. Em setembro 
de 2012 foi demitida com a justificativa de “não enquadramento no perfil da empresa”, 
sob pressão e com medo de ser demitida por justa causa, acatou a rescisão de contrato que 
lhe foi imposta pelo Banco Itaú: “Eu perdi meu ego depois que fiquei com esta doença”.

Segue em uso de prescrição antidepressiva e ansiolítica. Após a demissão, foi 
encaminhada para uma oficina terapêutica do IPUB, o Ateliê da Vida onde tem desen-
volvido trabalhos artesanais. Essa atividade tem servido ao resgate de habilidades esque-
cidas e melhorado o humor e disposição da paciente.

O processo psicoterápico particular que realizava foi interrompido por falta 
de recursos financeiros com a demissão. Iniciou há quatro meses psicoterapia individual 
com psicóloga do Prasmet. Está sendo acompanhada por advogados que a orientam 
quanto às ações contra a Previdência e a empresa bancária que a demitiu. 

As sequelas são muitas. Natália tem certeza de que não quer voltar a trabalhar 
no banco, mas não consegue nem organizar os documentos para as ações. Disse-me 
ainda o seguinte: “Começo a chorar quando vejo aquelas caixas e sacolas e os prêmios 
que ganhei e aí paro”. Está muito edemaciada por causa do tratamento hormonal para 
hipermenorreia que apresentou nos últimos três anos, levando a anemia. Mas conse-
guiu cortar e pintar os cabelos. Há um pouco mais de brilho em seu olhar. Mas está 
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muito angustiada sobre como será seu sustento e de sua família, sua filha. Está desem-
pregada, sem auxílio previdenciário algum e em tratamento semanal no Instituto de  
Psiquiatria em três dispositivos: consultas psiquiátricas, psicoterapia individual e  
oficina terapêutica. 

O que mais chama a atenção neste caso é a discrepância entre dois momentos 
da linha de tempo que compõe a história de vida desta mulher: a gerente especial de um 
grande banco, alta, bonita, jovem, premiada e bem sucedida de 1998 a 2005, e a mulher 
obesa com sequelas de LER/DORT, sofrendo de hipertensão arterial, com diagnóstico 
recente de diabetes, constantemente ansiosa e, agora, desempregada e sem nenhum be-
nefício da previdência social, paciente semanal do Instituto de Psiquiatria – IPUB/UFRJ 
nos últimos anos. 

A resposta ao tratamento ao longo dos anos tem sido sempre muito limitada 
posto que nunca gozou de nenhuma tranquilidade. Vive em estado de alerta. Ou seja, 
evolui com a cronificação do quadro depressivo-ansioso de muito difícil manejo clínico, 
pouca resposta aos medicamentos, com grave comprometimento do rendimento social 
e incapacidade para o trabalho formal. 

Negar o trabalho é negar a humanidade, mas em que termos? Toda organi-
zação do trabalho exclui o sujeito. Parece-me que a isso Karl Marx chamou alienação. 
Então, cabe a cada sujeito inventar um lugar na rede de relações sociais. O que é inad-
missível, por apontar para o totalitarismo, é que não haja nenhuma possibilidade de 
lugar para sujeito do trabalho, para ação, para ato, criação, trabalho vivo, para o desejo. 

É inadmissível que o único lugar deixado para o sujeito seja o da passagem 
ao ato, no suicídio, a falácia da cooperação ou à exclusão pelo desemprego ou doença. 
Será então, mais uma vez, que depois de todo esse excesso de depressões e burnout, o 
anúncio do grande mal está no social? Da ausência de lugar de valor para o trabalho real, 
ausência de verdadeiras trocas simbólicas que não só se acumulem, mas se recriem, se 
inventem. A crise me parece, antes de tudo, ética.

Fico com a aposta na fala de Natália que ousou dizer que queria mais de mim, 
dos meus títulos, da instituição onde trabalho, de nós que ainda acreditamos no exer-
cício da medicina como clínica que se debruça no leito do doente e escuta e perscruta 
suas dores e sofrimentos.

v  v

Sebastião Geraldo de Oliveira

Zuher falou que o médico do trabalho vive diante de um conflito. Na justiça 
do Trabalho, nós enfrentamos a dificuldade de tentar solucionar esse conflito, pois o 
juiz, que está condenado a julgar, não tem escapatória. E nessa matéria, saúde do traba-
lhador, ainda tem um agravante: ele julga uma questão técnica, muitas vezes, diante de 
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laudos não coincidentes de dois profissionais respeitáveis. E o juiz, que não é médico, 
tem que desempatar aquela questão, na hora de julgar, tem que definir se há ou não di-
reito àquela indenização, àquela reparação. 

A questão colocada é: por que são tão importantes as repercussões jurídicas 
do nexo causal? Em primeiro lugar, é preciso estabelecer, na hora do julgamento, qual é 
a figura jurídica que está em exame. É um acidente do trabalho, um acidente de trajeto, 
uma doença profissional (oriunda da profissão), ou doença do trabalho (relacionada ao 
modo como o trabalho é executado)? 

Além de tudo isso, tem que se analisar o nexo causal porque há as exceções. 
Pode ser uma doença do grupo etário, já que, hoje, pelo acréscimo na duração média de 
vida do trabalhador brasileiro, as doenças do grupo etário crescem naturalmente. Pode 
ser doença degenerativa, doença não incapacitante e ainda doença endêmica5. 

Todas estas patologias não são consideradas do trabalho, por determinação 
legal. Porém, pode ocorrer que o trabalho funcione como concausa. Vejam a dificuldade 
com que lida um juiz no dia a dia. 

Pode ainda ser um acidente sofrido sem qualquer ligação com o trabalho (um 
acidente de trânsito, fora do horário de trabalho ou um acidente de consumo). Enfim, 
tudo isso é verificado na análise do nexo causal. Por isso, para se caracterizar acidente do 
trabalho, é necessário o enquadramento legal. E o pressuposto do nexo causal, fornecido 
pelo laudo, é que vai me auxiliar na hora de resolver essa pendência. 

Há ainda a agravante de que a própria lei previdenciária determina que não 
é necessário que o trabalho seja a causa única do adoecimento; basta que tenha contri-
buído diretamente para o adoecimento. Vejam que a lei diz diretamente e não decisi-
vamente, pela classificação de Schilling: I) trabalho como causa necessária; II) trabalho 
como fator contributivo, mas não necessário; III) trabalho como provocador de distúr-
bio latente ou agravador de doença já existente. Além disso, ocorre a figura da concausa 
por fator antecedente, concomitante ou superveniente. Vejamos o que isso significa no 
nosso país, o Brasil.

 Segundo as últimas estatísticas, por dia, só considerando os dados oficiais 
de acidentes de trabalho, temos mais de 40 pessoas que dão adeus definitivamente ao 
mundo do trabalho, em torno de dez por dia, por morte e por volta de 30 ou 32 por dia, 
por invalidez total. Isso sem considerar aqueles que trabalham, mas não são segurados, 
como no caso dos trabalhadores domésticos, os funcionários públicos, os autônomos, 

5  Segundo a Lei n. 8.213/91, em seu artigo 20,  parágrafo 1º, não são consideradas como doença do trabalho:
        a) a doença degenerativa;
        b) a inerente a grupo etário;
        c) a que não produza incapacidade laborativa;
        d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprova-

ção de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
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porque eles não sofrem acidentes de trabalho do ponto de vista técnico-legal, sofrem 
acidentes no trabalho, mas não acidente de trabalho. 

Portanto, a cada dia, nós temos por volta de praticamente 1000 casos de afasta-
mento, com prazo superior a quinze dias, por acidente de trabalho, doença ocupacional, 
o que demonstra o tamanho deste problema no Brasil e como estas demandas crescentes 
estão chegando cada vez mais ao judiciário. 

Com a sonegação da emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho 
(CAT) e a recente criação do mecanismo do Nexo Técnico Previdenciário (NTEP), em 
2007, nós temos por volta de 200 mil casos, anualmente reconhecidos pela previdência 
como sendo acidente do trabalho, sem que tenha sido emitida a CAT. Naturalmente, o 
NTEP cria apenas uma presunção, e não uma prova definitiva. Então, a presunção pode 
ser afastada, mediante prova convincente, perante o judiciário, pela parte contrária. 

De qualquer forma, já há um indicativo, pelos critérios da ciência epidemio-
lógica, que aquele evento tem ligação com a prestação do trabalho. Isso nos dá ideia da 
dimensão do tamanho da questão que envolve a saúde e segurança do trabalhador no 
Brasil. 

Por que há tanta discussão de enquadramento ou não como acidente do 
trabalho ou doença ocupacional?  Em razão de oito consequências jurídicas diversas 
que advém desta caracterização de acidente ou situação equiparada, conforme consta  
a seguir:

a) direito a estabilidade provisória de um ano após a cessação do benefício 
acidentário (artigo 118, Lei n. 8.213/91, a lei que rege os benefícios da pre-
vidência); 

b) direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
durante todo o período do afastamento;

c) dispensa da carência para que se obtenha benefícios acidentários junto  
ao INSS;

d) majoração do percentual do seguro do acidente de trabalho pelo mecanis-
mo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), mecanismo bônus/malus, 
criado no final do governo Fernando Henrique Cardoso, regulamentado 
depois. (é importante destacar aqui que, segundo dados atuais publicados 
na Revista Proteção desse mês, após o advento do FAP, 92% das empresas 
passaram a recolher menos e apenas 8% das empresas estão recolhendo 
mais. Porém, de acordo com as últimas mudanças, aquelas que não inves-
tirem na prevenção vão recolher mais porque a tributação não será mais 
pelo risco potencial, mais sim pelo risco real, pelo número efetivo de afas-
tamentos, enquadrado como de natureza acidentária):

e) quanto aos efeitos criminais, pode ser caracterizado crime (homicídio, le-
são corporal);
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f) pode haver multa aplicada pelo Auditor Fiscal do MTE;

g) pode gerar ação regressiva contra o empregador, que agora tem sido imple-
mentada com mais vigor. Se o INSS paga um benefício, mas esse benefício 
foi causado em razão de um comportamento culposo da empresa, o INSS 
paga ao segurado, mas pode ingressar com uma ação em juízo para recupe-
rar o que ele está desembolsando e isso tem sido incrementado ultimamente:

h) pode haver indenizações por danos materiais, morais ou estéticos que, em 
geral, atingem valores consideráveis de acordo com a dimensão do dano e 
o grau de culpa da empresa.

 Então, o estabelecimento do nexo causal gera diversas implicações e conse-
quências jurídicas. Talvez isto forneça subsídios para responder a uma pergunta que foi 
feita anteriormente: “Por que os médicos não gostam de escrever?.” Hoje, com a consci-
ência dos trabalhadores, dos sindicatos, dos advogados que podem ajuizar uma deman-
da para receber indenização, naturalmente eles vão buscar os relatórios, os diagnósticos, 
as receitas, qualquer indício que possa fundamentar sua pretensão. Para obter êxito na 
pretensão indenizatória, o reclamante deve comprovar o nexo causal entre o trabalho e 
o dano causado à sua integridade psicobiológica, ou seja, o prejuízo sofrido pela perda 
ou redução da sua capacidade de trabalho. 

Se houve prejuízo à integridade psicobiológica ou redução da capacidade para 
o trabalho, isso pode gerar danos emergentes e lucros cessantes, podendo assim gerar 
direito à pensão, se tiver havido invalidez total, pensão para a própria vítima ou para 
os seus dependentes. Podem se caracterizar ainda danos morais, danos estéticos, perda 
de uma chance e danos em ricochete. São vários tipos de danos indenizáveis que hoje a 
ciência jurídica já admite. E as vítimas estão buscando no judiciário a reparação integral 
desses danos. 

Ocorre também a figura do assédio sexual, que hoje é crime previsto no Có-
digo Penal brasileiro, qual seja, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual. Ocorre, ainda, o assédio moral, sobre o qual existe um volume 
grande de reclamações, algumas até equivocadas porque a figura jurídica é nova e mui-
tos advogados estão buscando essa reclamação para questões que não se caracterizam 
como tal. Mas têm também muitos casos de fato caracterizados como assédio moral, 
que é aquela postura abusiva, constrangedora, humilhante. Naturalmente, para deferir 
a indenização eu preciso da comprovação do nexo causal, daquela conduta assediante 
com o trabalho. 

Por vezes, não é só o caso de uma pessoa especificamente, o assédio moral 
pode ser estrutural ou organizacional, institucional ou coletivo. A doutrina jurídica vis-
lumbrou este fenômeno e ainda está estudando uma melhor nomenclatura para ele. Há 
empresas que tem postura institucionalizada de violência psicológica intensa, que gera 
assédio em todas as direções, provocando vários adoecimentos e, como consequência, 
indenizações. 
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Pode ainda haver danos decorrentes de discriminação, da violação da vida 
privada, da intimidade, da honra, o que ocorre, por exemplo, nas revistas íntimas, limi-
tação do uso de banheiro, listas negras, acusação falsa de furto e declaração de informa-
ções desabonadoras (algumas até anotadas na carteira de trabalho), perseguição. Enfim, 
há uma série de situações que precisam ter o nexo causal com o trabalho comprovado 
para gerar indenização. 

Esse é o drama do dia a dia do juiz.  Para julgar uma demanda dessa natu-
reza, o juiz, que está em uma posição independente e isenta, precisa da informação, 
do parecer, do laudo pericial do médico ou do profissional que designou como perito.  
O perito é o profissional que conhece daquele ponto científico e específico. Essa infor-
mação precisa fornecer subsídios ao magistrado para fundamentar o seu julgamento. 
Em muitos casos, o trabalho é causa necessária. Às vezes ele só contribui e em outras, 
ele desencadeia um distúrbio latente ou o agravamento de uma doença pré-estabelecida.  
E aqui, nem sempre a percepção do nexo causal tem muita nitidez. 

Surge a partir disso o tema denominado como responsabilidade civil. 
Utiliza-se a nomenclatura responsabilidade civil, em diferenciação de outro termo, 
responsabilidade penal. Esta última gera prisão, enquanto a primeira gera indenização. 
E o que é indenização? Indenizar significa tornar indene.(prefixo in, in damnum, 
significa o “não dano”). Então indenizar, etimologicamente, significa restaurar o estado 
anterior e várias expressões são utilizadas nesse sentido: recomposição, ressarcimento, 
restauração, reparação.

O Código Civil brasileiro preceitua que aquele que causar dano a outrem, 
por ação, negligência ou ainda por violar um direito, é obrigado a indenizar. Por isso, 
é necessário o nexo causal. A lei é clara ao afirmar que, se houver um dano causado a 
alguém, responde aquele que causou o dano, ficando obrigado a reparar esse dano. Neste 
ponto, vale uma observação sobre uma frequente confusão entre o nexo causal, para 
fins previdenciários acidentários, e o nexo causal para fins indenizatórios na Justiça do 
Trabalho, os quais, nem sempre são coincidentes e há uma razão para isso. 

O seguro de acidente de trabalho é o seguro social, ele foi elaborado com o 
intuito de ser o mais amplo possível. Nessa visão política de seguro social, o nexo cau-
sal é propositadamente abrangente, para cobrir diversas situações de ocorrências nas 
hipóteses de acidente de trabalho para amparar o trabalhador. Por exemplo, se o traba-
lhador for atingido por uma bala perdida, será considerado acidente de trabalho e estará 
coberto pela previdência, mas não caberá indenização pelo patrão, pois este não tem 
culpa alguma por isso. O evento causado por caso fortuito, força maior ou fenômeno da 
natureza está coberto pela previdência. 

No caso de ser culpa exclusiva da vítima, embora não haja nexo causal para fim 
indenizatório, há cobertura da previdência. Já o seguro de acidente de trabalho, que gera 
responsabilidade civil patronal, não abrange causas indiretas. O trabalhador que sofre 
um acidente de trajeto, tem cobertura previdenciária, mas, normalmente, não cabe in-
denização por parte do patrão, pois normalmente quem está conduzindo é uma outra 
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empresa, é um terceiro, é uma condução urbana.  Então, o nexo causal previdenciário 
nem sempre coincide com o nexo causal para fins indenizatórios. Há condições que ex-
cluem o nexo causal para fins indenizatórios, mas não excluem o nexo causal para fins 
de cobertura previdenciária. Se há um cobrador de ônibus, alguém jogou uma pedra, 
quebrou a janela do ônibus, atingiu o trabalhador, ele sofreu acidente de trabalho, mas 
cabe à empresa indenizar? O fato é causado por terceiro, por isso, não há nexo causal 
para fins de responsabilidade civil.  

Notem que a questão do nexo causal é altamente controvertida. Há uma gran-
de produção doutrinária, livros e livros sobre teorias da causalidade. Muito se discute a 
respeito dos critérios para se aferir causalidade. Então, as agruras do médico e do juiz 
são enormes.  É evidente que há um componente político na própria legislação, ao ser 
mais favorável à vítima, ampliando as hipóteses de responsabilidade, ou desfavorável, 
restringindo estas hipóteses.  

Existe uma primeira teoria, chamada equivalência das condições, adotada no 
direito penal, que considera causa tudo aquilo que, de alguma forma, tenha contribuído 
para o evento. Ou seja, as condições necessárias para que o evento tenha ocorrido são 
consideradas causas também. Por isso, o nome equivalência das condições. É uma teoria 
que torna equivalente causa do evento e condições para que ele ocorra.  Há uma mistura 
de causa e condição, que peca pela falta de nitidez. Porém, o Código Penal estabelece: 
“Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”. 

Posteriormente, surgiu outra teoria, denominada teoria da causalidade ade-
quada, que procura separar entre as diversas condições qual foi a causa determinante. 
No nosso Código Civil, por exemplo, temos que só cabe indenização das perdas e danos 
dos prejuízos diretos e imediatos, conforme previsto no art. 403.  Um dano pode ter 
várias complicações: ele sofreu um acidente de trabalho, mas ele estava fazendo um 
curso, ele iria se formar, iria progredir, etc. Ou seja, existem vários danos não sempre 
mensuráveis. 

O nosso código restringiu a possibilidade de indenização apenas aos danos 
diretos e imediatos. Então, há várias teorias sobre nexo causal. Mas o que tem prevaleci-
do no Brasil? Considera-se que a teoria deve ser adotada conforme o caso. Não dá para 
adotar uma teoria pura e simples.

 Nos dias de hoje prevalece a análise casuística, caso a caso, utilizando 
a lógica do razoável e conjugando diversas teorias. Como exemplo, temos o caso de 
um trabalhador de posto de gasolina, que foi assaltado no local de trabalho, durante a 
madrugada. Em princípio, não geraria indenização por parte do dono do posto, pois 
envolveu fato de terceiro. A segurança pública é dever do Estado. Ao analisar o caso, 
soube, porém, que se tratava de posto em local mais distante, cujo proprietário havia 
recomendado que se reduzisse a iluminação para reduzir a conta de luz, a despeito da 
localização. E uma ou duas pessoas ficavam lá trabalhando. É uma condição muito 
propícia para um assalto.  Então, nesse caso, deferi a indenização, porque houve uma 
evidência da causalidade, ligada à conduta do dono do posto.  
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Julguei também outro caso,  em Minas, relacionado a transporte de valores. 
O carro estava todo preparado, blindado, mas os marginais conseguiram que uma bala 
rompesse a blindagem e acabasse por atingir o trabalhador, que estava no banco do ca-
rona, ao lado do condutor do veículo. E ele veio a falecer. A empresa alegou ausência de 
nexo causal, por fato de terceiro.  Mas aquele tipo de tarefa cria uma expectativa natural 
de ocorrência de assalto. Atualmente, a justiça vem admitindo que, nessa hipótese, há 
nexo causal por risco conexo. 

Um tipo de caso julgado com frequência é o assalto a gerente de banco na casa 
dele para conseguir adentrar à agência na sua companhia ou pelo uso da chave em sua 
posse ou algo assim. Hoje, a justiça vem entendendo que isso, apesar de ser um fato de 
terceiro, decorre do trabalho, ainda que indiretamente. Isto se dá pela expectativa deste 
evento, neste tipo de atividade. Havendo esta previsibilidade de ocorrência, o emprega-
dor tem a obrigação de empenhar esforços para evitar o evento ou minimizar seus efei-
tos prejudiciais ao trabalhador. Ou seja, há um nexo causal por omissão, porque deixou 
de impedir o resultado. Então, esta omissão é causa. O Código Penal diz que a omissão é 
penalmente relevante quando o omissor devia e podia agir para evitar o resultado. 

Quanto à CLT, consta que cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as 
normas de segurança do trabalho. Se houver um adoecimento, deve se perguntar qual 
foi a sua causa. O empregador deixou de cumprir alguma Norma Regulamentadora 
(NR)? Deixou de analisar alguma norma específica de um regulamento, de uma nor-
ma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA), do Conselho Regional de Medicina (CRM), postura 
municipal, ou de algum dispositivo legal? Então, se deixou de cumprir e houve um ado-
ecimento, naturalmente há nexo causal por conduta omissiva. É uma forma mais sutil 
de apreciar o nexo causal. Neste caso, não é válida aquela tentativa esperta do Joãozinho 
que, na sala de aula, perguntou à professora: “Professora, é justo a gente pagar por algu-
ma coisa que não se fez?” A professora respondeu: “Claro que não, mas por que você está 
perguntando isso, Joãozinho?” Ele respondeu: “Eu não fiz o dever que a senhora passou 
ontem”. (Só para amenizar um pouco a aridez do tema!)  

A norma legal é imperativa: “Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir 
as normas de segurança”. O empregador deve ter profissionais habilitados para antever, 
rastrear, analisar riscos que o próprio trabalhador ignora. Estes profissionais devem fa-
zer a prospecção de riscos. 

Com base nisso, têm ocorrido muitas indenizações por omissão do emprega-
dor.  Analisando por outra ótica, hoje, aceita-se, pacificamente, o nexo causal plúrimo 
do lado passivo da demanda nas terceirizações, ou seja, aceita-se que o dano tenha uma 
relação causal com a conduta tanto da prestadora quanto da tomadora do serviço. A to-
madora responde pelo dano, pelo simples fato de ser beneficiária do serviço. Neste caso, 
o nexo causal é admitido com tranquilidade, porque vem de um antigo ditado, desde os 
romanos: “Quem usufrui dos bônus, suporta os ônus”. 
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O nexo causal plúrimo, para gerar indenização, deve apresentar, em primeiro 
lugar, o dano caracterizado, o que nem sempre é fácil; em segundo, a relação com o 
trabalho, em que devo analisar, inclusive, as concausas; e, em terceiro lugar, a culpa ou 
a presença do risco. Sobre este último item (culpa ou risco), é importante ressaltar que 
hoje, tem-se admitido, mesmo quando não há prova da culpa, a indenização pelo sim-
ples risco da atividade. 

Primeiramente, é necessária a constatação da existência de dano material, 
moral ou estético no laudo. Depois, a constatação de que tem relação com o trabalho em 
si, ou que aconteceu no trabalho ou por causa deste. Pode haver doença sem vinculação 
alguma com o trabalho, como por exemplo, doença degenerativa.  Porém, na prática, 
muitas vezes, não é fácil separar e classificar as causas, tal como a lei sugere.  

Por isso, sempre divulgo que uma diretriz de segurança para bons laudos,  
é a Resolução n. 1.488 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que estabelece normas 
para investigação de nexo causal do adoecimento com o exercício do trabalho. Há mui-
tos laudos que são mais opinativos e sem fundamentação técnica adequada. 

No artigo 20, inciso I desta resolução, tem-se que a história clínica e ocupa-
cional é decisiva para a investigação de diagnóstico e estabelecimento de nexo causal. 
Não sei se, necessariamente, é decisiva em qualquer diagnóstico de nexo causal, mas, ao 
investigar a história clínica e ocupacional, nos deparamos com o seguinte problema: o 
trabalhador ao longo da sua vida profissional muda de emprego várias vezes, mas não 
muda de profissão. 

Daí a importância em identificar se aquela doença de que ele está reclamando 
foi causada pelo emprego atual, pelo último ou pelo antepenúltimo. A história detalha-
da, em um bom laudo, pode auxiliar na determinação do tipo de condenação que deve 
ser feita àquela empresa, na qual eclodiu a patologia ou deve ser feita uma condenação a 
empresa anterior, cujas instalações o trabalhador já estava exposto às condições patogê-
nicas. São dados importantes que um bom laudo pode me oferecer.  

Outra questão refere-se a uma certa flexibilização do nexo causal, que antes 
possuía uma grande rigidez. Pode-se dizer que ocorreu uma evolução ao se considerar, 
nesta Resolução 1488 do CFM, não só os riscos físicos, químicos, biológicos e mecâni-
cos, mas também os chamados “estressantes”, cuja menção já aumenta a possibilidade 
de reconhecimento da relação com o trabalho de certos adoecimentos que antes não 
tinham seu nexo com o trabalho reconhecido. Então, hoje, tem-se permitido, essa flexi-
bilização da prova. 

Agostinho Alvim, jurista respeitado e um dos redatores do atual Código Civil, 
diz o seguinte: “Nem sempre há a certeza absoluta de que foi certo fato que produziu 
determinado dano, basta um elevado grau de probabilidade”. Ou seja, trata-se da prova 
mais probabilística do que de certeza matemática.
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Consta da ementa de um acórdão6 do Tribunal de Justiça de São Paulo, o se-
guinte: “A presença do nexo causal se mede por razoável probabilidade, não por certeza 
matemática. É o possível lógico, e não o absolutamente certo, que embasa a conclusão 
pela presença do nexo causal e concausal”. Ementa é a síntese da tese jurídica adotada, é 
um resumo da tese jurídica adotada. É obrigatório que conste a ementa em um acórdão.  
Então, temos muitas dificuldades na prova pericial. 

Em primeiro lugar, o adoecimento, normalmente, tem uma etiologia mul-
ticausal, nem sempre teremos conclusões precisas. Por isso, fico surpreso com alguns 
laudos, quando adotam conclusões muito definitivas, quando sabemos que há vários fa-
tores que podem influenciar isto: não houve contribuição alguma do trabalho para esse 
adoecimento; trata-se de doença degenerativa. O mesmo vale para o sentido contrário. 

Outra situação complicada que chega aos tribunais refere-se à discordância 
entre os pontos de vista do médico pessoal da vítima e do médico perito judicial. O mé-
dico pessoal tem um comprometimento com o seu paciente. O perito precisa fazer uma 
análise jurídica do nexo causal ou de uma situação e o compromisso dele é com a verda-
de especialmente. Claro que ele deve ser respeitoso com o paciente, mas o compromisso 
principal do perito é fornecer subsídios para o julgador. Então, tem havido conflito em 
razão dessa diferença de enfoque do médico pessoal e do perito judicial. Este último 
assina um termo de compromisso de dizer apenas a verdade. 

Quando a Justiça do Trabalho só julgava insalubridade e periculosidade, não 
julgava o acidente de trabalho e as doenças do trabalho, o perito trabalhista só analisava 
um agente nocivo. Tem ruído? Pronto, é insalubre. Tem poeira? Insalubre. Atualmen-
te não ocorre desta forma. É preciso que ele tenha um conhecimento muito maior do 
diagnóstico, do prognóstico, de análise de fatores causais, de verificação da capacidade 
de trabalho. O trabalhador incapacitado pode ser readaptado para outra função ou rea-
bilitado para a mesma função. 

Que tabela o perito vai adotar para medir a incapacidade? Falou-se aqui da 
tabela da Classificação internacional de Funcionalidade (CIF), mas é muito pouco utili-
zada. A maioria usa a tabela da Superintendência de Seguros Privados (Susep), que tem 
finalidade diferente, que não considera a faixa etária, não considera local de moradia, 
não considera o grau de instrução. 

Claro que eu não posso analisar um mesmo acidente aplicando uma tabela 
securitária, que foi preparada nos limites dos contratos de seguro, quando vou fazer uma 
indenização pessoal para uma reparação total do dano. Neste caso, precisa aperfeiçoa-
mento também dos peritos dessa área e do próprio judiciário também, porque nós não 
estudamos saúde do trabalhador. Quando nos formamos, estudamos risco monetizado, 
adicional de insalubridade, periculosidade, estudamos até medicina legal para avaliar 

6 Acórdão é a decisão colegiada de um Tribunal
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o morto, mas não estudamos a saúde do trabalhador para preservar o vivo que acaba 
sendo um contra senso também. 

Estão ocorrendo mudanças fundamentais, de um enfoque tradicional para 
uma visão mais atual, condizentes com princípios constitucionais. Na visão tradicio-
nal, para alguns aspectos do trabalho que prejudicam o trabalhador, há um adicional 
monetário. Se o trabalho for insalubre, paga-se adicional de insalubridade; se ele traba-
lhar além do horário normal, paga-se hora extra; se trabalhar a noite, paga-se adicional 
noturno.  E foram sendo criadas compensações monetárias para a exposição aos riscos 
existentes no trabalho. 

Este sistema parece proteger mais o trabalho e não tanto o trabalhador. A in-
fortunística estuda o risco como um infortúnio e a forma de compensar tal infortúnio. 
Trata-se de uma forma de amparar as vítimas, sem alterar o trabalho, sem parar o traba-
lho, mas esta visão está mudando. 

Hoje, todas as normas, documentos, princípios, a própria Constituição, pau-
tam-se na necessidade de eliminar o risco. E quando não houver mesmo meios técnicos, 
econômicos para eliminar, procura-se minimizar ou limitar os seus efeitos. Isso hoje é 
um comando constitucional, que ainda não recebeu, porém, a devida atenção dos ope-
radores jurídicos. Isto está expresso no inciso XXII, artigo 70 da Constituição Federal: 
são direitos dos trabalhadores, além de outros: redução dos riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de norma de medicina, segurança e saúde no trabalho”. Isso é um princípio 
constitucional. Os princípios têm um papel fundamental no direito, porque dão a estru-
tura de interpretação das normas. Chamo essa doutrina de princípio do risco mínimo 
regressivo, ou seja, risco cada vez mais próximo de zero, com a intenção de divulgá-lo 
mais e torná-lo mais presente no meio jurídico, ou seja, tem que se trabalhar para a pre-
venção. Claro que o amparo à vítima continua, mas não pode ser uma finalidade, o foco 
é voltado para a prevenção.  

Na proposta atual, é preciso proteger não só o trabalho, mas o trabalhador. 
Por isso, vêm crescendo atualmente aquela ideia de direito ambiental do trabalho.  
É incômodo perceber que a proteção ao trabalhador não tem o mesmo status da pro-
teção ao meio ambiente. Um dia desafiei meus alunos, lá em Belo Horizonte: “Eu estou 
precisando de um artigo sobre flexibilização do direito ambiental”. Ninguém conseguiu.  
É consensual a importância do direito ambiental. Mas e o direito ambiental do traba-
lho? Será que as normas ambientais param no portão da fábrica?  Ou é mais importante 
proteger mico-leão-dourado, baleia, jacaré do que o homem? É preciso fundamentar e 
valorizar o direito ambiental do trabalho. 

Uma das razões desta diferença de status entre o direito ambiental e o direito 
ambiental do trabalho é que as questões ambientais são reclamadas por todos. Se tiver 
uma poeira incomodando o vizinho, ele procura o vereador, vai à uma rádio denunciar. 
Já o trabalhador só reclama quando perde o emprego. Eu falo isso em palestras. E, uma 
vez, em uma dessas palestras, no TRT do Maranhão, me acompanhou um motorista 
muito interessante. Ele me levava aos locais e fazia questão de assistir às palestras e de-
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pois discutia comigo no caminho de volta para o hotel. Até o cartão que ele me entregou 
era interessante e dizia assim:  “Na vida tudo é passageiro, mas para mim o passageiro é 
tudo”. Este curioso motorista disse que, ao assistir à minha palestra, lembrou-se de um 
fato, que foi o seguinte:  ao conduzir um cliente, engenheiro, a uma pedreira, ele disse 
que viu um cartaz na entrada do local de trabalho que dizia: “Não falte ao serviço, você 
pode não nos fazer falta”. Então ele me disse: “Esse trabalhador vai reclamar do que, 
com uma placa dessa no local de trabalho? Disse que sentiu náusea ao ler isto.  Este fato 
peculiar já  ilustra o motivo pelo qual  o direito do trabalho não tem o mesmo status do 
direito ambiental. 

Neste novo enfoque, as perícias certamente serão feitas dentro de outra lógi-
ca. Resumindo, se uma pessoa ficou com incapacidade total cabe dano material, dano 
emergente, pelo prejuízo imediato que ela sofreu (os gastos com hospital, tratamento). 
lucros cessantes (se ela se aposentou por invalidez, será o valor do salário que ela recebia 
enquanto vida tiver). Ou seja, o dano material refere-se a tudo aquilo que ela deixou de 
ganhar. 

Mas cabem ainda, danos morais. Os danos morais são fixados pelo juiz, não 
para reparar o prejuízo patrimonial, mas para reparar o sofrimento, a dor da alma, a 
depressão, a tristeza, o espanto, o desconforto. O dano moral tem dupla finalidade: pe-
dagógica àquele que causou o dano, para que não permita que ocorra novamente outros 
danos; e compensatória à vítima para acalmar a sua revolta. Cabe ainda o dano estético, 
o qual se refere à alteração da aparência. Um acidente de trabalho, por exemplo, pode 
alterar a aparência do indivíduo. Por isso, além de receber o dano moral e o dano mate-
rial, recebe o dano estético acumuladamente. 

Havia muita discussão na doutrina se era cabível acumular dano estético e 
dano moral. Hoje está pacificado que é cabível tal acumulação.  O dano estético é per-
manente, a pessoa fica com uma marca para o resto da vida, ele é externo. O dano moral 
é interno, é a angústia, é mais provisório. O dano estético materializa-se no aspecto 
exterior da vítima, enquanto o dano moral reside nas entranhas ocultas dos seus dramas 
interiores. O primeiro ostensivo, o estético, todos podem ver, o dano moral, mais enco-
berto, poucos percebem. O dano estético o corpo mostra, o dano moral a alma sente. 
Essa é a diferença entre esses dois tipos de dano, o dano estético e dano moral. Aliás, o 
Superior Tribunal de Justiça adotou a Súmula 387, dizendo que pode acumular a inde-
nização de dano estético e dano moral. 

v  v

Heleno Rodrigues Correa Filho

 É bastante estimulante debater o tema em questão e aproveitar o que disseram 
os expositores que me antecederam porque eu posso apontar várias convergências nas 
posições dos palestrantes, e a partir desses pontos, procurar avançar alguma coisa atra-
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vés de minha contribuição e talvez  propiciar algum debate ou pelo menos ideias que as 
pessoas possam explorar futuramente. 

Em primeiro lugar, seguindo a sequência, a fala do Dr. Zuher Handar me 
deixou muito contente e satisfeito porque falando, eu creio, como professor universitário 
e como líder da Associação Nacional de Médicos do Trabalho (Anamt), ele colocou uma 
posição muito avançada em relação à saúde do trabalhador que, do ponto de vista da 
medicina do trabalho brasileira, representa, sem dúvida nenhuma, uma mudança como 
ele próprio apontou: “Está havendo uma mudança dos tempos, uma mudança da práti-
ca, uma mudança da formação”. E essa mudança me pareceu muito auspiciosa. 

O fato de a Anamt detectar a necessidade de mudança na formação (o que 
eu chamo de ponto de convergência),  começando pelo aspecto capital, que é o con-
flito de interesse entre o valor social e o valor econômico do trabalho, representa, do 
ponto de vista dos médicos do trabalho e da própria Associação, um reconhecimento 
que certamente propiciará convergir para posturas que venham ao encontro do que o 
doutor Sebastião acabou de formular e que a doutora Silvia também evidenciou com 
uma história clínica pungente, que, em minha opinião,  é o relato específico da situação 
que o médico enfrenta, e que o trabalhador também enfrenta quando se converte  
em paciente.

Essa convergência só é possível no momento em que as pessoas identificam 
seus pontos comuns, mas sempre haverá alguns pontos que serão divergentes, e eu até 
talvez expresse aqui algumas dessas discordâncias, não no intuito de apenas demarcar 
questões que não possam ser superadas, mas acreditando que elas possam vencidas, 
dado que nos últimos dez ou vinte anos, como afirmou o Dr. Zuher Handar, a detecção 
desses pontos de convergência aconteceu. 

Está acontecendo de fato um processo evolutivo para as novas formas de atuar 
e de formar médicos na medicina brasileira. As reformas pedagógicas nas universida-
des, nas faculdades de ciências médicas têm sido muito grande, não o suficiente para 
impactar a prática clínica, porque a prática do médico do trabalho ainda se dá em um 
ambiente de conflito e viver nesse conflito não propicia ao profissional médico uma po-
sição garantida e segura de que ele vai trabalhar livre, eticamente e sob sua consciência 
científica conforme ele recebe instruções durante seu período de formação.

Mesmo que a formação tenha sido plena e correta no sentido da capacidade 
da competência técnica, o conflito de interesses que vai existir em um lugar onde a prá-
tica se dá, leva a uma situação que, eu diria inclusive, de sofrimento para o médico, e 
esse sofrimento muitas vezes não será identificado, será mascarado de diferentes formas, 
inclusive pela brutalidade. O indivíduo que age com brutalidade muitas vezes sofre, mas 
aí ele vai se tornando cada vez mais bruto,  trabalhando de forma truculenta com outro 
ser humano com quem se relaciona, a fim de não revelar a própria dor. Estou relatando 
isso porque eu conheço situações de brutalidade recíprocas na relação médico/paciente, 
pois como médico,  vivi situações em que muitas vezes não podia me defrontar com 
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a pessoa que eu deveria cuidar de uma maneira livre e segura porque eu estava sentindo, 
na nossa relação, alguma coisa que emperrava. 

Tenho que dar ao médico também certo crédito de que ele vai se esforçar para 
superar essa condição, e provavelmente os médicos do futuro terão pena das condições 
em que nós trabalhamos hoje, quando eles forem analisar como é trabalhar nessa zona 
de conflagração, de guerra entre capital e trabalho que a medicina do trabalho é subor-
dinada e paga pelo patrão, e não é controlada pelo Estado e pela sociedade.

Quando nós sairemos dessa situação? Essa proposta não foi discutida aqui, 
mas foi levemente cogitada anteriormente pelo doutor Ubiratan quando ele fez o seu 
debate. Quando nós sairmos desse modelo atual em que a prática de saúde do trabalha-
dor, da medicina do trabalho ou da saúde ocupacional, não distinguindo as denomina-
ções ainda, se coloque fora do ambiente de conflito, certamente nós sairemos para uma 
condição em que se poderá promover a saúde do trabalhador, preservar a vida, defender  
a saúde.

Das três palestras, o que mais me saltou aos ouvidos e que me deixou, vamos 
dizer assim impactado, foi que todos os três tangenciaram o princípio da precaução. O 
doutor Sebastião falou claramente a respeito do princípio da precaução e mostrou in-
clusive a nova forma jurídica de fazê-lo, só não disse o nome, mas ele sabe que faz isso, 
inclusive porque eu tenho lido coisas dele que o Marco Sabino envia pra mim, e lá está a 
menção ao princípio da precaução. Então acredito que isso se consolida com sua última 
apresentação, onde consta sua seguinte fala: “Qual é a mudança que há entre defender o 
trabalho e defender o trabalhador? Entre prevenir ou entre remediar”. Essa questão do 
princípio da precaução está na pauta da sociedade, não é nem na pauta dessa reunião 
aqui. Se todos tangenciaram, eu me permito colocar mais uma vez para as pessoas que 
estão aqui, porque as pessoas também sabem o que é esse princípio da precaução que a 
gente tem identificado.

Primeiro, o tema dessa reunião é a inclusão e o princípio da precaução, e sua 
primeira diretriz é incluir a população na tomada de decisão, incluir o cidadão pela in-
formação para se capacitar a cidadania e o cidadão a ter uma decisão tomada, ou seja, 
não é mais decisão do governo, não é decisão da empresa, não é decisão do Estado, é 
decisão da cidadania. 

Se as pessoas não sabem o risco que correm, elas decidem sem saber e acabam 
entregando sua vida e sua saúde. Essa diretriz está praticamente sendo colocada pelos 
três últimos palestrantes aqui como uma decisão inevitável da sociedade, só pode deci-
dir quem tem informação e é isso que expressa o termo constitucional brasileiro. 

Em sua palestra, o Dr. Dalmo Dallari disse que descobriu de onde vem a pa-
lavra constituição, de como constituíram os três estados americanos libertos da coloni-
zação inglesa. A Constituição brasileira de 1988 coloca o termo do controle social, e ao 
colocar esse controle, estava implícito que quem estava fazendo isso era o legislador da 
época, poie ele tinha a necessidade da população estar informada para poder se respal-
dar ao tomar uma decisão ou respaldar a decisão tomada. 
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Por exemplo, nós temos questões hoje que são vitais para a saúde dos traba-
lhadores como: “Vamos aumentar nossa indústria nuclear, nossa energia elétrica basea-
da em energia nuclear; vamos aumentar nossa matriz energética baseada na agroenergia 
e isso vai implicar em redução da área plantada de alimentos, de arroz, feijão e milho e 
vamos ter que importar comida”. Essa decisão tem que ser fundamentada em argumento 
sólido e baseada em decisão da população que vota e decide se quer ou não quer.

O princípio do controle social pela inclusão do cidadão parte da sua con-
tribuição na tomada de decisão. Outros princípios, como por exemplo, a reversão do 
problema criado do descarte dos trabalhadores adoecidos em decorrência de acidentes, 
que tem por base não acreditar apenas em exame complementar para falar se a pessoa 
poderá ser reabilitada e/ou readaptada. Dessa forma, o fechamento da reabilitação pro-
fissional do INSS é uma grande testemunha de que ninguém se importa com isso até 
o dado momento. Essa revisão do descarte e essa imposição sobre a pessoa de que ela 
é descartável tem que ser revista para que não continue acontecendo. Isso deve sofrer 
alguma revisão para que essa conduta seja revertida.

Outra diretriz do princípio da precaução é onerar, ou levar o ônus, a quem 
propõe as medidas que causam dano. Uma das formas de onerar a produção que cria 
problemas e doentes que é muito inteligente e vem sendo aplicada há pouco tempo aqui 
no Brasil, é justamente o nexo técnico epidemiológico. Nesse momento eu estou toman-
do uma posição contrária a uma manifestação da palestra do doutor Ubiratan, pois ele 
disse que se preocupava com a monetização do risco. Eu não me preocupo porque se 
não onerar vão continuar arriscando, provocando dano, seno assim, a única forma de 
fazer com que as pessoas que causam danos parem de fazê-los é onerar, e o nexo técnico 
epidemiológico apenas cumpre uma lei que por gravidade, frequência e tamanho do 
dano, fazendo com que a pessoa física ou jurídica indenize o dano causou. Um princípio 
que seria fundamental na precaução é substituir processos danosos por outros menos 
danosos, que também parte do princípio da precaução. Toda vez que você pressupõe que 
algo vai causar prejuízo, troque por algo que não irá causar. 

Não existe mais ingenuidade, uma vez que os engenheiros já tiraram essa ideia 
de que é possível haver produção totalmente limpa, porque , toda produção cria buraco, 
poluição em mares, mangues, etc., podendo acabar com esses recursos naturais. Através 
da cidadania informada pode se tomar a decisão de fazer ou não um processo, mensu-
rando todos os riscos e substituindo um processo muito sujo pelo processo mais limpo. 

Então, esses princípios, essas diretrizes do princípio da precaução que eu es-
tou evidenciando como debatedor nessa mesa vou encerrar sintetizando a expressão da 
nova clínica que reconhece no paciente uma legitimidade, uma intimidade que não tem 
substituição e que o perito da previdência social fica pedindo exame complementar para 
revelar se é neurose, se tem raio-x, se tem radiografia, se tem eletrocardiograma, ou se 
tem uma tomografia que identifique e ele sabe que não tem. O princípio da precaução 
identifica mudança jurídica que está ocorrendo na maneira de ver o objeto saúde, e a 
defesa não é mais do trabalho, é do trabalhador, do ambiente e da mudança filosófica da 
medicina que identificou o conflito de interesse.
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Todos estão caminhando cada um em uma das diretrizes do princípio da pre-
caução, agora eu vou confessar uma coisa: roupa suja se lava em casa! Eu sou epidemio-
logista e a epidemiologia, que é a minha área, é a última das disciplinas a encarar com 
seriedade o princípio da precaução, ela ainda está dividida em dois, rachada ao meio, 
porque os velhos epidemiologistas estão no grupo que não é da precaução e os novos, 
que eu acredito estar nesse grupo, dizem que se você conhece o perigo de um dano, você 
não espera que aconteça, você evita. 

Há uma grande vertente da epidemiologia que diz assim: “Quando eu tiver, 
daqui a trinta anos, contabilizado os mortos e souber que há mais mortos no grupo que 
trabalha com isso do que com aquilo, aí eu digo, não deviam ter feito esse trabalho”. Essa 
filosofia epidemiológica, que presidiu até antes da Segunda Guerra Mundial, a enge-
nharia americana, os próprios engenheiros americanos chamaram de contabilidade dos 
corpos. Eles têm uma expressão lá na escola de engenharia para dizer quem trabalha do 
jeito velho, eles chamam de line up the bodies, botam tudo nos sacos pretos e contam no 
chão. Aí morreram quinhentos mil no Afeganistão, e concluem: “Nós não deveríamos 
ter feito essa guerra”.

A filosofia nova é se você tem qualquer indicação de que esse negócio é perigoso 
e pode matar, ou pode dar câncer no seu neto, não faça. Essa visão de que eu vou esperar 
o resultado da corte daqui trinta anos para depois implementar as medidas preventivas 
é a doença que afeta a minha área profissional, e eu diria que há uma epidemiologia da 
precaução, que é a nova, e uma epidemiologia da reação, que é a velha. Obrigado.
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René Mendes

Agradeço aos organizadores deste evento e em especial a doutora Maria Ma-
eno a oportunidade e o privilégio de participar também na qualidade não só de partici-
pante, mas também palestrante. E é uma honra, um privilégio, especialmente por razões 
que também já foram aqui mencionadas, porque o evento cumpre também um papel de 
resgate das nossas trajetórias, tendo em comum a preocupação pela inclusão social dos 
trabalhadores. 

Privilégio também estar com a professora Edith, minha professora e amiga 
colaboradora do livro Patologia do trabalho. Estar também com Tarcísio, grande e antigo 
amigo, além, claro, dos demais participantes que estão aqui, especialmente também o 
Dr. Gilberto Madeira Peixoto, amigo há 40 anos em Minas Gerais, atual presidente da 
Academia de Medicina de Minas Gerais. 

O assunto é complexo, já ouvimos vários desdobramentos dele aqui, várias 
visões e versões diferentes, já que é um tema que envolve pensamentos diferentes e cada 
um tem uma forma de abordá-lo. Por isso devemos sempre continuar debatendo. 

Eu tive um pouco de dificuldade para entender esse título que me foi 
encomendado por ele ser longo demais e trazer tópicos que poderiam ser fracionados. 
Então, no primeiro momento, fiquei preocupado em saber sob qual ângulo eu aborda-
ria os assuntos. Por isso, o resumi deixando apenas “Princípios, parâmetros e práticas 
visando a proteção do trabalhador.” Pretendo abordá-lo dividindo-o em quatro tópicos: 
1) Principais referenciais do médico do trabalho (por onde nortear suas atividades e 
conduta); 2) Responsabilidades e deveres fundamentais (o que é esperado que ele faça); 
3) Problemas e erros mais comuns no exercício profissional da medicina do trabalho  
(o que ele não pode fazer); e 4) Comentários, no qual é o ponto mais importante.

É importante ter referências que devem nortear a forma de atuar na profissão 
de médico. Uma primeira referência é o código de ética médica (versão de 2009). Eu 
o leio e releio para me autoavaliar e acredito que essa versão é muito bem feita. Em 
seguida, não em ordem cronológica, mas em uma hierarquia de importância, coloco a 
resolução CFM 1.488 do ano de 1998, que dispõe de normas especificas para médicos 
de qualquer especialidade que atendem o trabalhador. Também há versões 1993, 1995 e 
outras do código de conduta dos médicos do trabalho da Anamt. 

Outro é o código internacional de ética dos profissionais de saúde ocupacio-
nal ou dos profissionais de saúde do trabalho da ICOH, na versão traduzida para o 
português em 2002 e adotada oficialmente por algumas entidades, inclusive a Anamt.  
A convenção 161 da OIT sobre serviços de saúde no trabalho, que é relativamente an-
tiga, do ano de 1985, mas que trás inovações e posturas relativamente avançadas com-
parando com a nossa legislação brasileira relativas ao serviço de saúde do trabalhador. 
Além de uma lista de outras já conhecidas e, com acertos e erros, não podem ser igno-
radas a NR4, a NR7, a coletânea de diretrizes de condutas médicas-administrativas da 
Anamt, que deveriam ser mais conhecidas e mais divulgadas sobre os exames médicos 
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admissionais, os exames periódicos, sobre o chamado Atestado de Saúde Ocupacional 
(ASO), sobre o PCMSO e uma séria de outras coisas ditas em cerca de dez diretrizes. 

Eu agreguei aqui, ainda, o código de proteção e defesa do consumidor, colo-
cando nesse momento o paciente e o trabalhador como consumidor, com seus direitos 
em relação aos serviços de saúde, inclusive serviços médicos. E por fim, o princípio da 
precaução que, embora seja um princípio norteador de todas as orientações profissio-
nais nessa área da saúde do trabalhador, da saúde pública, da saúde ambiental, há mo-
mentos em que decisões dependem dos médicos, para o bem ou para o mal. 

Urge que o princípio da precaução se torne prevalente e na tomada de 
decisões, ainda que o grau de governabilidade dos médicos seja relativamente pequeno. 
Nesse sentido, o segundo passo seria o cumprimento do código de ética médica, o que 
já permitiria a orientação do médico em relação a compromissos enquanto atuante 
nessa profissão. Eu sito o médico por esse ser o meu foco desse encontro. Não excluo 
outras profissões e entendo com muita clareza que a saúde é provida pela articulação dos 
que podem efetivamente mudar os determinantes da saúde por intervenções coletivas, 
políticas, técnicas, institucionais, organizacionais, e o papel do médico é um papel 
complementar e relativamente pequeno. Fazendo alusão ao tema central desse encontro 
que é  A medicina contra exclusão social,  eu me refiro da medicina a favor da inclusão 
social e nesse sentido há determinações do código de ética médica, e algumas foram 
selecionadas, conforme a seguir:

Capítulo I1

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

[...]

XII O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho 
ao ser humano pela eliminação e controle dos riscos a saúde ineren-
te a atividades laborais.

Ato falho também na redação porque aqui já diz que os riscos são inerentes às 
atividades laborais, isso é uma ideologia antiga do Brasil. Na própria Constituição, na lei 
da saúde e na lei do trabalho já diz isso.  Daí está a questão da obrigação de denunciar, 
de comunicar. 

Capítulo III2

Responsabilidade profissional
É vedado ao médico:
[...]

1 Nota do revisor: Código de Ética Médica. Disponível em http://www.cremers.org.br/pdf/codigodeetica/codi-
go_etica.pdf
2 Ibid.
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Artigo 12: Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de 
trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar o fato 
aos empregadores responsáveis. 
Parágrafo único. Se o fato persistir, é dever do médico comunicar 
o ocorrido às autoridades competentes e ao Conselho Regional de 
Medicina.
Artigo 13: Deixar de esclarecer o paciente sobre determinantes so-
ciais, ambientais ou profissionais de sua doença.

São obrigações profissionais dos médicos em geral que constam nesse códi-
go. Eu não vou me detalhar muito,  mas lembraria que há um elenco de onze itens 
ou tópicos, originalmente são até 14, já cortei alguns. Mas estão nessa sequência que 
são chamados “deveres do médico do trabalho”, que constam no Código de Conduta 
para Médicos do Trabalho (Anamt)311e nos falta tempo para ler cada um deles, mas 
eles todos são extremamente includentes. São extremamente estimulantes e renovadores 
dos compromissos que os médicos do trabalho têm (ou deveriam ter) pela inclusão em 
situações de limitações físicas, situações de incapacidade, situações de várias previsões 
ai. Inclusive na época que se fez, até a gravidez, porque anteriormente à lei que rege esse 
assunto havia, ainda, práticas abomináveis de discriminação de mulheres grávidas. 

1) Atuar visando, essencialmente, à promoção da saúde dos traba-
lhadores;

2) Buscar, com os meios que dispõe, a melhor adaptação do trabalho 
ao homem e a eliminação ou controle dos riscos existentes no tra-
balho;

3) Exercer suas atividades com total independência profissional e 
moral, com relação ao empregador e ao empregado;

4) Conhecer os ambientes e as condições de trabalho, dos trabalhado-
res sob seus cuidados, para o adequado desempenho de suas fun-
ções nos exames ocupacionais e demais atribuições profissionais;

5) No exame admissional, compatibilizar a aptidão do candidato, do 
ponto de vista médico, ao posto de trabalho;

6) Não marginalizar, nos exames admissionais, portadores de afec-
ções ou deficiências físicas, desde que as mesmas não sejam agra-
vadas pela atividade laborativa e não exponham o trabalhador ou 
a comunidade a riscos;

7) Não considerar a gestação como fator de inaptidão ao trabalho, 
desde que não haja risco para a gestante e para o feto, na atividade 
a ser desempenhada;

3 Nota do revisor: Código de Conduta para Médicos do Trabalho (Anamt). Disponível em: http://www.anamt.org.
br/site/upload_arquivos/documentos_2412201387177055475.pdf
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8) Ao constatar inaptidão por motivos médicos para determinado 
posto de trabalho, informar o interessado dos motivos;

9) Ao constatar enfermidade ou deficiência que incapacitem o em-
pregado para funções que vinha exercendo, informá-lo e orientá-
-lo para a mudança de função;

10) Informar empregados e empregadores sobre os riscos existentes 
no ambiente de trabalho, bem como as medidas necessárias para 
o seu controle;

11) Não permitir que seus serviços sejam utilizados no sentido de 
propiciar direta ou indiretamente o desligamento do empregado.

O terceiro tópico que é talvez o mais complexo, mas era para, de alguma for-
ma, lembrar principalmente esse público nessa discussão e talvez como provocação des-
ta mesa e do debate. Era para lembrar o que nós temos chamado de problemas e erros 
mais comuns no exercício profissional da medicina do trabalho. Talvez o mais complexo 
para mim, (para o Tarcísio também, que vai falar em seguida sobre essa abordagem), é 
uma coisa preocupante que eu nem deveria chamar de coisa, que é uma palavra ruim. 
Condutas profissionais e de ética extremamente preocupantes. Pedir a esmo exames 
complementares a serem realizados na admissão, e então enumero uma porção de con-
ceitos e princípios que deveriam nortear o que se pede, o que se espera, para que se pede 
os exames., Eu  não vou poder detalhar todos,  mas poderia lembrar que uma das falhas 
mais comuns é pedir exames sem que eles tenham qualquer validade. 

Importante ressaltar a questão da confiabilidade. A repetição destes exames 
permite mostrar, justamente, essa combinação de validade e confiabilidade. E mostra 
que uma boa parte dos exames não tem nem confiabilidade, por isso, o ideal seria que 
houvesse alta validade e alta confiabilidade. Não é para discutirmos aqui o ponto de vis-
ta filosófico, porém, se há a prática descabida de começar pedir exames, e pedir muitos 
exames, sem que eles tenham nenhuma importância e principalmente ligados a praticas 
de exclusão, é porque essa pratica é um escape, supostamente tecnológico, para justificar 
a discriminação. Eles devem ser alertados, excluídos e banidos do cotidiano do médico.

Existem critérios, e eles deveriam nortear o pedido de exames, mas isso, nor-
malmente, não acontece. Há pedidos de exames a esmo. Um exemplo foi em uma situ-
ação de conflito e de grande agressividade mútua quando tive que fazer uma auditoria 
em uma grande organização, onde eram feitos exames totalmente desnecessários e ex-
cludentes:, primeiro uma bateria de trinta exames da admissão e nenhum na demis-
são. E os da admissão exigiam padrões de saúde normalmente pedidos a astronautas 
ou “atletas de Cristo”, pessoas perfeitas, particularmente no campo da coluna vertebral. 
Quando eu abordei o médico perguntando sobre essa pratica, ele me respondeu dizendo 
que 80% dos candidatos eram rejeitados porque tinham algum problema de saúde. Se 
aceitassem homens com exames alterados, após três semanas de trabalho terão algum 
problema mais grave de saúde. A empresa de cimento faz os homens carregarem sacos 
de cinquenta quilos e após três semanas de trabalho, essas pessoas apresentam quadros 
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agudos e crônicos de coluna. E o médico me disse também que existem diariamente 
filas de mais de cem homens buscando emprego, porque então ele não poderia escolher 
alguém perfeito? Essa prática me lembrou dos regimes totalitários alemães buscando a 
perfeição com o uso da eugenia. 

O que eu queria apenas nesse momento lembrar é que nós temos o compro-
misso de superar isso e de orientar mudanças. E são mudanças principalmente ideoló-
gicas, depois conceituais e filosóficas, mais tarde traduzidas por uso e abuso, ou mau 
uso de instrumentos técnicos. A mudança interior vem primeiro, depois traduzidas por 
práticas. Essa confusão, por exemplo, entre curva normal de Gauss, o normal, oposto de 
anormal, supostamente alterada ou patológica. 

Essa discussão é antiga, o normal e o patológico, e são vários ângulos. Um 
deles, que eu ressuscitei, tenho ainda na versão original (livro de Canguilhem), embora 
exista a tradução em português, O normal e o patológico, a discussão que existe em tor-
no disso inclui a tomada de decisão e esta confusão que existe entre curva normal, en-
tendendo erradamente que os fenômenos biológicos têm distribuição de curva normal 
gaussiana. Erradamente, que os parâmetros biológicos, laboratoriais, bioquímicos, têm 
distribuição de curva normal gaussiana, aliás, a maior parte das vezes não têm, e con-
fundir o normal de distribuição gaussiana que foi para fenômenos físicos de repetição, 
como sendo sinônimo que sempre terá que haver a ponta esquerda e a ponta direita nas 
distribuições dos parâmetros biológicos e a tomada de decisão por uma linha arbitrária 
em uma das pontas. Isso é um equívoco que tem sido utilizado normalmente para prá-
ticas de discriminação e exclusão.

Uma das situações decorrentes desse apego burro a exames de laboratório, às 
vezes até com situações de conveniência comercial, é exatamente o uso de decisões de 
apto ou inapto, não só na admissão. O mesmo ocorre com os exames periódicos, com os 
exames de retorno ao trabalho, com os exames de mudança de função, e na demissão, 
obviamente, aí é o oposto, sempre estará apto para ser demitido quando existem essas 
más práticas. A decisão de apto ou inapto, ela é, sem dúvida, um dos momentos de mais 
alta vulnerabilidade na decisão dos médicos, particularmente dos médicos do trabalho, 
e tem sido objeto de manifestações, expressões de várias instâncias. Eu trouxe aqui três: 
uma do conselho regional de medicina do Rio de Janeiro, nesse documento chamado 
Diretrizes gerais para o exercício da medicina do trabalho do ano de 2005, lembrando isso 
que está grifado, o exame médico adicional não deve se constituir em um instrumento 
de rejeição ou exclusão de candidatos a emprego.

A advertência da OIT, nesse mesmo sentido, uma lembrança parece que ob-
via: não existe uma aptidão geral para o emprego. A aptidão só pode ser definida em re-
lação a um emprego em particular ou a um determinado tipo de tarefa, do mesmo modo 
não existe uma inaptidão absoluta para o emprego, palavras textuais desse documento 
da OIT de 1998, e ainda acrescentando a aptidão para o emprego deveria considerar-
-se a luz das inter-relações entre aptidão, ergonomia e reabilitação física e profissional.  
As intervenções que ajustem os postos de trabalho às pessoas, não o oposto. 
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E por último, a advertência da Anamt, que embora não seja a referência pura 
e perfeita, acredito que foi feliz neste documento chamado de Sugestão de condutas mé-
dicas e administrativas, justamente alertando os médicos do trabalho que, para além 
do que está previsto na NR-7, a nota técnica do Ministério do Trabalho, na época es-
crita, deveria ser mais cautelosa e mais minuciosa nessa questão de decisão sobre apto  
ou inapto.

Na mesma linha do apto ou inapto que é uma encruzilhada crucial, a linha do 
capaz ou do incapaz que é tomada pelos peritos médicos, peritos da Previdência Social, 
talvez até mais crítica do que aptidão e inaptidão para o trabalho, a capacidade ou não 
para o trabalho, à luz da seguradora, presa ao conceito do que seria uma incapacidade la-
borativa. Como percebem, esse assunto é um assunto muito difícil, não só tecnicamente, 
que eu procurei resumir o resumo do resumo, mas do ponto de vista essencialmente de 
conceito, de ideologia, de tradução, do uso das técnicas e práticas e mesmo da norma le-
gal a serviço de nosso compromisso que nos trás aqui, isto é, a serviço da inclusão social. 

Por último,  o título deste evento  A medicina contra a exclusão social, me re-
mete ao tema central do Congresso da Anamt, realizado em Gramado, no mês de maio 
de 2010 (proposto pelo colega Zuher),  que foi definido como a medicina do trabalho a 
serviço da inclusão social. Social com sentido amplo, social dos trabalhadores, princi-
palmente do seu trabalho e ao seu direito de trabalhar e contra as práticas de exclusão. 
Quero dizer que esse assunto para mim é um assunto extremamente caro, em suas múl-
tiplas expressões, como no texto do livro Patologia do Trabalho, por mim coordenado, e, 
muitas vezes, no exercício da presidência de nossa entidade nacional, a Anamt, por dois 
períodos e dela participando ativamente desde 1972. 

Também o fiz no nível internacional, através da entidade que foi antes men-
cionada (ICOH), inclusive como tradutor do código internacional de ética para o Brasil, 
e responsável pela adoção do código pela entidade nacional Anamt. Agradeço a oportu-
nidade, e estou ansioso para ver os debates do Tarcísio e da professora Edith e, sobretu-
do, para participar deles. Muito obrigado.

v  v

José Tarcísio Penteado Buschinelli

A partir de minha experiência como médico toxicologista, pretendo mostrar 
como a toxicologia pode levar à discriminação e à exclusão social.  Os exames de saúde 
podem ser bem feitos ou mal feitos, independente da intencionalidade. Dando continui-
dade à palestra anterior, de René Mendes, pergunto: Para que serve exame médico em 
trabalhador e controle médico ocupacional? Por que o Ministério do Trabalho manda 
fazer? Qualquer país do mundo manda fazer exame médico ocupacional? 

Em primeiro lugar, o exame médico tem que visar um objetivo, exame sem 
objetivo não deve ser feito.  Eu sempre pergunto para meus alunos residentes: O resulta-
do do exame solicitado pode vir a mudar sua decisão?  Se o resultado não tem a chance 
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de mudar em nada a conduta, então, o exame não deve ser pedido. Isto vale tanto para 
condutas de tratamento quanto para decisão de aptidão para o trabalho. Então, a pri-
meira pergunta é: Por que está se solicitando exame? 

Um dos objetivos dos exames é detectar se os agentes nocivos do ambiente  
de trabalho provocaram dano ao trabalhador. Isso é obrigação principal da medicina do 
trabalho. Há uma população exposta a um determinado agente nocivo, por exemplo, o 
ruído. Há um esforço em controlar esse ruído, e é necessário verificar se este esforço está 
funcionando ou não, o que é feito pela audiometria.  

Outro exemplo é o caso do esforço físico. Quais exames podem informar se o 
esforço físico está causando dano ou não à saúde do trabalhador?  O mesmo raciocínio 
pode ser aplicado para o calor, para agentes químicos, radiação e assim por diante. Há 
alguns riscos no ambiente, aos quais o trabalhador está sendo exposto, sendo necessário 
verificar a efetividade e eficácia das medidas de controle tomadas para que o trabalhador 
não adoeça.

Pode acontecer de haver um trabalhador altamente suscetível a algum agente, 
independente do controle que é feito. Então, este trabalhador tem que ser protegido à 
parte.  Neste caso, tem que se checar também se o Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) está inadequado, mal indicado, mal gerido, com manutenção malfeita, com uso 
inadequado ou sem a reposição necessária. Isto compõe a verificação da efetividade das 
medidas de prevenção. 

    Outro objetivo dos exames é gerenciar postos de segurança, ou seja, admi-
nistrar atividades que geram risco ao próprio trabalhador ou a terceiros, embora não 
haja, necessariamente, um risco ocupacional. Por exemplo, um motorista de caminhão 
carregando gasolina na estrada ou um piloto de avião ou um motorista de ônibus inte-
rurbano, que dirige de São Paulo a Campinas, na Rodovia Bandeirantes, com 40 passa-
geiros. Estes trabalhadores não podem ter uma série de patologias, doenças ou condi-
ções, sob o risco de ele e várias outras pessoas serem afetadas gravemente por isso. 

Então, para motorista ou operador de empilhadeira, por exemplo, é recomen-
dável que se realize audiometria no exame admissional, com a finalidade de verificar se 
ele ouve bem,  a frequência de falas e também um grito de alerta, em ambientes com 
outros barulhos. Ele tem que ouvir muito bem a frequência de fala, que é 500 a 2.000 
hertz. Se esse trabalhador está ouvindo a frequência de fala, ele está apto para a função. 
Então, o exame seria a mesma audiometria, porém com uma leitura diferente daquela 
feita em um periódico de trabalhador exposto ao ruído. Se não há exposição ao ruído, 
não há necessidade de fazer este exame audiométrico no periódico, basta saber se ele 
está ouvindo no momento de seu ingresso na função. 

Exemplos também de funções que demandam exame admissional específico 
são os manipuladores de alimentos e os seguranças armados. Essas pessoas têm que ser 
especiais, você não pode colocar uma arma na mão de um vigilante com uma série de 
problemas psiquiátricos. Esses postos merecem exames com outros objetivos. 
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Um grande problema no uso de exames refere-se aos chamados exames de 
medicina preventiva. Hoje, tem se realizado exames de medicina preventiva nos exames 
admissionais e/ou periódicos das empresas. Tem se feito exames de colesterol, glicemia, 
mamografia, PSA (Antígeno Prostático Específico), raio X de coluna, ressonância 
magnética, ultrassom de abdome total, etc. Para quê? Na verdade, estes exames não 
deveriam constar no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
porque não têm relação com a aptidão ou inaptidão para o trabalho e não servem 
para o controle de risco ocupacional. Além disso, são influenciados por outros fatores, 
como idade, sexo, presença ou não de obesidade, sedentarismo, ou seja, são outros 
fatores de riscos, em nada relacionados à ocupação e tampouco produzem impacto em 
postos de segurança. A questão é: O que se faz com uma glicemia alterada? Considero 
o trabalhador inapto? Porque isso foi pedido? Isso pode constar em um programa de 
medicina preventiva, mas não cabe no PCMSO.

Para que se pede determinado exame? Qual o resultado? Pedir exame é bom 
para o paciente, para o trabalhador? Nem sempre, pois muitas vezes, não traz nenhum 
benefício, chegando mesmo a prejudicar a pessoa. No mundo inteiro, a mídia e as socie-
dades médicas nos fizeram assimilar a ideia de que diagnóstico precoce é bom, porém 
isso precisa ser revisto, porque muitas vezes o diagnóstico precoce mata antes. 

A medicina baseada em evidências nos mostra, por exemplo, que o exame de 
mamografia para diagnóstico precoce e prevenção de câncer de mama só faz sentido 
para mulheres acima de 50 anos. Para a faixa etária abaixo de 50 anos não funciona, pois 
o câncer em mulheres na faixa dos 40 anos é muito raro. Na maior parte das vezes, o que 
se acha são alterações benignas, que levam a mulher a ficar estressada, fazendo biópsia, 
às vezes com complicações, hemorragia, infecção. Então, não vale a pena. O número de 
casos de cânceres, nesta faixa etária, é insignificante, do ponto de vista epidemiológico. 
E, além disso, o diagnóstico precoce tem um alcance limitado, pois, nestes casos, em 
geral, os cânceres são muito agressivos, o tratamento é difícil e a mortalidade é alta.  

Então, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), do Ministério da Saúde, de-
termina que o SUS só fará diagnóstico precoce em  mulheres com mais de 50 anos.  
E os planos de saúde não querem fazer nas mulheres de até 40 anos. Porém, muitos ain-
da interpretam isto como um erro, como uma falha, mas não é verdade. É uma decisão 
baseada em evidências científicas.

Da mesma forma, pergunta-se sobre a utilidade de realizar exame de glicemia 
nas pessoas, para identificar diabetes. Já está comprovado que não gera nenhum benefí-
cio, só gastos. Porém, não traz malefícios. Fazer raios-X de tórax em fumante, “preventi-
vamente”, também não funciona, não traz benefícios, não garante maior sobrevida à pes-
soa e pode abreviar a vida ou pelo menos piorar muito a qualidade de vida do fumante. 

Isto se chama viés de tempo da doença. Quando se faz o diagnóstico dois anos 
antes de aparecerem os sintomas, começa-se o tratamento (quimioterapia, radioterapia, 
etc.), o que impõe uma série de restrições e sofrimentos à pessoa. Quando o diagnóstico 
precoce do câncer de pulmão não é feito, o tratamento se inicia somente quando apa-
recem os primeiros sintomas, que levam ao diagnóstico. Assim, ele vive estes dois anos 
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que antecedem o aparecimento dos sintomas com melhor qualidade. Parece que tomo-
grafia ou ressonância muda alguma coisa, pois detectaria bem antes, e as chances de 
sucesso no tratamento seriam maiores. Já o raio-X de tórax,  quando detecta, já é tarde 
para fazer a diferença no prognóstico. Quanto ao PSA, não há informações suficientes, 
não se tem certeza, se seria como a mamografia acima de 50 anos, que tem benefícios, 
ou se equivaleria ao raio-X de tórax pra fumante ou não fumante, que não traz maiores 
chances de melhorar o prognóstico. Não se tem certeza. 

De fato, há um grande exagero e falta de propósito nas solicitações de exames. 
Por exemplo, se fizer um raio-X da minha coluna, será constatado que eu sou inapto 
pra tudo, se fizer uma ressonância então... Eu tenho hérnia de disco, entre outras coisas. 
Minha coluna é um compêndio de patologias ortopédicas e neurológicas. Porém, eu 
corro 12 quilômetros. Isto quer dizer que tudo depende dos sintomas e não dos achados 
em exames. 

O uso dos exames pode ser benéfico, no momento certo, com finalidade 
estabelecida e clara. Caso contrário, usados no contexto do controle médico de saúde 
ocupacional, podem configurar discriminação e exclusão social do trabalho, ou seja, o 
bom ou o mau uso dos exames se caracteriza em função do objetivo. 

O exame de glicemia não tem sentido em uma medicina baseada em evidên-
cias. Mas, no exame admissional para funções como operador de ponte rolante, piloto 
de avião, trabalhador em altura, é recomendável que conste a glicemia, pois, caso ele seja 
diabético e não haja controle sobre isso, pode acontecer uma crise hiperglicêmica, cuja 
consequência pode ser um acidente terrível. Neste caso, o pedido do exame se justifica. 

Quais são os objetivos dos exames médicos de toxicologia? Primeiro, são 
exames de vigilância à saúde, que visam o rastreamento de danos à saúde. Trata-se de 
prevenção secundária, ou seja, verifica se o trabalhador está doente, de preferência,  
de forma precoce. A questão é que os efeitos danosos, muitas vezes, são irreversíveis. Há 
exemplos da medicina do trabalho, que não envolvem toxicologia, mas são mais fáceis 
de entender.  É obrigatório o exame de raio-X de tórax de trabalhador exposto a sílica. 
A obrigatoriedade consta na norma e no mundo inteiro se faz o diagnóstico precoce de 
silicose. Porém, é um dano irreversível, uma vez diagnosticado, já é silicótico. O mesmo 
ocorre com a audiometria em trabalhadores expostos a ruído. A perda da audição é irre-
versível. O que se argumenta é que a prevenção pode ser feita para que não haja maiores 
perdas. Mas o dano já está caracterizado. 

Em toxicologia, é possível aplicar a mesma lógica do exame complementar. 
Tomemos como exemplo um trabalhador que lida com clorofórmio, tricloroetileno, en-
fim, produtos hepatotóxicos. Faz-se o exame de funções hepáticas, para verificar se está 
ocorrendo dano hepático, em decorrência do contato com o agente. Outros exemplos: 
avaliação de função renal em expostos a nefrotóxicos, o hemograma em expostos a mie-
lotóxicos, como benzeno e outros solventes. E o famoso monitoramento biológico de 
exposição, que visa o rastreamento de exposição excessiva, não é exame de vigilância  
a saúde. 
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Podem ser utilizados como indicadores, por exemplo, mercúrio, ácido hipú-
rico e metil-hipúrico, ácido trans-trans-mucônico (TTMA) na urina. São exames sim-
plesmente ambientais, feitos em meio biológico, no trabalhador, cuja finalidade é verifi-
car a efetividade do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Trata-se de 
prevenção primária. 

Via de regra, não têm nenhuma implicação de dano à saúde. Os possíveis 
efeitos ocorrem apenas em nível enzimático e são reversíveis. Se o índice biológico má-
ximo permitido é ultrapassado, significa que está ocorrendo exposição excessiva e os 
controles têm que ser revistos. O tratamento deve ser do ambiente, revendo-se o PPRA. 
O trabalhador não está doente e não precisa de tratamento. Não corresponde à intoxica-
ção, mas somente à exposição acima do que deveria. É importante salientar também que 
nem tudo que pode ser dosado em fluídos biológicos é indicador. Por exemplo, manga-
nês, cobre e níquel não são indicadores biológicos em nenhum país do mundo, porque, 
ainda que possam ser dosados, o resultado não tem utilidade.

No Brasil, ainda temos algumas substâncias utilizadas como indicadores, que sig-
nificam também doença, porque tem uma correlação com dano à saúde, ainda que  
não diretamente. No caso da exposição a inseticidas organofosforados e carbamatos, 
utiliza-se como indicador a acetilcolinesterase.

A acetilcolinesterase baixa significa que foi afetada a enzima do sistema 
nervoso, prejudicando seu funcionamento. Por conta disto, o trabalhador deve ser 
afastado. Chumbo sanguíneo muito elevado, junto com ácido amino levulínico, que 
é um dano enzimático causado pelo chumbo, mostra que esse trabalhador deve ser 
afastado. Neste caso, além de se atuar sobre o meio ambiente do trabalho, o trabalhador 
deve ser afastado e, às vezes, tratado também, mas são exceções, pois a grande maioria 
dos indicadores indicam apenas exposições excessivas, que não tem nenhum significado 
clínico, ou seja, não há nada a ser feito com o trabalhador individualmente. Deve-se 
reavaliar e modificar as condições do ambiente. 

Isto significa fazer um cuidadoso reconhecimento de risco e avaliação 
ambiental, quando necessária, antes de monitorar a exposição a agente químico. Isto 
é fundamental. Deve-se saber bem como funciona o indicador e para que está sendo 
medido. Não faz sentido, por exemplo, medir indicador de exposição excessiva em exame 
admissional e demissional. Ao medir indicador de exposição excessiva no admissional, 
está apenas avaliando o ambiente de trabalho da empresa na qual a pessoa trabalhou 
anteriormente. Além disso, a maior parte dos indicadores, por exemplo, de solventes, 
abaixam em horas. Então, a tendência é que dê baixo resultado. Se o trabalhador sair 
do ambiente de exposição a tolueno, com ácido hipúrico altíssimo, e fizer exame no dia 
seguinte, o resultado já estará normal. Então, não tem utilidade e, muitas vezes, pode 
trazer complicações, como o que se verá a seguir.

Há muito desconhecimento no uso do indicador biológico. O que é valor de 
referência de normalidade? O normal é estabelecido estatisticamente, porém, há uma 
grande variação nas pessoas. Por exemplo: é comum encontrar pessoas com ativida-



131

des de colinesterase maior do que o normal, e isto não quer dizer nada.  Mas, como 
há deficiência no conhecimento de indicadores e sua interpretação, há quem afaste o 
trabalhador porque deu colinesterase acima do normal. Então, não se está sabendo usar 
e interpretar o exame se está discriminando o trabalhador, atuando de forma nociva. 
Então faz colinesterase e dá mais que o normal. 

Porém, em toxicologia, sabemos que, para alguns indicadores, pode-se encon-
trar resultado positivo, em uma certa quantidade, mesmo em indivíduos não expostos 
ocupacionalmente, por outro elemento gerador daquele mesmo metabólito, que não 
tem nada a ver com o agente químico em questão. Uma das substâncias que oferece essa 
possibilidade, por exemplo, é o famoso ácido hipúrico, que é o metabólito do tolueno, 
que sai em grande quantidade na urina quando o trabalhador está superexposto a to-
lueno. Porém se eu dosar, todos aqui têm um pouquinho de ácido hipúrico, uns mais, 
outros menos. 

Isto ocorre porque o ácido hipúrico também se origina do ácido benzóico, que 
é um conservante alimentar universal. Quando se toma um guaraná, ocorre um aumen-
to drástico do ácido hipúrico. Ás vezes, faz-se exames errônea e desnecessariamente, ge-
rando gastos e avaliações equivocadas. Um resultado alto para ácido hipúrico resultante 
de ingestão de guaraná, ki-suco, pode levar um médico ao equívoco de reprovar um can-
didato no exame admissional. Caso o indivíduo já esteja trabalhando exposto ao tolueno 
e recebe um exame com ácido hipúrico alto, ele pode ser rotulado como “intoxicado”, 
emite-se CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e ele é afastado pela Previdência 
Social, sem estar doente.  

O mesmo ocorre com o ácido trans-trans-mucônico (TTMA). Um resulta-
do alto pode decorrer tanto da exposição a benzeno quanto da ingestão de chocolates 
e doces em geral. Porque o ácido sórbico presente nestes alimentos transforma-se em 
TTMA também. Já houve situação de se fazer mil exames para dosagem de TTMA em 
trabalhadores, sendo que em apenas 40, ou seja, menos de 5%, deu resultado elevado de 
TTMA. Ainda assim, foi interpretado por alguns como exposição a benzeno. Eu prefiro 
investigar se estes 5%, que é muito pouco, estão ingerindo ácido sórbico.  Há também al-
guns remédios, como anti-hipertentensivos, que tem ácido sórbico. Então deve também 
verificar se a pessoa está tomando medicamento.

Há ainda falsos indicadores, como, por exemplo, o zinco, que, na verdade, não 
é um indicador. Quando dá alto, alguns concluem por uma intoxicação crônica pelo zin-
co, o que nem existe. O zinco não dá intoxicação crônica, aliás, é bom ter zinco. Porém, 
se eu me exponho demais a zinco em forma de fumos metálicos, eu tenho uma febre do 
zinco. Esta febre é autolimitada e cura, com ou sem intervenção médica. Em dois dias,  
a pessoa se recupera como se fosse uma gripe forte. 

Uma vez, fui procurado por um trabalhador na Fundacentro, que me disse: 
“Doutor, toda vez que eu soldo chapa galvanizada, eu tenho febre depois, eu queria um 
remédio pra isso”. A chapa galvanizada está cheia de zinco. Eu conversei com ele antes, 
depois peguei a receita e escrevi: “Uso externo - ventilação local - exaustora”. De fato, 
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é o que ele precisa, não tem remédio pra isso. Já soube de caso de trabalhador que foi 
afastado por “intoxicação por zinco”. Quando passava em perícia, a Previdência pedia 
exame de nível de zinco, ele fazia, dava zinco alto e continuava afastado. Por outro lado, 
no caso de um motorista com perda de massa encefálica em acidente, a Previdência deu 
alta rapidamente, sendo que a pessoa não consegue comer sozinha. Como vai conseguir 
dirigir? Enquanto o zinco, que é um agente químico sobre o qual ninguém sabe nada, faz 
o indivíduo ficar dois anos afastado, mesmo não gerando adoecimento crônico. 

Outro problema é a utilização de indicadores de exposição excessiva pra diag-
nosticar intoxicação. O mercúrio, que é o caso mais comum, é um indicador que, por 
mais que ele esteja alto, não quer dizer que está ocorrendo intoxicação por mercúrio. 
Quem determina isso é o exame físico, neurológico e psicológico. A intoxicação clássica 
tem dano cerebral, típica da intoxicação por mercúrio. O fato de estar alto só indica que 
a pessoa pode ter sido superexposta, mas não necessariamente doente. Se a pessoa con-
tinuar exposta, pode demorar de dois anos (se for garimpeiro) a 10 ou mesmo 20 anos 
para ficar doente. Caso não se tomem providências, ele vai ficar doente. E é pra isso que 
serve o mercúrio urinário, para monitorar. Porém, mesmo quando a pessoa não está do-
ente, alguns médicos recomendam o afastamento, equivocadamente, sob a justificativa 
de ter “mercúrio elevado na urina - intoxicação por mercúrio”. 

Certa vez, afastaram um grupo de trabalhadores por três meses. Quando se 
fez o exame novamente, para alguns deu resultado normal. Já outros estavam mesmo 
doentes, intoxicados. Porém a conduta foi afastar todo mundo e depois dar alta pra 
todos, de uma vez, sendo que alguns voltaram para o trabalho estando doentes. Neste 
mesmo grupo, um deles me procurou e pediu para que eu avaliasse seus exames. Ele 
tinha uma intoxicação gravíssima por mercúrio, porém, o mercúrio dava normal, pois 
ele estava afastado há meses. Estava se tratando com psiquiatra e neurologista. Porém, 
por ser dado o mercúrio como normal, ele foi considerado não intoxicado. Portanto, a 
utilização de indicadores sem conhecê-los, leva a erros graves. 

Outro erro: não fazer um reconhecimento de risco e realizar o monitoramento 
de indicador errado. Por exemplo, ácido hipúrico e metil-hipúrico normais em pessoas 
expostas a solventes. Certa vez visitei uma empresa, onde se fazia pintura de acrílico. Ao 
entrar no local senti um cheiro muito forte de solvente, já me ardeu olhos, nariz, deu dor 
de cabeça.  Então, comentei com o médico do trabalho da empresa sobre esta percepção 
que tive, que a exposição ao solvente ali deveria estar muito alta. O médico alegou que 
não havia exposição exagerada, sob a justificativa de que “o ácido metil-hipúrico e hipú-
rico estavam normais”. Questionei se havia tolueno e etileno no solvente utilizado. Ele 
disse que “deveria haver, pois solvente sempre tem estes componentes”. Pesquisei o sol-
vente e descobri que era ciclohexanona, que não gera ácido hipúrico ou metil-hipúrico.

Vi, recentemente, a auditoria do Ministério do Trabalho usar o exame de vigi-
lância errado. Ao fiscalizarem uma indústria, cujos trabalhadores estavam expostos ao 
mercúrio de uma forma muito bem controlada, constataram haver alguns trabalhadores 
com alteração de fígado e colesterol alto. Concluíram que estes achados eram efeito do 
mercúrio. Afastaram todos os trabalhadores, equivocadamente. Isso gera problemas pra 
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todo mundo, inclusive para o trabalhador, que fica carimbado como doente por muitos 
anos. Eu fiz uma revisão de 8.600 artigos sobre doenças e efeitos do mercúrio e nenhum, 
no mundo inteiro, até hoje, citou colesterol ou diabete, ou qualquer coisa assim como 
consequência do mercúrio. 

Além disso, este tipo de atitude a auditoria, gera processos contra a empresa 
e esta começa a realizar a chamada medicina defensiva. Vai aumentando a quantidade 
de exames, para poder se defender. Exame de coluna é um exemplo. Qualquer coisa 
que achar de coluna é considerado doença profissional. Então, os médicos do trabalho  
de empresas solicitam uma série de exames, e por isso acabam discriminando uma 
parcela de trabalhadores, cujos exames acusem algum resultado, ainda que estes 
pudessem trabalhar. 

 Lembro que, quando comecei na medicina do trabalho há 30 anos, houve um 
congresso em Minas, onde apresentei um trabalho por intoxicação por flúor, na época 
eu era residente em medicina do trabalho. Um dos temas do congresso em Minas foi 
a discriminação que existia em relação ao trabalhador portador de Chagas. Fazia-se a 
sorologia para doença de Chagas, o chamado Machado Guerreiro. Quando o resultado 
era positivo, o trabalhador era excluído do processo seletivo, era discriminado, embora 
99% das pessoas soro-positivas para Chagas tenham ficado muito bem.  O que interessa 
é o exame clínico do coração, não é a doença de Chagas. Isso era uma prática do inte-
rior, principalmente em Minas, porque era uma região endêmica de Chagas. Fazia-se 
Machado Guerreiro e o trabalhador ficava excluído do mundo do trabalho, não podia 
fazer nada, cortar cana principalmente. Foi uma briga, começou naquele congresso, e 
conseguimos, acabou-se com isso e ninguém mais falou no Machado Guerreiro. 

De repente, no ano passado voltou o Machado Guerreiro a baila aqui em São 
Paulo, começou-se fazer de novo o Machado Guerreiro.  Temos que tomar muito cui-
dado com as coisas que fazemos e com as denúncias que fazemos. Há tempos atrás, 
ocorreram mortes de trabalhadores no trabalho. Ninguém investigou o que aconteceu, 
se ele enfartou, se teve um derrame. Concluíram que a morte ocorreu em decorrência 
do trabalho.  Segundo as autópsias que foram feitas, não houve prova suficiente disso. 
Porém, processaram as empresas, a partir de uma denúncia do Cerest da região. Na 
sequência, a imprensa divulgou que as empresas estão realizando o exame Machado 
Guerreiro no admissional. Se dá positivo, é excluído da seleção. Não deveria ser assim, 
mas é uma reação normal de quem se sente pressionado. Tem que tomar muito cuidado 
com o que se fala ou denuncia, porque, em geral, isso se volta contra o trabalhador: é a 
medicina defensiva.

Utiliza-se em vigilância exames com elevada sensibilidade e baixa especifici-
dade, nos quais o falso positivo é muito comum. É muito bom você ter falso positivo 
quando você está fazendo uma triagem generalizada, com intenção de identificar casos 
para análise mais apurada. Mas não se pode fechar um diagnóstico ou o nexo de uma 
doença com o trabalho, com base em um exame de triagem. Deve-se investigar cada 
caso para confirmar ou não o resultado da triagem: se é doente ou não e se tem relação 
ou não com o trabalho. 
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Por exemplo, sabe-se que 20% da população demonstra alteração no exame, 
acusando leucopenia, ou seja, não representa nenhum problema, o que não é nada, faz 
parte das pessoas normais. Porém, em uma determinada época, passou-se a realizar 
hemograma até em professor primário. O que tem a ver professor primário? Não tem 
risco a exposição a mielotóxico nenhuma. Mas como virou moda na Baixada Santista, 
de repente tem professor fazendo, tem cozinheiro fazendo. Quanto a manipulador de 
alimentos, tinha uma portaria da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo mandan-
do fazer hemograma e VDRL, que é exame de sífilis. Porém, sífilis não é uma doença 
transmitida no trabalho de manipulação de alimentos. E hemograma, o que é que você 
faz com hemograma? Nada. Quando o resultado revela leucopenia, o candidato é repro-
vado no admissional. É muito perigoso.

 Há um caso que demonstra o perigo de se utilizar exames sem ter clara a 
finalidade. Trata-se de um trabalhador de São Paulo, de uma base de combustíveis, base 
de óleo diesel, gasolina, essas grandes distribuidoras, na periferia de São Paulo. O tra-
balhador ficava em uma área isolada dos tanques e das bombas, em uma cabine fecha-
da, com ar condicionado com um computador, a 200 metros ou mais dos tanques. O 
caminhão entrava no posto e o motorista pedia: 20 mil litros de diesel. O trabalhador 
acionava a bomba pelo computador. Quem ficava exposto era o motorista e o ajudante, 
quando ficavam com o caminhão aberto, observando o abastecimento. O trabalhador 
do posto nunca teve exposição. Mas, como ele trabalhava no abastecimento de combus-
tível, tinha que fazer hemograma. Todo ano, ele fazia o exame, dava leucopenia, como 
milhões de pessoas. 

Como se tratava de uma leucopenia constitucional, o médico do trabalho 
dava apto. Ele estava há 12 anos trabalhando, quando, em um determinado dia, essa base 
foi vendida pra outra distribuidora de petróleo.Todos funcionários foram demitidos e 
admitidos no mesmo dia, pelo novo empregador, como é prática comum nestes casos 
de venda de negócio. Porém, no exame admissional deste trabalhador, a nova médica da 
empresa considerou-o inapto, por conta da leucopenia.  Eu tomei conhecimento porque 
ele procurou o sindicato e eles foram me procurar pra obter informações. Depois de 
seis meses de luta, eu fiz um documento assumindo a responsabilidade civil, penal, 
declarando que esse trabalhador não tinha uma doença que o deixasse inapto para a 
função. E, ao final, ele foi admitido. Um jovem de 34 anos, saudável, ficar desempregado 
por causa de um hemograma é revoltante. Isto ocorreu porque pegaram este exame, que 
tem muito falso positivo, que, como simples exame de triagem, não pode ser utilizado 
pra fazer diagnóstico.  

A utilização da atividade enzimática ou marcador genético em exames admis-
sionais pode vir a se caracterizar como prática médica de discriminação. Manganismo é 
uma doença gravíssima, terrível, devastadora. Porém, somente 3% dos expostos acima 
do limite de tolerância apresentam o manganismo, são os chamados excretores lentos de 
manganês. Os outros 97% das pessoas podem se expor e não vão ficar com manganismo. 
Porém, não se pode excluir, no exame admissional, os excretores lentos, sob pena de se 
praticar discriminação. Não se pode discriminar ninguém por razão de sexo, idade, raça 
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e também por excreção de manganês. A meta deve ser dar um ambiente saudável para 
todos. 

Se a concentração de manganês estiver abaixo do limite de tolerância, todos 
estarão saudáveis, independentemente de suscetibilidades individuais. Outro exemplo 
é o hexano. Somente 10% dos expostos ao hexano ficam com neuropatia, que são os 
chamados metabolizadores mais ativos do solvente ao metabólito 2,5 hexanodiona.  
É justamente esta substância que provoca a neuropatia. Cerca de 90% das pessoas não 
tem paralisia, mesmo quando expostas ao hexano. Então, a solução não é excluir os 
trabalhadores susceptíveis, deve-se dar ambiente saudável a todos. Veja o perigo que a 
gente corre com esse raciocínio simplista. 

A contaminação por chumbo causa hipertensão arterial. Hoje, já se sabe que 
pessoas que tem alguns polimorfismos genéticos na NO sintetase sofrerão mais com 
hipertensão e lesões cardiovasculares causadas pelo chumbo. Por conta disso, há um 
risco de se praticar discriminação, ao selecionar as pessoas com base nesta constatação. 
A conduta ideal é proporcionar um ambiente seguro para todos, independente de ca-
racterísticas individuais. Ou pode-se fazer a dosagem de alfa-1-antitripsina, que é um 
exame simples, feito por qualquer laboratório. O alfa-1-antitripsina é uma anti-enzima 
que existe no nosso sangue. Quem tem baixa atividade de alfa-1-antitripsina, tem mais 
risco de ter dano pulmonar causado por gases irritantes. É o perigo da discriminação.

Concluindo, a toxicologia, pode ser fonte de discriminação por desconheci-
mento de assunto, gerando falsos doentes, o que infelizmente é muito comum em toxi-
cologia no Brasil. Outra forma de discriminação que pode ser produzida pela toxicolo-
gia e por outras áreas médicas refere-se ao exame admissional voltado a selecionar super 
homens e super mulheres, com as enzimas certas e com determinadas características. 
O primeiro item é minha preocupação já tem alguns anos. Acabei de escrever um ma-
nual agora, que será publicado pela Fundacentro, sobre interpretação de informações 
sobre substâncias químicas. Há ainda outro manual, em processo de realização, que visa 
orientar médicos, auditores fiscais e outros profissionais da área, na realização de exa-
mes para agentes químicos, no sentido de uma utilização em prol do trabalhador e da 
saúde pública e não para discriminar o trabalhador. Trata-se de conhecimento a serviço 
dos valores da sociedade. Porém, o conhecimento não produz sozinho, resultados con-
cretos. É como René e Zührer afirmaram em suas palestras: o médico tem que trabalhar 
imbuído da ética, mas a sociedade tem que controlar. Na primeira, eu posso trabalhar 
como técnico; na segunda, somos todos nós.

v  v

 Edith Seligmann-Silva

Quero agradecer, em primeiro lugar, ao convite feito pela Fundacentro através 
da organizadora do evento, Dra. Maria Maeno e seus colaboradores. 
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Já que me dedico à área da Saúde Mental Relacionada ao Trabalho (SMRT), 
minha abordagem será dentro dessa temática. A questão dos indicadores se torna bas-
tante problemática na mesma, pois são situações e processos que, na maioria dos casos, 
estão implicados na constituição do adoecimento mental relacionado ao trabalho. 

Pode parecer estranho. Mas começarei apresentando um gráfico que mostra 
as principais causas médicas referentes aos dias de incapacidade dos empregados fi-
liados as caixas alemãs no ano de 2007. É muito importante iniciar deste modo, para 
confirmar que a magnitude do problema da saúde mental relacionada ao trabalho é real 
e vem crescendo no mundo inteiro. E não é só um problema brasileiro, apesar de todas 
as especificidades que encontramos por aqui e com as quais precisamos lidar no Brasil. 

Gradualmente, ano após ano, as publicações de estudos e estatísticas alemãs 
sobre o assunto, demonstram o que fundamenta a preocupação crescente, primeiramen-
te, com o aumento das doenças osteoarticulares e, mais recentemente, com os distúrbios 
psíquicos. Vários destes relatórios se estendem a dados que não se restringem à Alema-
nha, alcançando a União Europeia. 

Vejamos a seguir os dados de 2007 sobre os trabalhadores alemães: Os dis-
túrbios osteomusculares naquele ano estavam representando 26,5% dos dias de absen-
teísmo. Conforme o estudo do qual extraí este dado, o absenteísmo por este grupo de 
patologias, anteriormente se mantinha em menos de 3%, e, após poucos anos, em 2007,  
estava chegando a 9%. 

O absenteísmo por distúrbios psíquicos vem igualmente aumentando, atin-
gindo 11% naquele ano.  Como podem ver, na Alemanha as doenças do aparelho 
respiratório ocupam lugar importante quanto ao número de afastamentos, por causa 
do clima frio mais propício a resfriados, etc. Mas geralmente estas ausências são de 
pouca duração. No entanto os distúrbios psíquicos e osteomoleculares dão mais dias  
de afastamento. 

Na Alemanha são desenvolvidas muitas atividades preventivas buscando esta-
belecer maior controle e prevenção. Procuram fazer programas de promoção de saúde, 
mas especialistas que analisam estes programas mostram as insuficiências dos mesmos. 
Enfim, eu trouxe a Alemanha como exemplo apenas para uma comparação preliminar 
referente à situação brasileira. Enquanto lá não é discriminado se os problemas de saúde 
estão ligados ao trabalho, pois todos têm os mesmos direitos de afastamento e benefí-
cios, além do tratamento e reabilitação, independentemente de haver nexo causal com 
o trabalho.  

Aqui no Brasil nós procuramos reconhecer quando os problemas provêm do 
trabalho ou não. Lá eles querem saber o porquê do trabalho está gerando mais tensões, 
mais stress, mais conflitos, além de uma sobrecarga maior que tem impactos na saúde. 
Quais os setores da economia e onde estão sendo adoecidos mais trabalhadores. A pers-
pectiva assumida pelos estudos voltados à instituir prevenção é basicamente coletiva, 
alicerçada em estudos epidemiológicos, ergonômicos e em uma visão clássica de saúde 
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pública. Mas, também na Alemanha e em outros países europeus existem, especialmen-
te na produção das universidades, estudos qualitativos, com análise de situações de tra-
balho  e casos individuais. 

Aqui no Brasil temos desde 2007 o Nexo Técnico Epidemiológico (NTEp) que 
está nos ajudando muito a ver os casos ligados ao trabalho. No ano de 2006 tínhamos, 
em benéfico acidentário o B91,  apenas 612 casos do grupo F (distúrbios psíquicos).   
Já em 2007, após o advento do NTEp , houve o reconhecimento de  7690  casos.  Em 
2008 subiu para 12818 e em 2009 foram para 12882 casos. O aumento de um ano para 
outro foi expressivo, no entanto vemos que de 2008 para 2009 não foi tanto assim. 

Certamente que houve um rigor maior para avaliação pelo INSS, mas será que 
foi só esse rigor que não gerou aumento tão grande de 2008 para 2009? Sabe-se que as 
condições de trabalho estressante aumentaram, aumentou-se a população empregada. 
Pode haver várias causas que poderiam nos provar isso, mas precisaria de uma série de 
estudos. E isso ainda é um ponto de interrogação, mas é difícil fazer muitas conjecturas 
a respeito antes de examinar outros  fenômenos  contemporâneos, como o presenteísmo, 
do qual falaremos adiante, e que talvez possa ajudar na explicação dos novos números.  

Foi solicitado que falemos de indicadores do desgaste mental. Tivemos duas 
apresentações bastante focadas, principalmente a do Buschinelli, no meio ambiente de 
trabalho: o ambiente físico, químico do trabalho, o local de trabalho, e a exposição a 
agentes biológicos, que também têm a ver com o desgaste mental do trabalhador. Po-
deríamos discorrer sobre reflexos sobre a saúde mental a partir de tudo isso que já foi 
falado aqui a respeito do sistema nervoso atingido, mas dado a especificidade da expo-
sição do Buschinelli, não é necessário aprofundarmos no assunto por que já estão claros 
os grandes desafios que podem ser percebidos a partir desta abordagem de aspectos 
ambientais físicos, químicos e biológicos.  

Por isso, irei me deter naquilo que atinge a saúde mental maciçamente, a partir 
da forma de administrar o trabalho, da organização do trabalho. Consideramos aí, pri-
meiro, os tempos de trabalho que contrariam o organismo humano e seu funcionamen-
to, isto é, a nossa fisiologia; assim como contrariam as necessidades psicológicas que nós 
temos para pensar em relação ao próprio trabalho, fazer os raciocínios, analisar, tomar 
medidas e cuidados de proteção. Tudo isso exige trabalho mental e nós temos também 
um trabalho relacional, uma atividade de relacionamento no trabalho, relacionamento 
humano, relacionamento na escala hierárquica para cima e para baixo com chefias e 
subordinados e na horizontal também – com os colegas, companheiros de atividades.  

Então a qualidade da comunicação é importante. Isso significa que há um 
trabalho relacional que é permeado por elementos de ordem afetiva (sentimentos, 
emoções, etc.). Alguns reduzem ordem afetiva a apenas emocional, mas não é só isso. 
A dimensão do afetivo reúne não só as emoções como mudanças mais abruptas dos 
sentimentos, mas envolve inclusive o organismo, aumentando a pressão arterial, por 
exemplo, quando se sente raiva. Quer dizer, trabalho é envolvido por sentimentos. Você 
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trabalha com algo que te anima, te inspira o positivo, amor, entusiasmo ou trabalha com 
raiva, sentimentos de injustiças e de humilhação. Isso tudo são sentimentos que fazem 
parte da nossa relação de trabalho, relação com quem é nosso companheiro, chefe ou 
subordinado, mas está intimamente ligado a nós mesmos. 

Por exemplo, alguém que trabalha na prestação de serviços de saúde, ou um 
assistente social que trata com problemas sociais, ou mais ligados ainda, um professor 
ou alguém em uma creche, ligados a crianças - é onde imaginamos que o sentimento de 
afeto deva estar presente, o sentimento positivo, o amor. Mas quando a pessoa está sub-
metida a pressão, a metas de produção, “contabilização” de  consultas, procedimentos, 
etc., a qualidade desse trabalho diminui. Enfim, não quero entrar por esse viés porque 
é exatamente o assunto que me move e que me apaixona – e eu falaria demais, mas é 
apenas para termos uma ideia de como é difícil avaliarmos o que faz adoecer. 

Em um dos debates anteriores, eu ouvi uma coisa muito bonita de um 
palestrante: que a nossa alma, o nosso psiquismo, a nossa vida interior não é dissociada 
do corpo. Quando sentimos raiva, a pressão aumenta, o estomago secreta maior 
quantidade de ácido clorídrico que está ligado com gastrite, com úlceras, etc. Acontece 
uma porção de mudanças no nosso organismo quando trabalhamos constrangidos ou 
quando temos medo. O medo é o sentimento mais presente na humanidade, o medo do 
assalto, o medo do desemprego que até há pouco era o mais apavorante e ainda é muito 
presente, ou mesmo o medo de não conseguir dar conta do trabalho (que é o medo 
disseminado entre todos os  submetido a injunção de metas às vezes impossíveis – como 
os bancários).

O absenteísmo sempre foi tido como um indicador; por isso mostrei aqueles 
primeiros dois slides mostrando o absenteísmo por adoecimento mental que é o mais 
expressivo e preocupante. Entretanto, o que tem sido afirmado em importantes análises 
feitas em outros países é que o absenteísmo deixou de ser um indicador importante. Mas 
foi provado, e isso é chocante, que o indicador que se torna desafiante no momento é o 
presenteísmo. 

Presenteísmo é trabalhar sentindo-se mal, sentindo sintomas de adoecimen-
tos e não procurar ajuda e não dizer no local de trabalho que está se sentindo mal. Isso 
porque o que prevalece no mundo gerencial é a injunção à  excelência, a competitividade 
entre países, entre grandes empresas, entre grupos de trabalho, ou seja, todos contra to-
dos. Essas não são palavras minhas. Esse dilaceramento humano do todos contra todos, 
foi muito bem mostrado em textos de um grande ativista, ou melhor, um dos maiores 
sociólogos europeus que se tornou um grande ativista na causa em defesa contra a exclu-
são dos trabalhadores, que é Pierre Bourdieu, já falecido. E ele falava disso, em um livro 
chamado Contrafogos, a luta de todos contra todos que foi desencadeada no mundo da 
economia e do trabalho, através de formas cada vez mais perversas de gerenciamento, 
técnicas gerenciais que dilapidaram os laços de solidariedade, de amizade entre pessoas. 

Ao mesmo tempo se faz, no mundo empresarial, um discurso do comprome-
timento, do compromisso com a competição e com a excelência.  Mas, enquanto isso se 
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dilaceram os laços humanos e as pessoas vão ficando isoladas, sozinhas, e às vezes adoe-
cem fisicamente. E aí eu não separo, eu sou psiquiatra, mas eu fui durante dez anos clíni-
ca, fiz Clínica Médica (em gastroenterologia, principalmente), então vemos que não dá 
para separar corpo e mente. Pois funciona tudo integrado, nós somos pessoas inteiras: 
físicas, psiquicamente, e socialmente. Nós vivemos com outras pessoas, trabalhamos 
com outras pessoas, para outras pessoas, e no nosso caso sejam essas as pessoas como 
dizem: nós na área de saúde trabalhamos para os usuários do serviço de saúde, para a 
população, ou para as nossas famílias, enfim, somos ligados a outros por laços invisíveis, 
mas significativos. 

Mas voltando ao presenteísmo, querendo buscar indicadores para isso. É mui-
to interessante, no Brasil se está começando a falar do assunto, mas veladamente e sem 
comparar com saúde. Porque percebam, eu fiquei catorze anos trabalhando na área ad-
ministrativa, em uma escola de administração e quando saí de lá aposentada em 2006 já 
se falava, mas ainda meio escondido, a respeito do assunto. 

Nos últimos quatro anos a preocupação cresceu no mundo inteiro a respeito 
disso. Coloquei aqui (no slide) o exemplo da Austrália que avaliou os gastos em 2007 e 
perdeu 25,7 bilhões de dólares em decorrências do presenteísmo no país. Desse todo, 
10,1 bilhões foram de empresas através dos empregados que tiveram perda de produtivi-
dade. Os administradores estavam vendo um estorvo nesses funcionários, parados, que 
não se envolviam com as metas da empresa: “eles não faltam, estão lá, de corpo presente, 
são estorvos para a empresa”. Se você procura na internet alguma coisa em português 
sobre presenteísmo o que se vai achar é justamente isso: declarações de pessoas que fa-
zem assessoria de RH e que falam desse grande problema para a produtividade, para as 
metas, já que esses indivíduos estão lá parados, parasitando as empresas. 

Mas ninguém nem suspeita que esses trabalhadores possam estar doentes, são 
pessoas que escondem isso para não perder o emprego. Mas não é só isso, podem ser 
também pessoas desmotivadas, completamente frustradas em seu ideal profissional e 
que podem levar a doenças com o passar do tempo. Estão a caminho do adoecimento, 
apesar de os estudos revelarem que a maioria já está doente. 

Na Austrália vimos que é muito grande a perda das empresas que correspon-
de a essas pessoas desmotivadas comparadas com as mais ativas e mais engajadas. E o 
resto dos gastos é por parte do governo, em despesas com previdência social, sistemas 
de saúde e ainda há os custos intangíveis que são os custos sociais, como os que atin-
gem as famílias.  O que acontece em uma família onde a pessoa está desmotivada, o pai 
ou a mãe de família, irritados, estressados?  Enfim, os reflexos podem ser muitos, para  
o relacionamento familiar, para a própria saúde da família. Às vezes, os filhos perdem o 
interesse pelo estudo. 

O que eu queria dizer é o seguinte, que, pela expansão do presenteísmo, exis-
tem esses custos das empresas e o do Estado que são avaliados, e em alguns lugares eles 
percebem isso em termos de PIB nacional. E para nós que estamos militando na saúde, 
creio que todos aqui, é o caso de todos nós, é muito importante mostrarmos isso para os 
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empresários e é importante dialogar a respeito com uma entidade como a Fundacentro 
que por sua vez dialoga com empresários, com empregados e com o setor de saúde. Ain-
da, creio que seja interessante usar esse argumento (dos altos custos) porque esses custos 
mexem no bolso das empresas e no PIB do país.

Começaram a perceber que o presenteísmo está dando prejuízo para a Aus-
trália, mas para o Canadá também é elevadíssimo. O Canadá avaliou os seus custos, 
e está engajado em atuar contra o presenteísmo. Alemanha em 2009 declarou que o 
absenteísmo não é mais indicador de saúde dos empregados, como refere a agência ale-
mã BAUA – que analisa os  adoecimentos dos trabalhadores alemães - depois de um 
estudo nacional. Estudo que fez, no qual também identificou vários números (que eu 
não coloquei aqui no slide), e no Brasil é muito interessante o que foi constatado pelo 
Isma (International Stress Management Association), que é  uma empresa internacional 
voltada ao “gerenciamento do estresse” (Stress management),  e que realiza anualmente 
Congressos  em Porto Alegre.  

Essa entidade realizou uma pesquisa sobre presenteísmo, em Porto Alegre e 
São Paulo, em um total de mil empresas nas duas cidades. Eles viram que, só calculando 
os custos para as empresas,  os custos foram de 74 bilhões de reais.  Nos países escan-
dinavos, aonde o assunto vem sendo estudado há mais tempo, fizeram análises deta-
lhadas, com estudos estatísticos,  econômicos e epidemiológicos. Mas faltou examinar 
uma coisa muito importante: O que acontece com a pessoa? Não é só saúde mental, mas 
sem dúvida, é principalmente a saúde mental que é atingida, mesmo quando os agravos 
mentais são invisíveis e ficam embutidos em acidentes de trabalho, hipertensão arterial 
e mecanismos psicossomáticos que levam a outros adoecimentos. 

A propósito, o caso da Finlândia, por exemplo, é interessante pra mostrar este 
aspecto psicossomático (como as tensões emocionais atingem o organismo). Na Finlân-
dia,  na área de saúde do trabalho começaram a perceber que havia pessoas que tiveram 
enfarte em várias empresas. Mesmo com legislação social avançadíssima,  tendo sido 
muito menos apanhados pela crise do que outros países, ainda assim começam a apa-
recer na Finlândia enfartes em pessoas com menos de 50 anos, menos de 45 inclusive. 

Então eles verificaram que muitas dessas pessoas que tiveram esses enfartes, 
elas antes vinham sentindo cansaço, começavam a andar muito e ficavam cansadas, às 
vezes inchava um pouco o pé, tinham uma dor precordial, mas passava. Eles diziam: 
“Bom, deve ser gases, deve ser qualquer coisa, vai passar”. Mas as pessoas estavam de um 
modo geral, sentindo já entre dois e três anos sintomas de coronariopatia, doenças das 
artérias coronárias que irrigam o nosso coração e uma série de outros sintomas que eu 
não vou detalhar. Mas eles avaliaram que essas pessoas tinham ficado doentes bastante 
tempo, mas sem se manifestarem. E aí, analisam o porquê, às vezes as pessoas estavam 
engajadas: “Não, eu não posso prejudicar a minha equipe de trabalho”. 

Outro motivo era porque também quando a pessoa falta para ir ao médico, a 
equipe, às vezes, fica meio brava: “Poxa, você vai passear e deixa a gente”, como foi visto 
também aqui (no Brasil).  Ou então as empresas, que lá não existe tanto essa imagem de 
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excelência que há nos outros países, mas de qualquer maneira vale eu dizer isso como 
exemplo que serviria para outros países. “Tem que ser perfeito, ninguém pode adoecer, 
aqui todo mundo está cheio de energia”. 

Existe um autor francês _ o psiquiatra Pierre Monroy _ que escreveu um livro 
cujo título é A violência da excelência, se eu não me engano. Ele trabalhava em grandes 
empresas francesas. Ele escreveu mostrando que esse ideal de perfeição como muito 
bem falou o Dr. René aqui, é impossível _ pois desconsidera a variabilidade do ser hu-
mano, que foi tão bem vista por Canguilhem. Quer dizer, o ser humano tem variações, 
ele não pode ser excelente todo o tempo, se tem uma pessoa doente em casa, se a mu-
lher acabou de ter um filho, é uma série de momentos da vida em que a gente não está 
tão disposto, tão engajado no trabalho, porque somos seres vivos, temos família, outros 
compromissos, ou sei lá, teve uma enchente, como acontece aqui no Brasil, então como é 
que a pessoa está engajada e a casa dela está alagada, enfim, não vamos nos alongar mais, 
sei que estão entendendo porque muitos de vocês tem experiência, vivem isto (a varia-
bilidade humana) no cotidiano.  Então, a ideia é essa, de que há uma variabilidade, que 
o ideal de excelência influi também para substituir o absenteísmo pelo presenteísmo.    

Acrescento ainda em relação aos problemas cardíacos dos finlandeses, pois 
eles viram que muitas das pessoas que tiveram um enfarte, teriam podido se tratar 
precocemente, mas não tendo feito isso, tiveram um problema muito mais sério, que 
foi o aumento de enfartes. No caso da Suécia, foi verificado na pesquisa que pessoas 
que foram procurar a ajuda médica, e que já tinham o presenteísmo durante alguns 
anos,  apresentaram problemas tão sérios que muitos tiveram que ter uma aposenta-
doria precoce - o que onera o Estado. E, claro, onera socialmente (e psicologicamente)  
uma pessoa que muitas vezes tem quarenta e poucos anos e gostaria de continuar  
tendo uma vida produtiva e ativa, e, no entanto, está tão limitado que teve que se apo-
sentar. E no caso da Dinamarca também, eles estudaram aposentadoria precoce. 

São vários os estudos que existem, e que eu acho que nós, os sanitaristas bra-
sileiros, as pessoas da Saúde do Trabalhador, precisam incentivar o governo brasileiro e 
as empresas, inclusive, que façam mais estudos sobre essa questão. E isso deve interessar 
também à Previdência Social, que reclama seus altos custos com os proventos e que 
restringe, como nós vimos aqui nesses dois dias, esses benefícios, prejudicando os real-
mente adoecidos,  seja pelo trabalho, ou por outras razões. 

Seria importante, em suma, que no Brasil,  nós déssemos atenção ao  presente-
ísmo,  que é um importantíssimo  indicador de exclusão social, porque essas pessoas são 
excluídas precocemente do trabalho, da vida ativa, e porque há a repercussão disto sobre 
suas famílias. Sem repetir que, como vimos, o presenteísmo afeta também a economia 
do país e a das empresas.  

Mas ainda existe muita coisa a respeito do sofrimento humano, que é social 
e mental. O que muitas dessas pessoas adoecidas e que não se manifestam começam a 
render menos, e se elas não têm muito tempo em casa, dependendo dos seus vínculos, 
elas acabam sendo demitidas por justa causa porque estão tendo falhas, etc., e não são 
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reconhecidas por estarem adoecidas, e esse não reconhecimento é uma das consequên-
cias. Então tem a exclusão daquela pessoa que está desgastada psicológica e muitas vezes 
fisicamente também, e que aí não vai passar nos exames admissionais, ou nos testes, e vai 
ficar desempregado, e isso é um processo de desfiliação e de exclusão social progressiva. 

Eu não gosto muito de falar de exclusão, valeria a pena discutir mais um pou-
co isso, porque já se disse que ninguém pode estar excluído do gênero humano ou mes-
mo inteiramente separado da sociedade. O que acontece é que as pessoas vão para as 
margens, e do que atualmente falamos muito é de precarização, em que os laços sociais 
são cada vez mais desgastados. Nós temos níveis cada vez maiores de isolamento social. 
Mas nada contra o titulo deste evento, Maria Maeno, pois exclusão é de fato a palavra 
que todo mundo usa no Brasil, e sabe, é o que Robert Castel e outros sociólogos discu-
tem, vamos dizer, é como essa palavra é absolutista,  pois “exclusão”, exclusão do gênero 
humano,  isso não existe. As pessoas estão sendo marginalizadas, precarizadas, isoladas, 
isso sim. Olha, como eu falei sobre outros países _ e também nos Estados Unidos, que 
eu não mencionei _ eles também estão fazendo estudos importantíssimos, e discutem 
o que fazer contra o presenteísmo. Isso é que é interessante e pode vir a ter importantes 
implicações para a prevenção. 

Eu não posso deixar de falar para vocês a respeito da União Europeia, princi-
palmente a Alemanha, que lideraram uma série de estudos e mostraram a enormidade 
dos custos do presenteísmo.  Após essa conclusão, veio a grande pergunta: O que deve 
ser feito?  Surgiu uma única resposta: Procurar mudar a mentalidade dos empresaria-
dos e dos gestores, para que as pessoas tenham o direito de dizer que estão doentes e de 
procurar ajuda precocemente. 

A detecção precoce seria, portanto a receita, a partir da comissão que elaborou 
o estudo e chegou a essa conclusão. Embora tal receita seja insatisfatória para muitos,  e 
para mim também, porque o que achamos que precisa mudar são as causas de adoeci-
mento, as formas de exigir, de gerenciar, para acabar a exigências de metas impossíveis, 
tempos desumanos de desempenho. Enfim, eu não vou repetir o que já disse no início, 
mas o que precisamos evitar e superar são esses tipos de adoecimento ligadas às formas 
de administrar, de organizar o trabalho, de pressionar de todos os jeitos, inclusive sedu-
zindo e premiando, e de exigir excelência humana. 

Como foi bem dito aqui pelo Buschinelli, super-homens e super-mulheres, e 
em uma época em que a exaltação de super-heróis está muita em voga. A expressão “su-
per-herói da produção” foi usada por Marcelo Finazzi dos Santos, que, paradoxalmente, 
é justamente um professor de administração da Universidade da  Brasília,  que estudou 
o suicídio dos bancários do Distrito Federal e relatou como mais de duas dezenas destes 
bancários, pressionados  pelas exigências de serem “super-heróis da produção”, acaba-
ram se suicidando. 

Além do adoecimento explicado pelo alto estresse, que resulta em aumento de 
pressão arterial e outros prejuízos ao organismo, nós temos que pensar que não é só isso 
e que existe uma série de distúrbios mentais, que eu não vou poder enumerar aqui, que 
estão atualmente muito relacionados com o trabalho. Já ouviram falar como o burn out 
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tem levado ao aumento das depressões, o nome/designação mais correta de burn out em 
português é esgotamento profissional, conforme adotado na França e também no  Brasil. 

Olha, eu quero também chamar atenção para o alcoolismo, para o fato de que 
no Brasil o alcoolismo continua sendo o nosso maior problema de saúde mental, e é 
muito interessante que o alcoolismo viceja inclusive no setor público, aonde atinge mes-
mo muito daqueles funcionários que são realmente estatutários, e que não tem o risco 
tão grande de perder o emprego como no setor privado, pois para isso é preciso que haja 
processo administrativo.

Portanto, o presenteísmo não deriva aí do temor de demissão. Por que então, 
se encontra em certas repartições publicas um presenteísmo às vezes associado a alcoo-
lismo ou a outros transtornos psíquicos? Igualmente na França, onde também já houve 
estudos sobre presenteísmo e adoecimento dos funcionários públicos, acontece mesma 
coisa, por quê? Porque aí o que se passa, é um processo gerado a partir do mal que brota 
a partir do gerenciamento desmotivador, um processo de decepção e mortificação. Esse 
processo é marcado muitas vezes pelo esvaziamento do significado da função e do pró-
prio papel social de alguém que teve uma trajetória de serviços prestados à comunidade, 
uma trajetória da qual se orgulhava e que merecia um respeito agora perdido.  

Temos exemplos na área de saúde, onde vários estudos verificaram que as pes-
soas não estão podendo mais trabalhar direito, trabalhar decentemente como médicos 
ou como enfermeiras, ou como psicólogas, assistentes sociais, ou fonoaudiólogas, tera-
peutas ocupacionais ou fisioterapeutas. Esses profissionais não podem fazer o bem ao 
seu trabalho porque o que está sendo exigido para muitos é apenas desempenho buro-
crático, trabalhar no computador, fazer registros e participar de reuniões, com tempos 
de atendimento estreitados e incompatíveis com o exercício decente de suas profissões, 
pois, em geral, estão submetidos a exigências de  produtividade  que impedem  a qualida-
de do atendimento e dos procedimentos.  Desse modo, eles se sentem muito frustrados. 

No setor público, chamo a atenção para a área de educação.  O professor tam-
bém é afetado em sua saúde pelo gerencialismo neoliberal. E mesmo quando existe in-
tenção de proteger a saúde dos professores, pode ser difícil evitar que estes professores 
sejam atingidos pela precarização e pela violência social. Eu estive em uma reunião em 
Belo Horizonte, com professores, com a área da Secretaria de Educação que está fazendo 
um belíssimo trabalho lá para avaliar justamente gestão e adoecimento no setor educa-
ção, assim como eles estão avaliando também no setor de saúde e no setor de segurança 
pública, prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria de Planejamento com setor especial 
para estudar isso. Dr. René, que é bem ligado em Minas Gerais, deve conhecer esse tra-
balho magnífico.  

Enfim, tive um encontro com gestores públicos e professores de uma metró-
pole, uma capital brasileira, e nessa reunião queriam justamente discutir com alguém da 
área de saúde mental, porque haviam feito um estudo sobre  os diagnósticos do grande 
número de professores afastados e a maior parte dos adoecimentos eram mentais. Várias 
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professoras apresentaram depoimentos bastante reveladores do que as havia pressiona-
do e “esgotado”. 

Era uma situação aberta de debate, que proporcionava analisar francamen-
te as origens dos processos de desgaste mental relacionadas ao trabalho, para refletir 
seriamente no modo de humanizar as formas de gerenciamento, comunicação, dimen-
sionamento de jornadas e das classes, organização e avaliação, bem como o volume de 
atividades exigidas, que eles estão identificando como adoecedoras.  Mas estavam pre-
ocupados com os dados de absenteísmo, eles não estavam analisando o presenteísmo. E 
aí, nós começamos a discutir o presenteísmo, foi muito interessante porque as pessoas 
concordaram. Muitos haviam tido sintomas bem antes de procurarem ajuda médica ou 
licença e consideraram que esta demora havia prejudicado a recuperação de sua saú-
de. Algumas pessoas que estavam na plateia eram, além das professoras e professores, 
diretoras, médicos, pessoas do setor saúde, que também tinham adoecido. Outros fun-
cionários municipais, além dos gerentes, também se identificaram com as vivências de 
“bloqueio” e ansiedade relatadas nas situações descritas. Foi uma coisa impressionante, 
muito interessante. 

Bom, para falar de Brasil, que falamos da Escandinávia, tão longe de nós. Nós 
vamos ter que discutir depois, então agora eu vou falar só os itens.

Falei muito do presenteísmo. Mas desejo ainda fazer um comentário  sobre o 
que chamo “multiplicação de danos”. Falo do desgaste mental em profissões que lidam 
com outras vidas. Isso já foi mostrado aqui hoje, quando foram mencionados os condu-
tores de veículos coletivos. E o mesmo que existe na área de transportes, também existe 
na área da saúde,,  quando um médico doente pode multiplicar danos entre as pessoas 
que ele não consegue atender bem.  Da mesma forma que outros profissionais de saúde 
que tenham sofrido desgaste mental importante podem prejudicar pacientes de serviços 
de saúde,  podem acarretar o dano.  

É preciso lembrar que o condutor de ônibus, (eu tratei de muitos deles no 
Hospital das Clínicas até no começo desse ano), assim como ferroviários, metroviários, 
pessoas da área de aviação, controladores do tráfego aéreo, são todos profissionais que 
tem responsabilidades por muitas vidas. Eles precisam ter respeitados seus biorritmos 
(tempos humanos de trabalho e de descanso), estar bem psicologicamente, recebendo 
apoio psicológico, recebendo reconhecimento pelo seu trabalho, com liberdade para 
exercer autonomamente seus conhecimentos a fim de poder trabalhar bem, sem causar 
acidentes. Assim como todos os que são responsáveis pela atenção à saúde da população, 
nos mais diversos níveis hierárquicos. 

Quanto aos distúrbios nas comunicações, são grandes os erros nas empresas 
de todo tipo, por falha de comunicação, conflitos internos muito desgastantes emocio-
nalmente para chefias também, assédio moral, agravos a saúde dos que atuam no setor 
saúde. A gravidade da deterioração da confiança e dos relacionamentos em um trabalho 
mental intensivo e complexo, que é intelectual, relacional e psicoafetivo. 
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A confiança dos usuários, dos serviços, e também nos próprios convênios, 
é uma deterioração a uma oposição que se faz, às vezes, entre o médico e o cliente 
insatisfeito, frustrado. E o médico, por sua vez, também frustrado por não poder 
trabalhar direito, tem que atender mais quinze. A corrida contra  o tempo gera prejuízo 
a comunicação, deterioriza a relação, fazendo com que o profissional fica impedido de 
pensar. Esse impedimento do pensar constitui uma constatação tanto dos pesquisadores 
quanto de muito profissionais e  assalariados nos mais diversos setores, constatando que 
em muitas áreas, as pessoas estão sendo impedidas de pensar e elas estão se sentindo 
robotizadas. Em algum dos estudos de campo, nas pesquisas que fizemos, e também 
no atendimento clínico, as pessoas diziam isso: “Eu estou virando um macaco, eu estou 
virando um robô”, são frases que se repetem. 

Eu fiz uma análise, juntamente com outros colegas de pesquisa, em que pro-
curei quais imagens as pessoas têm de si mesmas nesses tipos de trabalho, e verifiquei 
que desde a imagem do escravo até a imagem do macaco, do macaco amestrado. A 
deterioração dos vínculos de confiança é uma face dessa problemática. E temos ainda 
outro aspecto importante: O de como as pessoas se sentem diante da tecnologia que as 
controla. Ou seja, agora não é um chefe que controla mais o desempenho dele, como por 
exemplo, no Call Center. 

Em outros lugares, está sendo registrado, ou o número de toques ou então as 
câmaras que estão acompanhando e filmando as pessoas o dia inteiro. Elas se sentem vi-
giadas o tempo todo, é uma coisa que origina o desenvolvimento de uma nova patologia. 
Eu não gosto de inventar novas doenças, mas não é invenção minha. 

As psicanalistas Marie Pezé, que dirigia até pouco tempo, na França, uma 
grande rede de clínicas de tratamentos de trabalhadores adoecidos psiquicamente, ela 
disse o seguinte: “Está havendo uma paranoia situacional”. Ela estudou profundamente 
as situações de trabalho e vivências subjetivas das pessoas em que diagnosticou  
esse transtorno. Para quem aqui não é da área, vale explicar que paranoia é uma 
patologia mental, um transtorno mental que é caracterizado por uma sistematização 
de ideias de perseguição, as pessoas se sentem perseguidas por tudo, interpretam tudo 
como sendo persecutório, sentem-se alvos de uma perseguição permanente por parte de 
todos ou quase  todos. As pessoas estão desenvolvendo isso, essas ideias sistematizadas 
de perseguição em certos ambientes, onde a gerência exerce um controle que assume de 
fato uma característica invasiva e persecutória.             

Isso ocasiona enormes mal entendidos e conflitos, perdas de produção. Esta 
seria a “paranoia situacional”, identificada por Marie Pezé,  expressão que  estou adotan-
do atualmente em vez da que eu utilizava antes, quando falava de “síndrome paranóide 
não psicótica”. Felizmente não é aquela paranoia clássica da psiquiatria, dificílima para 
a gente tratar, quase impossível de cura. Porque nesta paranoia situacional, gerada na si-
tuação de trabalho, existe alguma coisa que está ligada a um ambiente que, se melhorar, 
se for humanizado, isso vai desaparecer. Infelizmente as pessoas, às vezes, estão apre-
sentando desdobramentos clínicos dessa paranoia situacional, desdobramentos sérios, 
em termos inclusive de suicídios ou de agressões e até assassinatos, o que já desloca a 
problemática para a área penal. 
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Aí vocês vão perguntar: E os gestores, eles são os grandes culpados?. Trata-se 
de outro capítulo da problemática, do qual não será possível (pelo tempo) falar muito 
aqui. Mas deve haver gestores presentes na plateia e em consideração a eles devo dizer, 
pelo menos, que a saúde dos gestores também tem sido estudada e que existe a visão 
de que muitas vezes eles ficam aprisionados em um verdadeiro sanduíche entre a di-
reção da empresa e os funcionários. E esses gestores, inclusive os das áreas de saúde e 
segurança do trabalho, aqui presentes eu acredito, eles também podem correr risco de 
adoecimentos, inclusive na área psicossomática e psíquica. 

Eu não falei da psicossomática, foi colocado aqui por outros expositores, en-
tão para falar de uma das doenças de maior prevalência, aquilo que é a epidemia da 
hipertensão, ela não é mais do que muitas vezes, um reflexo da epidemia do estresse 
laboral. Vamos conversar que hipertensão arterial é uma doença multifatorial, depende 
de tensão emocional, mas também de sedentarismo, alimentação, fatores genéticos,  etc. 
Mas se o trabalho se torna um estressor preponderante, ele é o único que explica as ver-
dadeiras epidemias de hipertensão que estão acontecendo em muitas empresas. 

Os senhores que trabalham com empresas privadas, considerem o seguinte: Se 
nessa empresa está acontecendo uma visível epidemia de hipertensão, incluindo muitas 
pessoas que tem menos de 35 anos de idade, o que pensar? Vi algo assim em um estu-
do sobre a área operativa do metrô de S. Paulo, há mais de 30 anos atrás. Lá, pessoas 
admitidas poucos anos antes e então aprovadas nos exames admissionais, já estavam 
hipertensos  por volta dos 30 anos ou mesmo menos. Alguns sofriam crises frequentes 
de hipertensão.

 Então, eu vou ficar por aqui, só para a gente poder pensar melhor na saúde 
dos trabalhadores, mas também em ajudar as empresas a pensarem nos próprios custos, 
no desperdício humano que é um crime que está ocorrendo em relação a operários não 
qualificados, a técnicos, a gestores, a profissionais da medicina, enfim, de todas as áreas.

 Não falei dos engenheiros, existem muitos estudos sobre o adoecimento dos 
engenheiros, a desqualificação desses trabalhadores.  Lembremo-nos do Engenheiro que 
virou suco, nome do restaurantezinho que havia aqui na Avenida Paulista, não conheci 
nunca o dono, mas sempre pensei: “Deve ter sido um dos que foram desqualificados, 
mas que foi bastante inteligente para abrir um restaurante com esse nome”.

v  v

Mírian Pedrollo Silvestre

1. Introdução

O objetivo desta apresentação foi estimular o debate após as apresentações 
feitas pelos palestrantes Dr. René Mendes, Dr. José Tarcísio Penteado Buschinelli e Dra. 
Edith Seligmann-Silva a partir de coletânea de situações concretas vivenciadas pelo Cen-
tro de Referência em Saúde do Trabalhador de Campinas. Estas situações evidenciam a 
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prática das diversas instituições ligadas à assistência ao trabalhador que têm resultado 
em ocultação do adoecimento relacionado ao trabalho e todas as suas consequências.

2. Caracterização da morbimortalidade relacionada ao trabalho, segundo 
estatísticas da Previdência Social: 

Foram utilizadas informações dos Anuários Estatísticos da Previdência Social 
de 2006 a 2008, disponíveis no sítio eletrônico da Previdência Social, acessadas durante 
o mês de outubro e novembro de 2010. Foram estudadas as concessões de benefício 
espécie 91, comparando-se Brasil, Região Sudeste, Estado de São Paulo, Município de 
São Paulo e Município de Campinas, cujos resultados estão expressos nos gráficos 1, 2, 
3, 4 e 5.

 

Gráfico 1  B91 Brasil

    
Gráfico 2  B91 Sudeste
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 Gráfico 3  B91 Estado de São Paulo

Gráfico 4  B91 Município de São Paulo
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Gráfico 5  B91 Município de Campinas

Chama atenção a discrepância entre as concessões de benefício previdenciário 
espécie 91 (“B91”), auxílio-doença acidentário em Campinas, quando comparadas ao 
país, à região, ao estado ou mesmo em relação ao município de São Paulo, que guarda 
semelhanças com Campinas quanto à diversidade da atividade econômica, organizações 
institucionais e padrão socioeconômico.

Observamos também que na distribuição proporcional de concessões de be-
nefício por doença assim como nas concessões de benefício sem CAT, ou seja, feitas a 
partir do Nexo Técnico Epidemiológico, há realmente uma redução das notificações 
destes tipos em Campinas em relação às outras categorias estudadas (gráficos 6 e 7).

 
 

Gráfico 6  Doença relacionada ao trabalho



Gráfico 7  B91 sem CAT

Todavia, tal discrepância não aparece quando observamos a distribuição pro-
porcional de óbitos pelo trabalho (gráfico 8).

Gráfico 8  Doença relacionada ao trabalho

O que se pode pensar a partir das informações acima? O que justificaria uma 
redução da morbidade pelo trabalho em Campinas em relação às outras regiões estuda-
das, sem, contudo, verificar uma diferença na distribuição proporcional de óbitos pelo 
trabalho em relação às mesmas categorias?
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Dificilmente teríamos uma melhoria das condições dos ambientes de trabalho 
que resultassem em redução da morbidade sem que isso trouxesse impacto também 
sobre a letalidade de tais ambientes, o que nos leva a fortes indícios de que em Campi-
nas a subnotificação de doenças relacionadas ao trabalho tem sido ainda maior que no 
restante do país. E mais, pela observação das concessões de benefícios sem CAT, ou seja, 
através do Nexo Técnico Epidemiológico, supõe-se que tal ferramenta não está sendo 
utilizada em Campinas como no restante do país.

3. Possíveis explicações para a subnotificação dos casos de doenças relacio-
nadas ao trabalho em Campinas, baseadas na prática diária do Cerest-
-Campinas.

Serão avaliadas:

a) Ações das empresas:

b) Ações do INSS:

c) Contribuições do SUS:

d) Contribuições do aparelho formador.

a) Ações das empresas:

•	Não emissão de CAT;

•	Emissão de CAT, mas sem afastamento (trabalho compatível, remu-
neração para ficar em casa);

•	Contestação de CAT “externa” (CAT não emitida pelo empregador) 
junto ao INSS;

•	Contestação de B91 caracterizado através de Nexo Técnico Epide-
miológico junto ao INSS; 

•	Pressão sobre os médicos assistentes de convênio médico através de 
visitas de representantes de empresas em consultórios de médicos 
que colaboram no preenchimento de CAT ou através de denúncias 
dos mesmos nos comitês de ética dos convênios;

•	Contratação de médicos especialistas que através de avaliações diag-
nósticas subsidiam propositura de acordos extrajudiciais para tra-
balhadores que adoeceram em decorrência do trabalho. Este tipo 
de ação impede o aparecimento de demandas judiciais de reparação 
por motivo de saúde e também não se desdobra em notificações à 
Previdência Social ou ao SUS (maior detalhamento no Exemplo 1). 
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Exemplos de ações de empresas:

•	Assessoria médica especializada a empresa que resultou em subnoti-
ficação de doenças relacionadas ao amianto.

Trata-se de caso de empresa que fabricava artefatos de fibrocimento localizada 
na região de Piracicaba-SP, que foi alvo de denúncia no Ministério Público do Trabalho 
(MPT) – PRT 15 por más condições no meio ambiente de trabalho. 

Além disso, foi apresentada denúncia por parte da Associação Brasileira dos 
Expostos ao Amianto (Abrea), acolhida no mesmo Inquérito Civil Público, quanto ao 
fato de que a empresa estaria promovendo realização de acordos extrajudiciais para 
trabalhadores que tiveram diagnóstico de doença relacionada à exposição ao asbesto 
(asbestose, câncer ocupacional e placas pleurais). A denúncia apontava que a empresa 
oferecia aos trabalhadores a possibilidade de receber rapidamente determinados valo-
res em dinheiro caso se submetessem a avaliação diagnóstica com médicos especialis-
tas indicados pela empresa e fosse constatada alguma doença causada pelo amianto,  
havendo valores diferenciados para os achados de placa pleural, asbestose e câncer. Em 
troca dos valores em dinheiro o trabalhador assumia o compromisso formal de não 
processar judicialmente a empresa. Os trabalhadores que estivessem doentes e não acei-
tassem o acordo teriam como opção recorrer à justiça e aguardar anos por uma decisão.

Por ocasião da intervenção do MPT a empresa já havia realizado cerca de 
1300 acordos extrajudiciais com ex-trabalhadores, sendo que mais de 600 trabalhadores 
apresentavam doença relacionada ao amianto. 

Apesar dos acordos já firmados, nenhum caso havia sido notificado ao INSS 
(através de CAT) ou ao Ministério da Saúde (através do SINAN), conforme determina 
legislação. Foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) perante o MPT, 
onde a empresa comprometeu-se a emitir CAT para todos os casos de doença relacio-
nada ao trabalho. A partir das CAT emitidas pela empresa os casos foram notificados 
ao SINAN. 

Na tabela 1, a distribuição dos diagnósticos encontrados nas CAT’s:

Tabela 1  Distribuição dos diagnósticos encontrados nas CAT’s

Diagnóstico N %
Asbestose 64 9,4
Adenocarcinoma de Pulmão 1 0,1
Mesotelioma de Pleura 4 0,6
Neoplasia Pulmonar 1 0,1
Placas Pleurais 612 89,7
Total 682 100,0
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Indústria de fabricação de autopeças e eletroeletrônicos (características):

•	Grande empregadora do município:

•	Muitas intervenções das instituições públicas por questões de saúde 
e segurança no trabalho:

•	Em investigação no MPT, com participação do Cerest e sindicato. 

Durante o processo de investigação muitas informações foram colhidas. Para 
efeito desta apresentação destacaremos apenas dois aspectos observados, por serem 
ilustrativos da ação de grandes empresas que contam com Sesmts e Departamentos ju-
rídicos bem organizados.

O primeiro aspecto diz respeito àquilo que a empresa identificou como “De-
manda Ergonômica de Saúde”. Segundo informações entregues pela empresa, durante o 
ano de 2008 foram identificados 172 casos para “avaliação de queixas osteomusculares e 
NETP”. Apenas 39 destes foram concluídos durante o ano de 2008, sendo que 32 resul-
taram em “contestação de CAT externa”, forma como a empresa se refere a Comunica-
ções de Acidente de Trabalho emitidas pelo sindicato, por serviço de saúde pelo próprio 
trabalhador ou por autoridade pública. Nos 7 casos restantes foi reconhecido nexo entre 
doença e trabalho. A empresa justifica não ter concluído a avaliação dos outros 133 ca-
sos (77,2% da “Demanda Ergonômica de Saúde”) pela dificuldade de se investigar casos 
de LER, principalmente quanto à necessidade de realização de muitos exames comple-
mentares, o que observamos, é realmente indicado pela empresa.

Avaliamos ainda as CAT emitidas pela empresa no ano de 2008, fornecidas 
pela própria empresa a pedido do MPT. A distribuição segundo tipo de CAT encontra-
se na Tabela 2 e a distribuição segundo diagnósticos de CAT emitida por doença 
relacionada ao trabalho encontra-se no quadro 1.

Tabela 2  Distribuição- tipo de CAT

Tipo de AT N %

Típico 66 71,0

Doença 7   7,5

Trajeto 20 21,5
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Quadro 1  Distribuição- diagnósticos de CAT

CID 10 – Doença Afastamento do trabalho

G56 – Síndrome do túnel do carpo Não

M75.4 – Síndrome da colisão ombro Não

M75.5 – Bursite ombro Não

M65.4 – Tendinite de De Quervain Não

M65.4 – Tendinite de De Quervain Não

M75.4 – Síndrome da colisão ombro 15 dias

L23.5 – Dermatite alérgica contato Não

De fato observamos que foram apenas 6 casos de doenças relacionadas ao 
trabalho que podem ser enquadradas como LER/DORT, sendo que nenhum dos casos 
passou por perícia no INSS, uma vez que não houve indicação de afastamento em 5 
casos e em 1 deles o afastamento foi de 15 dias.

Apenas para lembrar, mesmo os 7 casos identificados pela empresa como do-
ença relacionada ao trabalho não contribuíram para as estatísticas do INSS mostradas 
no início desta apresentação, uma vez que não geraram benefício previdenciário. As-
sim, também não contribuem para o cálculo do Nexo Técnico Epidemiológico do Cnae 
específico, e obviamente não contam no cálculo do Fator Acidentário Previdenciário, 
baseado no NTEp e que é utilizado para o cálculo da contribuição devida pela empresa 
ao INSS.

Pergunta-se ao final desse exemplo: quantos casos de trabalhadores dessa em-
presa específica teriam sido afastados pelo INSS em auxílio-doença-previdenciário por 
doenças que se enquadrariam no Nexo Técnico Epidemiológico dessa categoria? Infe-
lizmente a resposta não está disponível para os trabalhadores em geral ou mesmo para a 
vigilância em saúde do SUS, pela forma como se organiza o INSS hoje.

a) Ações do INSS que contribuem para a subnotificação:

•	Bancos de dados da Previdência permanecem fechados, inclusive 
para o SUS, não havendo transparência quanto ao adoecimento cau-
sado pelas empresas; 

•	Descumprimento das próprias normas técnicas da Previdência por 
parte dos peritos médicos do INSS, como nos casos de LER/DORT, 
por exemplo, previstos na Instrução Normativa n0 98/2003, e que 
é sistematicamente desrespeitada por peritos que exigem exames 
complementares como prova do adoecimento. Ou enquadramento 
de grande nº de doenças profissionais, cujo nexo com o trabalho é 
presumido e imediato, doenças comuns, como nos casos das pneu-
moconioses (gráfico 9);
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Gráfico 9  Distribuição por número de benefícios concedidos/ano por  
CID J62 (silicose)

•	Reconhecimento imediato de nexo apenas nas CAT emitidas por 
empresas. As CAT emitidas pelos outros atores sociais, previstos 
em lei, são inicialmente enquadradas como “doença-comum”, sen-
do avaliado o nexo com o trabalho apenas se o trabalhador solicitar 
transformação de benefício previdenciário em acidentário; 

•	Demora nas avaliações de postos de trabalho e nos pedidos de trans-
formação de benefício solicitados pelos trabalhadores;

•	Rápida aceitação das contestações de CAT ou de NTEp feitas por 
empresas, sem aprofundamento de investigação, conforme constata-
mos em vários casos onde os trabalhadores nos disponibilizaram os 
Laudos Médicos Periciais constantes do Sistema de Administração 
de Benefícios (Sabi) do INSS - feitos por médicos peritos do INSS no 
momento da perícia;

•	Desconsideração do Nexo Técnico Epidemiológico, sem justificati-
va explicitada nos Laudos Médicos Periciais, observados na mesma 
fonte do item anterior.

b) Contribuições do SUS para a subnotificação (SUS- Vigilância em Saúde 
do Trabalhador):

•	Longos processos administrativos; 

•	Contestações administrativas e judiciais das empresas quanto à 
competência do SUS para todas as ações realizadas junto às mesmas;
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•	Mandados de segurança que imobilizam a ação durante meses ou 
anos.

Assistência em todos os níveis:

•	Profissional não está preparado para ver, ou não quer ver, a relação 
entre doença e trabalho;

•	Quando vê, não sabe o que fazer ou prefere não fazer, frente as difi-
culdades que imagina enfrentar com a empresa e Previdência Social.

c) Contribuições do aparelho formador dos profissionais de saúde para a 
subnotificação:

•	A maioria dos cursos de formação de profissionais de saúde ainda 
não contemplam saúde do trabalhador em sua grade curricular ou 
dentro das várias disciplinas:

•	“Cultura do medo” com estímulo a não notificação de agravos rela-
cionados ao trabalho. 

Exemplo: o sítio eletrônico4 de apresentação da disciplina de Otorrinolarin-
gologia Ocupacional de uma universidade pública dá como exemplo de sua atuação um 
caso de um trabalhador que teria sido encaminhado ao serviço especializado já com 
diagnóstico de Perda Auditiva Induzida por Ruído, recebendo benefício previdenciário 
e acionando a empresa judicialmente pela perda. Através da correta avaliação daquela 
especialidade concluiu-se que o caso não tinha relação com o trabalho. Após a apre-
sentação do caso está colocado o seguinte alerta: “O profissional que der suporte a uma 
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) com diagnóstico de Pair precisa estar tec-
nicamente muito bem embasado em suas afirmações, pois está sujeito a ser contestado 
e, até mesmo, incriminado por seus atos”. (g.n.) 

Neste caso, não se pretende discutir o diagnóstico em si, mas a escolha de um 
caso de erro diagnóstico, seguido pela mensagem de possível incriminação, como apre-
sentação pública da disciplina. Não seria mais adequado a uma Faculdade de Ciências 
Médicas pública e renomada destacar aspectos da prevenção e da conservação auditiva?

 

4 Fonte:http:/www.fcm.unicamp.br/fcm/departamentos/departamento-de-otorrinolaringologia/areas-do-depar-
tamento/otorrinolaringologia-ocupac/ (acessado em 08/12/2010).
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4. Outro exemplo do trabalho médico como fator de exclusão de trabalha-
dores

 No segundo semestre de 2010 o Governo do Estado de São Paulo divulgou 
notificação a candidatos aprovados na primeira fase de um concurso público para 
professores que os mesmos deveriam providenciar às suas próprias custas os seguintes 
exames complementares:

•	Hemograma completo;

•	VHS;

•	Glicemia de jejum;

•	PSA prostático – para homens acima de 40 anos de idade;

•	TGO/TGP‐ Gama GT;

•	Ureia e creatinina;

•	Ácido úrico, urina tipo I e urucultura ‐ se necessário;

•	ECG (eletrocardiograma), com laudo;

•	Raio X de tórax, com laudo;

•	Colposcopia e colpocitologia oncótica (mulheres acima de 25 anos 
ou com vida sexual ativa);

•	Laudo mamografia e ultrasonografia de mama, se necessário ‐ Mu-
lheres a partir de

•	40 anos;

•	Exame de laringoscopia indireta ou vídeo laringoscopia com foto;

•	Audiometria vocal e tonal.

O comunicado destacava que os exames serviriam como subsídio para inspe-
ção médica e que sem a apresentação de todos os exames o candidato não seria pericia-
do, o que impediria a continuidade de seu processo seletivo. 

Houve repercussão na imprensa e o governo do estado assumiu os custos dos 
exames, sem, contudo, rever a política de seleção de RH.
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5. Reflexões e conclusões: 

Ao contrário do que se esperaria a partir da ação baseada na boa prática clí-
nica, nos preceitos da ética e mesmo no cumprimento da legislação vigente, o que se 
observa é que a prática médica tem servido de diferentes formas como fator de exclusão 
de cidadãos trabalhadores. 

As doenças relacionadas ao trabalho permanecem em campo obscuro, haven-
do diversas estratégias para que os diagnósticos não sejam firmados, ou para que sejam 
desfeitos, conforme exemplificado acima. 

Exclusão do mercado de trabalho de indivíduos que apresentam doenças re-
lacionadas ou não ao trabalho, sem avaliações sobre a real capacidade/incapacidade; 
negação de direitos previdenciários e/ou trabalhistas já garantidos em lei e malversação 
dos conhecimentos científicos nas avaliações diagnósticas são faces diferentes da mesma 
realidade: interesses do mercado acima de quaisquer outros valores, inclusive do direito 
à vida. 

A verdade científica ou a necessidade/dificuldade de se provar cientificamente  
que existe ou existiu relação entre a doença e o trabalho tem sido uma das tônicas mais 
utilizadas pelos diversos atores da exclusão.

Nesse sentido, torna-se necessária a reflexão sobre as verdades científicas e 
utilizaremos para tal alguns exemplos da toxicologia. 

O gráfico 10 nos mostra a evolução dos níveis considerados “seguros” para 
exposição ambiental ao benzeno nas últimas décadas em relação à ocorrência de leuce-
mia. Aquilo que se acreditava ser inócuo para a maioria dos trabalhadores na década de 
50 é inadmissível em qualquer parte do planeta nos dias de hoje, graças à evolução do 
conhecimento científico acerca da ação dessa substância no corpo humano.

 
 
 

Gráfico 105 Evolução dos níveis seguros para exposição ao benzeno

5 Fonte: David Kriebel-Professor  University of Massachusetts Lowell UNICAMP, maio de 2003. 



159

Se analisarmos o que sabemos hoje sobre o chumbo, veremos que há um dis-
parate entre o que a ciência nos mostra sobre os efeitos desse metal no corpo humano 
e sobre o que a legislação protege. Apesar de haver conhecimento sobre efeito nocivo 
do chumbo em diversos aparelhos e sistemas do corpo humano de adultos e crianças a 
partir de concentrações de Chumbo no sangue superiores a 10 microgramas/dl, a legis-
lação brasileira e a Previdência Social só consideram que um trabalhador encontra-se 
intoxicado se apresentar mais do que 60 mcg/dl de chumbo no sangue, ainda que tenha 
sintomas de intoxicação com níveis séricos inferiores a este.

E ainda, se considerarmos os conhecimentos científicos bastante documenta-
dos e sedimentados sobre os efeitos dos agrotóxicos sobre a saúde humana, veremos que 
há décadas foram reconhecidos efeitos deletérios sobre praticamente todos os sistemas 
da fisiologia humana, conforme demonstrado no quadro 2. Todavia, não há notícias de 
que tenha havido um único caso em nosso país de reconhecimento de nexo entre hi-
pertensão arterial sistêmica ou gastrite crônica e uso de agrotóxicos, apesar de sermos o 
país que mais consome agrotóxicos no mundo.

Quadro 2  

Órgão/Sistema Efeito de exposição crônica a múltiplos agrotóxicos

Sistema nervoso 

Síndrome Asteno-vegetativa – Polineurite vegetativa 
radiculite – Encefalopatias – Disencefalite – Distonia 
vascular vegetativa – Esclerose cerebral – Neurite re-
trobulbar c/ acuidade visual  – Angiopatia da retina 

Sistema respiratório Traqueíte crônica – Pneumofibrose inicial - Enfisema 
pulmonar – Asma Brônquica 

Sistema cárdio – vascular Miocardite tóxica crônica – Insuficiência coronária 
crônica – Hipertensão –Hipotensão 

Fígado Hepatite crônica – Colecistite – Prejuízo desintoxica-
ção e outras funções 

Rins Albuminúria – Nicturia –  Uréia, Nitrogênio e Creati-
nina, Clearance 

Trato gastrointestinal 
Gastrite crônica - Duodenite – Úlcera -Colite crônica 
(hemorrágica, espástica e formações polipóides) – Hi-
persecreção e Hiperacidez  – Prejuízo motricidade 

Sistema hematopoiético Leucopenia – Reticulócitos e Linfócitos  – Eosinope-
nia - Monocitose  – Alterações na hemoglobina 

(...)
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Pele Dermatites – Eczema 

Olhos Conjuntivite – Blefarite 

Fonte: Kaloyanova & Simeonova (1977).

Autores brasileiros corroboram tais conhecimentos em livros ou teses de dou-
toramento, como nos trechos abaixo reproduzidos:

5. Exposição aos agrotóxicos
Quais os grupos populacionais que se expõem a estes produtos? 
5.1.Profissionais[...] Frequentemente por serem grupos bem delimi-
tados, onde o controle e as medidas de segurança e proteção devem 
ser mais rigorosas, os casos de intoxicações agudas são raros. Po-
rém a preocupação se dá em relação às intoxicações crônicas com 
possibilidade de aparecimento de danos, às vezes dezenas de anos 
depois, como distúrbios visuais, auditivos, paralisias, ou mesmo 
mais precoce com alterações na produção celular da medula óssea, 
como por exemplo a leucopenia. 6

O reconhecimento dos fenômenos tóxicos depende da con-
vicção, a priori, do clínico. Por exemplo, uma aplasia de me-
dula ou uma polineurite seriam facilmente incriminadas 
como de origem tóxica, precisamente porque estas patologias 
têm a reputação de serem causadas por tóxicos. Já com uma 
cardiopatia não se fará facilmente esta correlação (15). 7 

O conhecimento científico, tantas vezes invocado para justificar o não reco-
nhecimento de agravos relacionados ao trabalho, tem sido utilizado de forma equivoca-
da ou simplesmente mal intencionada. 

A despeito do que diz a ciência e mesmo a legislação brasileira, tem-se valori-
zado a unicausalidade como forma de caracterizar o adoecimento pelo trabalho, sendo 
que qualquer possibilidade de influência não ocupacional é utilizada como justificativa 
para que seja afastado o nexo com o trabalho. 

Dessa forma, diante da incerteza ou da multicausalidade opta-se pelo “não 
se pode afirmar a relação com o trabalho”, mantendo-se o trabalhador exposto a risco 
à saúde e alijado de direitos trabalhistas, previdenciários e principalmente do direito à 
saúde. A outra opção possível diante da incerteza ou da presença de múltiplos fatores 

6 Fonte: Trapé. AZ. O caso dos agrotóxicos (capítulo). in Isto é trabalho de gente? Vida, doença e trabalho no Bra-
sil. Rocha, LE; Rigotto, RM; Buschinelli, JTP (Orgs.). Editora Vozes. Petrópolis. 1994. (p. 573)
7 Fonte: Tese de doutorado do Dr. Flavio Ailton Duque Zambrone “Contribuição ao estudo das intoxicações na 
região de Campinas” Departamento de Medicina Preventiva e Social da FCM Unicamp Campinas, 1992.
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concorrentes para o adoecimento seria o “não se pode excluir”, que possibilita ações que 
protegem a saúde e a vida dos que trabalham. 

A escolha entre o “não se pode afirmar” em contraposição ao “não se pode 
excluir” é claramente uma escolha entre preservar o interesse econômico em detrimento 
do direito à saúde.
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Mauro Aranha de Lima

Comunicar-lhes-ei o pensamento que pude formular até aqui, extraído de 
minha condição vivida como psiquiatra assistente em instituições públicas, cotejada, 
a partir dos últimos anos, com a experiência no Ministério Público do Estado de São 
Paulo e, mais recentemente no Conselho Regional de Medicina (Cremesp), com pessoas 
portadoras de transtornos ou agravos mentais à margem da devida assistência em saúde, 
em face da mesma exclusão que os submetem de qualquer reconhecimento social.

Ao longo do tempo, comecei a perceber a insuficiência da medicina 
contemporânea em prover respostas eficazes para minimizar os sofrimentos das pessoas. 
Quando aquele que padece (o paciente) põe-se ao dispor de quem o assiste (o médico), 
ele o faz movido pela representação mental havida sobre a doença, representação eivada 
de afetos tristes ou sombrios, mas ainda matizados de esperança. Sua demanda é pelo 
médico que lhe possa devolver o já experimentado saber de si potente e aberto para os 
embates que a vida tem. Seus embates de pessoa única, contingenciados, portanto, por 
necessidades singulares e intransferíveis a qualquer outro que não ele, o indivíduo que 
ele é.

Porém, a medicina e o Estado perderam, paulatinamente, esse caráter de sin-
gularizar a sorte dos indivíduos. Se já o tiveram, começaram a perdê-lo desde o início 
da Idade Moderna, a partir do século XVII, quando a filosofia, a ciência e a política 
convergem para um pensamento integrador e único, haurido na vontade autônoma  
do homem, criadora dos ditames centralizadores da forma e da lei. Disso decorre um 
novo descentramento do “si mesmo” singular, de um centro metafísico-religioso para 
outro centro regulador, agora outro centro, não menos metafísico, posto que represen-
tativo ou teorizador, dado pela tutela do Estado soberano ou pela universalidade do 
método científico-experimental. 

Do fim do século XVII para cá, a medicina, antes uma razão prática e pru-
dencial em face das particularidades de cada um dos indivíduos enfermos, se “cientifici-
zou” profundamente. Isso significa o que no fim do século XVII, Descartes, trouxe para 
si a missão filosófica de engendrar bases teóricas sólidas para justificar a pertinência 
das novas evidências experimentais da época, elevando-as ao estatuto de cientificidade.  
A principal delas era a tese de Copérnico, contrária ao Geocentrismo. 

A terra, aparentemente aos nossos olhos, parecia estar parada, e, ao redor 
dela, o sol se movia. Pelas proposições de Copérnico, confirmadas experimentalmente 
por Galileu, teorizou-se o contrário. O sol estava parado e era a terra quem girava em 
torno dele. Sensível a esta e outras descobertas de sua época, Descartes propunha-nos 
desconfiar das nossas percepções imediatas. As coisas não são aquilo que parecem ser. Daí 
a ideia do “penso, logo existo”. O “penso, logo existo” é, sobretudo, a confiança absoluta 
na racionalidade humana, das ideias claras e distintas como o fundamento agregador 
e verificador de tudo quanto existe. Ainda que em Descartes os poderes descritivo e 
analítico da racionalidade humana sejam dados pela existência necessária de Deus são 
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eles os mais confiáveis promulgadores da verdade, da verdade como a adequação entre 
o intelecto e a realidade.

Depois, já no século XVIII, dando continuidade ao pensamento de Descartes, 
Kant propôs que nós, seres humanos, vemos o mundo de acordo com o nosso aparato 
cognitivo, nosso aparato mental a priori. Mediante tal aparato, a forma como nós catego-
rizamos tudo quanto vemos, o será sob a moldura do espaço, do tempo e da causalidade.

E assim as teorias científicas, correlatos da realidade, agregaram-se umas às 
outras como um corpo sistêmico, a tal ponto que, ao fazer uma avaliação de algum 
fenômeno, seja ele natural ou produto de intervenções humanas, tem-se como essencial 
que o fará sob esse mesmo matiz (espaço, tempo, causalidade) e de forma a prolongar 
e consolidar a coerência interna de seus elementos constituintes. A experimentação a 
que se submetem as teorias científicas evidencia resultados prognosticáveis,  universais 
e repetíveis e retroalimenta a convicção de verdade do corpo teórico como coerência 
entre teorias correlatas constituintes.

Cabe-nos perguntar: esse corpo doutrinal e científico que é capaz de predizer 
o funcionamento visível e aproximado do mundo, se instrumentalizado (razão instru-
mental) para operar o mercado de ideias e manufaturas, que criam e recriam necessida-
des, sustentam e ampliam a rede econômica que interliga indivíduos e instituições, será 
esse corpo coerente de doutrinas a representação única possível das coisas como são? A 
realidade representada, espelho fiel da realidade em si? Será isso, somente, a verdade?

Agora,  então, há que se fazer uma remissão ao pensamento de Hannah Aren-
dt. Apesar de ser muito conhecida por sua filosofia política, ela pensou também questões 
metafísicas, envolvendo a natureza humana. Em seu livro A Condição Humana, ela faz 
distinção entre “condição humana” e “natureza humana”. Natureza humana remete-nos 
ao orgânico. Ao que ela chamava de “labor”, trabalho do corpo que o mantém vivo, fun-
ções intrínsecas ao organismo que vive. As células se reproduzem, células germinativas,  
espermatozóides e óvulos se unem, dinamismos que mantêm e criam  a vida na terra. 

Depois, Arendt aponta-nos outra dimensão da natureza humana, que é o tra-
balho. E se no labor quem determina e prolonga o processo da vida é o automatismo 
do corpo, no trabalho quem o faz são as mãos. E as mãos o que fazem? Fazem artefatos, 
cultura instrumental de subsistência. 

Porém, condição humana é mais do que isso. Além da cultura material que 
o trabalho produz e que, de alguma forma, atinge, se relaciona e se comunica com o 
todo da sociedade, além disso, há aquela atividade operativa de conceitos e valores um 
conjunto de ações imateriais, a ação tudo quanto sejam os produtos abstratos da cultura, 
linguagem e símbolos que mediam e ampliam a comunicação inter-humana presente e a 
plasmarem o porvir, patrimônio cultural, criativo e artístico do homem. 

Então, para Arendt, devemos falar de uma disposição latente no humano para 
além daquelas restritas ao nível biológico e ao funcional/instrumental/utilitário que de-
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las depende, mas não se reduz a elas, transcende-as apontando para uma totalização 
possível de plenitude individual e para além mesmo do mero indivíduo. Se no labor nós 
não duramos para além da individualidade espaço-temporal, por meio dos produtos 
do trabalho, nós nos estendemos um pouco mais, da mera pessoalidade para a relação 
material com outrem, para a vida comunitária de relações basais de subsistência. Mas 
será nos produtos da ação que nos estenderemos muito mais ainda, com os produtos 
culturais não materiais que terão vida autóctone e geradoras de novas formas de vida, 
autônomas ou intersubjetivas, em autopoiesis fecunda de novas formas imateriais e nem 
mesmo ainda imaginadas.

No contexto da ciência europeia, dentro da razão ocidental instrumental, as-
sim como a escola de Frankfurt a compreende e denomina, a Medicina não contempla 
o indivíduo dentro da sua estrutura mais particular e única de vida, não contempla suas 
penúrias para sobreviver biológica e materialmente, menos ainda o contempla como 
indivíduo dentro das suas produções imaginativas, suas pulsões culturais, aquilo que 
dele é potencialmente transbordante e que, não evocados, serão latências para sempre 
informes e não realizadas. Todos sabemos disso, e sabemos também que essa tendência 
impessoal e banalizante da doutrina (não mais arte) médica é a perspectiva quase inevi-
tável da medicina do futuro. 

A razão no contexto do mundo antigo grego era extremamente rica em ter-
mos de sofisticação de pensamento, de reflexão sobre a vida e sobre o próprio papel do 
homem na vida. Com o Mercantilismo, a Revolução Industrial, e com as relações de 
trabalho criadas a partir da usura e do lucro, a razão ocidental foi se tornando cada vez 
mais instrumental e utilitária produtora de resultados imediatos e palpáveis, multipli-
cadores de poder.

A medicina, certamente, não foi imune a essa influência. Hoje, no Brasil, nós 
temos um sistema de saúde profundamente revolucionário, que é o SUS. O é enquanto 
ideia, concepção filosófica e concepção de direitos humanos individuais e sociais. Nós 
temos o SUS como meta a ser atingida, em um determinado horizonte que ainda não é 
o presente. Porém, grande parte da medicina está “terceirizada”. Ou ela está em mãos de 
inúmeros grupos de interesse, como operadoras de saúde, seguros-saúde, fornecedores 
de insumos para a assistência pública, gestores com conflitos de interesse não declara-
dos, e outros. Todos os que fecundam uma visão apenas instrumental da medicina, ou, 
pior ainda, uma visão instrumental da doença humana, e por consequência da pessoa 
que sofre de tal forma que, dentro dessa mentalidade, a expectativa é a de produção de 
maior concentração de poder e lucro, excludentes de eventuais políticas públicas em 
saúde, com menor custo financeiro ao Estado, mais resolutivas e socialmente justas, mas 
que não locupletam a tão poucos.  E médicos, por vezes, não escapam a essa interferên-
cia, visível ou sub-reptícia, em sua atividade cotidiana. 

Detenhamo-nos em uma dessas interferências na prática médica. Como é 
possível fazer com que o médico compreenda, afinal, que o sentido primeiro de propor o 
afastamento de uma pessoa do trabalho é o de proteger sua saúde, evitar a piora do qua-
dro e permitir ao indivíduo que a natureza, e os remédios que se lhe prescrevem, possam 
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atuar e elevar aquele indivíduo ao estado anterior à doença, à sua restrição funcional e 
ao seu sofrimento?  Para isso, o médico terá que considerar, tanto quanto o diagnóstico 
nosológico da doença, a relevância deste para o indivíduo, das condições específicas im-
plicadas no trabalho do mesmo, algumas delas geradoras ou perpetuadoras da própria 
doença em tela ou, ainda, limitadoras de funções específicas ao tipo de atividade que 
este indivíduo realiza. 

No entanto, a maioria dos médicos não se detém a investigar os referidos con-
textos, desconhece a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF). Conhecem 
a Classificação Internacional de Doença (CID), mas, em geral, não conhecem a CIF. 
Trata-se de um inventário que, apesar de eventuais omissões, exaure todas as disfunções 
possíveis humanas. Geralmente, o médico não sabe referir o diagnóstico nosológico ao 
diagnóstico de funcionalidade. Se soubesse, ele poderia esclarecer ao médico do traba-
lho, e eventualmente ao médico perito, o nexo causal entre a doença, ou sintomatologia 
específica da doença, e a disfunção delas decorrente para que médico do trabalho ou 
perito pudessem, mais esclarecidos, cotejar o nexo da disfunção e o eventual prejuízo 
à atividade (ou ao próprio trabalhador) na continuidade deste ante a sua atividade em 
particular e nas condições contextuais em que ela ocorre. O que se quer propor aqui é 
a inclusão da pessoa doente em suas necessidades singulares, especialíssimas até, posto 
que tratamos indivíduos que têm doenças, e não doenças abstraídas dos indivíduos que 
as têm. 

As nossas faculdades de Medicina não estão formuladas para a transmissão 
de tal aprendizado. Formam, no mais das vezes, profissionais superespecializados e es-
tudiosos não de pessoas, mas de doenças, um grupo bem restrito de doenças, porque é 
com este viés que os mercados os esperam. Para que tratem doenças, com fármacos de 
última geração, mediante a sugestão enganosa de que o mais recente é o melhor. 

O mercado dos exames complementares que já podem prospectar a intimida-
de do funcionamento intracelular; os tratamentos hospitalares de ponta, como reservas 
tecnológicas de mercado para tratamento de patologias específicas; a indústria farma-
cêutica que provê medicações revolucionárias que ensejam índices de absoluta norma-
lidade nos exames complementares, com valores máximos propostos cada vez mais exí-
guos (por exemplo, a colesterolemia, qual hoje seu limite máximo ideal?). E, assim, o 
círculo se fecha, mercados criam necessidades e necessidades amplificam os mercados.

Na Europa, atualmente, vemos que a preocupação com a sustentabilidade am-
biental e social provocaram movimentos no sentido de educar as crianças a partir de 
uma visão mais global e até transgeracional do mundo e seus habitantes,  não apenas 
centradas em si mesmas ou em suas demandas materiais imediatas. Podemos perceber 
um avanço sobre isso. Talvez seja uma reação inicial a esse modelo científico que exclui 
as diferenças e necessidades dos indivíduos, periféricas à manutenção do estado vigente 
a um só tempo anônimo e generalizador.  

Este modelo vigente já teve seu apogeu e agora estaria em derrocada?  É certo 
que não podemos abrir mão da Ciência, do quanto hoje se conhece cientificamente a 
respeito de determinados agravos de saúde, mas beneficiar as pessoas com isso, uma  
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a uma, torna-se um imperativo inadiável. O modelo de ciência não centrado em valo-
res humanitários já se mostrou reiterativo e circular em manter e reforçar apenas uma 
sintaxe e semântica próprias sugestivas de grandes êxitos espetaculares, mas que não 
acessam as necessidades simples, vivas e singulares das pessoas. Tratam-se de sofísticas 
perfeições formais sem conteúdo substancial para a promoção de dignidade e felicidade 
do homem, para que tenha tão somente uma vida boa junto aos seus em comunida-
des justa. 

Em termos de educação médica eu só vejo uma forma da reverter isso, que é 
justamente a reformulação dos cursos de medicina de acordo com um novo paradigma, 
de escopo humanitário. O paradigma científico atingiu seu apogeu e sua derrocada no 
fim do século XX. Os cursos de medicina precisam ser reformulados atendendo mais 
globalizante de homem, referenciada a valores. Isso significa: cadeiras que contemplem 
determinadas Ciências Humanas, a Ética com uma carga curricular maior na formação 
do médico, o treinamento técnico científico do médico não só centrado no microscópio, 
no hospital, mas centrado na vida comunitária de seu paciente.

Pessoas esperam os benefícios da grande evolução científica que a Medicina 
nos quase 2.500 anos de sua existência. Hoje, ela é uma ciência prática extremamente 
desenvolvida em seu arcabouço teórico-científico, cujo benefício revertido para a socie-
dade é extremamente reduzido, como tem acontecido em várias das evoluções clínicas 
mal sucedidas ou equivocadas e que verificamos cotidianamente nos Conselhos de Me-
dicina. Cabendo-me, de minha parte, para finalizar a minha fala, recorrer a Aristóteles, 
que assim escreveu em Metafísica, Livro I, Capítulo I: “Não é o Homem, com efeito, a 
quem o médico cura, senão por acidente, mas Cálias ou Sócrates, ou a qualquer um 
outro assim designado, ao qual aconteceu também ser homem”. 

v  v

Egon Koerner Junior

Quero agradecer o convite e a gentileza da Dra. Maria Maeno e dizer que 
fiquei, durante muito tempo, me questionando o que um Procurador do Trabalho pode 
ensinar a médicos sanitaristas, especialistas sobre como criar práticas médicas sobre o 
papel da Medicina no combate à exclusão,  e me convenci de que não tinha qualificação 
para falar sobre o assunto.

  Depois, me convenci de que poderia ser interessante explorar a interface da 
atuação do Procurador do Trabalho com os profissionais da medicina, com os médi-
cos do trabalho. Então, decidi relatar minhas experiências nesse sentido. Parece-me que 
eventos qualificados como esse podem auxiliar àqueles que tenham a boa vontade ou a 
intenção de modificar a situação em que se encontra a saúde do trabalhador no Brasil, 
no mínimo, fortalecendo-os mutuamente, porque, quando nós estamos isolados ou so-
zinhos, muitas vezes, fraquejamos. 
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Certa vez, fui convidado para proferir uma palestra aos Agroindustriais do 
Estado de Santa Catarina, sobre a visão do Ministério Público a respeito deste setor. 
Acredito que foi a última palestra que eu dei, porque eu saí da área do ambiente  
de trabalho. 

Basicamente, atuei em face de uma Agroindústria. Mas pude participar de 
inúmeras inspeções e conheci unidades industriais de, pelo menos, cinco empresas, o 
que me permite dizer que o processo de trabalho é muito semelhante. Assim lhes dou a 
minha visão das agroindústrias. É um sistema de produção fordista, que reduz o ser hu-
mano à condição de máquina. O trabalho é monótono, repetitivo, em pé, em ambiente 
artificial, com posturas inadequadas.

Não há criatividade, inexiste interação entre as pessoas, as quais são extrema-
mente controladas, não têm condições de expressar sua individualidade e criatividade. 
Aliás, acredito que as pessoas só não foram substituídas, por um dos dois motivos: ou 
é mais barato mantê-las ou as máquinas não conseguem produzir com a qualidade exi-
gida pelos compradores. O resultado disso é que as pessoas não resistem à pressão e 
adoecem. Contudo, até dias atrás, esse adoecimento não era creditado ao trabalho. E as 
empresas se aproveitaram da total omissão do Estado para imputar à vítima a sua con-
dição de doente. Ou é o trabalho doméstico, ou é a gravidez, ou ainda, é o empregado 
que joga bolão; o motivo do adoecimento sempre estava fora do local de trabalho. Então, 
eu creio que expresso a minha sensação de dever não cumprido porque realmente não 
tenho instrumentos, não consigo modificar a realidade. 

Por outro lado, pela minha participação no Fórum de Erradicação do Traba-
lho Infantil, percebo que devemos considerar estas questões como parte de um processo 
histórico, que tem suas marchas e contra marchas, idas e vindas. E, quando estamos 
lutando, não podemos permitir que as derrotas ou que a sensação de impotência nos 
desanime ou nos desanime tão a fundo. Percebi, por exemplo, que a visão da sociedade 
brasileira a respeito do trabalho infantil modificou-se muito nos 12 anos em que fui 
coordenador deste fórum. Dizia-se: “É melhor trabalhar do que estar na rua”. Em ne-
nhum momento se levava em conta a necessidade da criança a sua realidade, a questão 
da escola. A compreensão da sociedade era: “pobre tem que trabalhar”. Isto demonstra a 
distinção bem clara que havia entre crianças e menores1.

Eu acredito que, na questão da saúde, nós também estamos em um processo 
histórico. Estamos em uma sociedade que, do meu ponto de vista, é doente. Mas os valo-
res dessa sociedade estão derretendo como as nossas geleiras. Não é só na medicina que 
parece estar para nascer um novo tempo, e  esse novo tempo virá, ou por revolução, ou 
por necessidade, ou por fome, mas parece que estamos muito próximos de uma mudan-
ça, uma mudança de paradigma, uma quebra. Como se dará essa quebra, não sabemos. 
Até um dia antes da queda do muro de Berlim, não se sabia o que ia acontecer.  Mas o 
muro caiu, não existe mais, acabou. Então, nós vivemos o dia de hoje, não sabemos exa-

1 Menor como objeto de intervenção e vigilância do Estado, segundo o antigo e revogado Código do Menor. Crian-
ça como sujeito de direitos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente.
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tamente o que vai acontecer amanhã. É um processo e, nesse processo, eu acho que nós 
temos uma boa perspectiva.

Há oito anos, mesmo no Ministério Público do Trabalho, a questão era trata-
da de forma muito simples: “Ah não, eles tem PCMSO e PPRA. Então, está tudo bem”.  
Hoje, o tratamento desta questão evoluiu muito. Hoje se pergunta: “O que é PPRA? O 
que é PCMSO? O que está acontecendo lá? O que se está escondendo?” Então, pretendo 
contar essa história das relações que tive como procurador do trabalho com os médicos 
de forma temporal. 

Logo que as ações de indenização por acidente de trabalho vieram para a com-
petência da Justiça do Trabalho (embora ainda não houvesse uma definição, estas ações 
já tinham começado a serem propostas na Justiça do Trabalho), um juiz de Joaçaba es-
tava completamente sem saber o que fazer,  porque ele havia designado um perito para 
questões de LER/DORT, que defendia a necessidade de se fazer eletroneuromiografia. 
Ele julgava este exame imprescindível para a perícia em LER/DORT. E o juiz passou um 
ano e meio oficiando órgãos públicos para ver se algum órgão fazia as eletroneuromio-
grafias, porque o trabalhador não podia pagar. Parece que essa eletroneuromiografia 
além de cara, provoca dor. Essa questão veio a mim e, como eu já tinha uma investigação 
sobre o tema, comecei a atuar em todas as ações trabalhistas individuais, para coletar 
provas para o meu inquérito. 

Então, pesquisando o assunto, deparei-me com a Ordem de Serviço 606 do 
INSS, que diz que os exames complementares são realizados apenas em último caso. 
Mostrei para o juiz que não havia razão de ser para este pedido de eletroneuromiografia, 
feito do perito. Então, os processos ficaram parados mais de um ano e pouco para se 
designar novo perito. As defesas da empresa alegavam que já tinham sido realizadas 56 
perícias sobre esse tema e, em nenhuma delas, foi constatada a relação entre a moléstia 
e o trabalho, além de não ter sido sequer demonstrada a existência da moléstia. A LER/
DORT tem mais esses complicadores.

Este foi o primeiro contato que tive com médicos, como procurador.  Na ver-
dade, depois eu descobri que era uma questão de desconhecimento. Mas, naquela época, 
eu parti da presunção de má-fé. Passado um tempo, peguei um processo de outra vara, 
onde uma empresa recusava aquele mesmo médico como perito de insalubridade. Por 
quê? Porque ele era um médico radical, que sempre constatava a existência de insalu-
bridade. Então, mudei minha opinião a respeito deste médico. Posteriormente, ele veio 
aqui pedir à juíza para ser recolocado como médico perito nas questões LER/DORT e 
passou a fazer perícias realmente muito bem feitas, estudadas, caso a caso, fundamenta-
das, que atendiam às necessidades de um juiz, para que este possa entregar um resultado 
justo. O trabalho do perito, quando bem feito, é muito importante para a boa decisão do 
juiz. Então, devemos ter cuidado com as nossas primeiras impressões, se são verdadeiras 
ou não. 

Em um segundo momento, outro perito disse que não havia repetitividade no 
local de trabalho. Porém, a análise ergonômica, cujo apensamento aos autos eu solicite 
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que o juiz determinasse, descrevia os riscos, dentre os quais constava mais de 60 cortes 
por minuto, 60 movimentos por minuto. Como não havia repetitividade? Encaminhou-
-se ao Ministério Público Federal, para verificar a conduta do perito. Foi um caminho 
muito difícil. No inquérito, constatou-se que os fatores de risco estavam todos presen-
tes. Tinha monotonia, repetitividade, frio, força, inadequação, entre outros. Eram mais 
de 800 afastamentos, porém, somente quatro ou cinco tinham reconhecida sua relação 
com o trabalho. Todo o restante não foi reconhecido como sendo relacionado com o 
trabalho. O que o membro do Ministério Público condutor do inquérito tinha que fazer? 
Tinha que provar que aquilo ali era falso, uma fraude, que aqueles números não retra-
tavam a realidade. 

Solicitei então uma vistoria do Ministério do Trabalho, que resultou no se-
guinte parecer: as emissões de CATs estão absolutamente corretas, não há nenhum pro-
blema; os casos nos quais deveria ser emitida CAT, esta foi emitida. Porém, nos fóruns,  
todos dos quais eu participava, eu ouvia as queixas dos trabalhadores, onde eles rela-
tavam o confronto deles com os peritos do INSS. O relato era de que as pessoas são 
espezinhadas na perícia.  Então, nesses fóruns, eles perguntavam: “Mas doutor, porque 
o senhor não faz nada? O senhor está com o inquérito há dois anos e não entra com a 
ação. Por quê?”. Eu não posso. Como é que eu vou entrar com a ação, se o auditor fiscal 
do trabalho disse que está tudo certo? Eu tenho que provar que há fraude. As 56 perícias 
individuais são todas favoráveis à empresa.

Essa investigação, por exemplo, ela evoluiu durante muito tempo. A primeira 
coisa que ocorreu foi uma mudança das perícias. As perícias começaram a constatar 
que as doenças tinham relação com o trabalho, começaram a constatar que havia LER/
DORT.  Foi uma mudança. Mas é um processo muito longo, você tem todas as suas ou-
tras atividades e o Estado não fornece os meios para garantir a saúde dos trabalhadores. 
Isso deveria ser alvo de uma intervenção do Ministério do Trabalho. 

Em qualquer outro país, é uma intervenção do Ministério do Trabalho. É 
uma questão administrativa, porém, no Brasil, se transforma em uma questão judicial, 
porque o Estado se omite em relação à saúde do trabalhador.  São as pessoas, e não as 
instituições, que se mobilizam para ver o resultado de seu trabalho.   As pessoas ficam 
angustiadas porque não dão conta, porque o sistema é feito para não funcionar. Isso 
tudo é criado para não funcionar. 

Uma vez eu fui convidado para dar uma palestra sobre o poder de polícia para 
juízes e procuradores do trabalho. Então, pensei: “O que eu vou poder dizer para os 
juízes do trabalho sobre o poder de polícia que eles já não saibam?” O Estado brasileiro 
abriu mão do seu poder policial pela justificativa de que nós temos uma estrutura no 
poder judiciário, na justiça do trabalho, e o Ministério Público do Trabalho junto, para 
não dizer que só estou falando dos outros. 

De que adianta tamanho se é equipada como é? Um Ministério do Traba-
lho absolutamente carente de fiscais, absolutamente carente de tudo. A Fundacentro 
sem dinheiro para pagar pedágio. Se judicializa tudo. Existe uma máquina, isso é um 
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custo Brasil. Mas se fosse só um custo Brasil... Na verdade, isso atinge diretamente a 
vida das pessoas, que estão trabalhando e que precisam do auxílio., e nós que estamos 
interessados em resolver e temos boa vontade, começamos a adoecer também, porque 
não damos conta da tarefa que nos é solicitada ou nos é apresentada. Alguns mais, 
outros menos. Há os que resistem durante a vida inteira e continuam, outros que depois 
de uns anos desistem. Esses eventos, como o de hoje, devem se repetir, porque é muito 
boa a troca de ideias.

Voltando ao caso do inquérito sem provas, o que eu posso fazer? O Ministério 
do Trabalho, em Santa Catarina, não tem elementos para atender à nossa demanda. Por 
isso, comecei a criar alguns artifícios. Em alguns deles, eu designava a audiência com a 
participação do engenheiro de segurança do trabalho ou do médico do trabalho, depen-
dendo do tema que era objeto da investigação. Na audiência, eu fazia um Termo de Ajus-
tamento de Conduta, no qual o médico ou o engenheiro, sob-responsabilidade pessoal 
dele, diante do Ministério Público, ia relatar a condição real, a condição da indústria, da 
fábrica, do comércio. Então, não era mais um trabalho que ele estava prestando para o 
empregador, era um trabalho que ele estava prestando às expensas do empregador, mas 
dirigido ao Ministério Público, sob responsabilidade pessoal dele. Eu solicitava a infor-
mação do que, exatamente, estava faltando, o que estava errado,  o que seria necessário, 
qual o tempo necessário para as mudanças e o que seria possível, e  em muitos casos, deu 
certo sim. O relatório era acompanhado por fotografias, com as mudanças. E depois, nós 
fazíamos a vistoria ou outros meios para verificar se a mudança tinha sido satisfatória 
ou não. Então, essa é uma forma de relacionamento do procurador com o médico do 
trabalho.

Outra forma de atuação envolveu os médicos do Cerest. Como coordenador 
do fórum, que é uma atividade de Ministério Público, por sugestão minha, a primeira 
atividade do Fórum de Saúde do Trabalhador de Santa Catarina foi: “O SUS e a Saúde 
do Trabalhador”. Essa atividade teve a duração de uns quatro ou cinco anos. E, se con-
siderarmos o processo histórico, com alguma condescendência, houve mudanças. Tive-
mos sorte,  pois, pelo momento político, houve a criação do Cerest estadual, dos Cerest 
municipais. Eles foram um apoio importante. Nasceu uma cumplicidade, uma troca de 
atividades entre os procuradores e os centros de referências e entre os profissionais dos 
centros de referência e o trabalhador. Não só médicos, mas outros profissionais também. 
Aqui também nós temos que adotar determinadas técnicas. No município pequeno, o 
representante do Cerest vai à empresa.

Quando um profissional do Cerest é designado para ir à empresa, a pedido do 
Ministério Público, ele tem que receber o apoio do procurador, já que é este que goza das 
garantias constitucionais próprias de seu cargo (inamovibilidade, etc.). 

O Dr. Tarcísio falou: “Eu sou um técnico e o problema de saúde é problema 
deles. É uma luta dos trabalhadores, são eles que têm que lutar”. Eu compartilho dessa 
opinião. Mas, no Brasil, nós temos um problema muito sério. A Constituição, do meu 
ponto de vista, a Constituição cidadã, outorgou cidadania para todos, menos para o 
trabalhador. O trabalhador é representado por um único sindicato, que tem o direito de 
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arrecadar o imposto sindical. Em decorrência disso, nós temos uma séria deficiência na 
representação dos trabalhadores.

Muitas vezes, alguns representantes sindicais lutam mais pelos seus direitos 
próprios, como representantes sindicais, do que pelos direitos de quem representam. 
Colocam em primeiro lugar os interesses próprios. Então, ocorrem essas negociações 
coletivas de bancos de horas absurdas etc. Como nós vamos permitir? O trabalhador 
tem que lutar, o trabalhador é que tem que lutar. Eles são serem humanos, são sujeitos e 
normalmente são tratados como objeto, objeto de estudo, objeto de atividade. São eles 
que vivenciam e enfrentam as dificuldades, adoecem, sofrem, e que tem as angústias da 
perda do emprego. Mas estão amarrados sem meios de luta, porque eles estão represen-
tados por aquele sindicato.

Nós fizemos uma atividade em Joaçaba, envolvendo trinta e poucos sindicatos 
de trabalhadores. A intenção era conseguir que o movimento sindical lutasse pela im-
plementação do Cerest de Joaçaba. Vocês acreditam que eles se recusaram a assinar um 
ofício encaminhado ao prefeito, reivindicando a instalação do Cerest? Era uma matéria 
muito grave, que tinha que ser discutida em Assembleia. Então, a situação é difícil por-
que os sindicatos atuantes, como o dos Químicos Unificados, são exceção.

Outra questão que percebi quando comecei a atuar nessa área, é a desqualifi-
cação dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO). Mesmo os que não são demissionais, 
normalmente, não preenchem os requisitos da NR-7. Normalmente, não se listam os 
riscos aos quais estão expostos os trabalhadores, tampouco se expõe os procedimentos 
utilizados nas medições e verificações.  Já o exame médico admissional nas agroindús-
trias era rigorosíssimo. Considerava as condições osteomusculares, fazia raios-X. E no 
demissional, praticamente se dizia: “Olha, é melhor você ir, porque, se você continuar 
aqui, o teu futuro é complicado. Está apto.” Então, temos trabalhado com esta questão.

Uma proposta que eu fiz para a nossa Coordenadoria Nacional do Meio Am-
biente do Trabalho, que foi aprovada, mas ainda não foi implementada, é a instauração, 
nos casos em que couber, de inquérito em relação ao médico e não só à empresa. Tanto 
eu quanto alguns procuradores já fazíamos encaminhamento ao Conselho Regional de 
Medicina (CRM). Dos casos que encaminhei ao CRM de Santa Catarina tivemos, do 
meu ponto de vista, uma resposta absolutamente insatisfatória, embora eu possa estar 
enganado quanto às finalidades do CRM. 

A conclusão do voto do Conselho Regional de Medicina quanto a um dos 
casos foi a seguinte: 

As denúncias apresentadas pelos ex-funcionários ao Ministério Pú-
blico do Trabalho são revestidas de gravidade, por sugerirem que os 
requeridos atuavam no sentido de preservar a empresa, sem prio-
rizar a saúde dos pacientes. Há evidências de mau relacionamento 
médico/paciente em vários depoimentos, sendo preocupantes as 
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reiteradas queixas de grosseria, em especial em relação ao doutor X. 
Os depoimentos, entretanto, não se acompanham de provas. 

O Ministério Público não fez prova ao Conselho Regional de Medicina, po-
rém, ele não tem que fazer prova. É o Conselho Regional de Medicina que precisa fazer 
a sindicância. Inclusive, poderia solicitar todas as demais peças do Ministério Público. 
Mas a denúncia foi arquivada, porque o Ministério Público não fez prova. Diante dis-
so, recorremos ao Conselho Federal de Medicina. A resposta foi: “Senhor Procurador, 
notificamos Vossa Senhoria de que o recurso ‘X’, interposto por Vossa Senhoria não foi 
conhecido, uma vez que o Ministério Público do Trabalho não possui legitimidade para 
interpor recurso”. Então é assim: eu apresento a representação e não posso recorrer. Fica 
muito claro que não se quer investigar. Eu continuo dando conhecimento dos casos ao 
CRM, para evitar prevaricação. Como disse também hoje o Dr. Tarcísio, que vai ser no-
vamente lembrado, nós temos que cuidar, porque sempre há reações. 

Então, em reação a esta falta de resposta do CRM, eu comecei a colocar os 
médicos como inquiridos. Em momento posterior, eu propus uma Ação Civil Pública 
contra a empresa e contra o médico do trabalho. Depois, surgiram outros documentos, 
dos quais eu fiz aditamentos.  Agora, eu só gostaria de dar uma lida no depoimento que 
o médico prestou na procuradoria. Este documento é tão importante que entendi me-
lhor transcrevê-lo: 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2008, às 14h15min, na 
sede da Procuradoria Regional do Trabalho, perante o Dr. Egon Ko-
erner e o Dr. Roberto Carlos Ruiz, perito designado ad hoc, compa-
receram X, Y e médico Z. O doutor Z, questionado pelo procurador, 
respondeu que há quatro ou cinco anos presta serviços em uma em-
presa de baterias; que concluiu sua pós-graduação em medicina do 
trabalho na USC, em 2003; que elabora o PPRA, PCMSO e LTCAT 
da empresa; que os programas são muito importantes para a saúde 
dos trabalhadores, para a prevenção de doenças e acidentes do tra-
balho; que, a seu ver, o maior problema para a saúde dos trabalha-
dores da empresa, é o contato com fumos de chumbo. Que também 
é problemático o contato com a solução de bateria, que ocorre no 
momento do corte das baterias velhas que serão recicladas e na for-
mação da bateria, quando a bateria recebe a carga elétrica, onde há 
evaporação. Que pode ser que o contato da solução da bateria com 
a placa de chumbo venha a formar sulfatos de chumbo; que a prin-
cipal modificação a ser feita no ambiente de trabalho diz respeito à 
ventilação, retirando o ar contaminado de dentro para fora. Arguido 
sobre o motivo de não terem sido feitas propostas de encapelamento 
ou colocação de exaustores no PPRA, disse que deve ter sido por 
descuido. Deu recomendações verbais ao antigo encarregado para 
que as mudanças fossem feitas. Acha que as máquinas de corte das 
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baterias velhas poderiam ser enclausuradas, o que melhoraria signi-
ficativamente a proteção do operador e do ambiente; que essa reco-
mendação não consta no PPRA, que não tratou da questão do ácido 
sulfúrico no PPRA ou no PCMSO, pois o ácido é apenas irritante às 
mucosas nasais, conjuntivas e da pele. Acha que o enclausuramento 
das máquinas de corte das baterias seria uma proposta viável porque 
certamente custaria pouco, uma vez que são máquinas pequenas. 
Que a senhora que lava os uniformes, diarista e não empregada, que 
pode se contaminar com esse trabalho, deveria usar luvas, avental, 
botas e máscara; que se seus trabalhadores trocassem os uniformes 
antes das refeições estariam mais protegidos. Há relatos na litera-
tura de que as esposas que lavavam o uniforme dos maridos que 
trabalhavam em ambientes contaminados com chumbo apresen-
taram sintomas de saturnismo; que os empregados devem tomar 
banho antes de deixarem o trabalho; que essa recomendação não 
consta no PPRA e nem no PCMSO. Que a questão da higiene dos 
trabalhadores deve ser cobrada com rigor, pois há grande risco de 
contaminação; que os fumos de chumbo podem causar problemas 
gástricos, neuromusculares e neurológicos; que o limite de tolerân-
cia seria o nível máximo de determinada substância a que pode ser 
exposta uma pessoa sem que lhe cause riscos, e que não lembra bem 
o que é nível de ação. Que alguns autores entendem que os limi-
tes de tolerância da legislação brasileira deveriam ser atualizados, 
pois estão defasados e que nos países desenvolvidos esses limites 
são menores. Que deve ter sido um erro ao relatar no PPRA, nas 
diversas funções, que não se aplica para as avaliações quantitativas e 
uso de equipamento de proteção coletiva.

Então, constava no PPRA: “não se aplica equipamento de proteção coletiva, 
não se aplica avaliações quantitativas”. Somente um erro pode justificar a afirmativa, 
pois o uso do EPC é a principal medida de proteção. Não se sabe por que não foram fei-
tas propostas específicas de instalações de EPCs e de mudanças. Foi perguntado ao mé-
dico porque o trabalhador com 73,8 microgramas por decilitros está trabalhando e não 
foi afastado. Eu então propus esta ação em que peço a condenação pessoal dele em R$ 
500.000,00 ou R$ 1.000.000,00, não lembro mais, depois eu não acompanhei mais. Por 
que eu peço? Eu entendo que existe uma relação de negócio entre o médico e a empresa. 
Mas também existe uma relação direta entre os empregados e o médico. O médico tem 
deveres perante as pessoas que estão sob seus cuidados. Então, por isso que eu entendo 
que ele pode ser responsabilizado e também pode ser responsabilizado na justiça do tra-
balho. Pedi também o fechamento da empresa. Essa ação foi proposta em 2008, continua 
em andamento e não tem julgamento ainda. Mas um dia termina. 

O Cerest de Blumenau fez entrevistas com os trabalhadores, nas quais estes 
declararam que eram submetidos a exames de sangue e, quando o nível de chumbo 
no sangue estava muito alto, eles passavam a ser levados, todos os dias, durante uma  
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semana, para Joinville, para fazer quelação, que é um procedimento para baixar os  
níveis de chumbo no sangue. Iam e voltavam todos os dias. Depois disso, faziam novo 
exame de sangue para constar no PCMSO. E, ainda assim, ainda ficava acima de 40. Esse 
é um caso que não é corriqueiro. Então, foi encaminhado também para o Ministério 
Público Estadual e para a polícia. Porque, sob o meu ponto de vista, é crime. Na verdade, 
são diversos crimes, inclusive formação de quadrilha, porque envolvia a participação de 
diversas pessoas. 

Naquela época, embora eu estivesse em Florianópolis, eu atuava no Estado 
todo. Posteriormente, foram criadas procuradorias no interior, inclusive em Blumenau. 
Outro colega passou a acompanhar este caso. Então, não tenho acompanhado o de-
senvolvimento deste caso. Mas, o que eu quero mostrar é que tem o que ser feito. Por 
exemplo, o artigo 297 do Código Penal estabelece penas muito graves, reclusão de 2 a 
6 anos, por informações falsas e omissões em documentos dirigidos ao INSS. Isto pode 
englobar a não emissão de CAT, informação errada em LTCAT, etc.  

Quando ouvi uma palestra do Paulo Rogério, sobre o NTEP, em Goiás, tal-
vez em 2002, pensei que isto seria tudo de que precisávamos. A prova já estaria pré-
-constituída e não haveria mais a necessidade de provar a fraude.  Mas não recebemos 
os dados. Eu não posso dizer da atualidade. Mas o que pensei é que eu não teria mais 
que me preocupar, eu não teria que dizer que tem que dar pausa, não teria que propor 
ginástica laboral. Eu não teria que propor nada, mas somente dizer: “O Artigo 129 do 
Código Penal diz que lesões corporais são crime”. E lá não diz que o empregador tem au-
torização. Não tem uma ressalva dizendo “salvo o empregador”, é crime. A Constituição 
garante a integridade física, o direito à vida, direito à saúde. E acredito que exista ainda 
muito campo para nós trabalharmos. 

Certa vez, fui dar uma palestra para os médicos peritos do INSS. Foi a atividade 
mais desagradável que tive na minha vida. Neste evento, no dia anterior à minha palestra, 
eu estava presente e vi um perito desenhando a suástica no quadro negro. Depois, 
outro apagou a suástica e desenhou a estrela de Davi. Em nenhum momento, foram 
mencionados os direitos do segurado, se tem ou não direito ao benefício. Ninguém, em 
sã consciência, pretende que um membro do Ministério Público vá requerer que alguém 
que não tem direito receba um auxílio da Previdência. Como também não há de querer 
também que quem tem direito não receba. Eu fiz a ressalva, tal como a fiz aqui também, 
que eu nunca fui periciado, porém, conheço o clamor geral dos trabalhadores por um 
melhor tratamento pela perícia médica do INSS.  

Então, eu digo nas audiências públicas e vou dizer para os senhores também: 
tudo tem rastros, tudo tem marca, tudo tem prova. Nós precisamos obter no Ministério 
Público Federal, quem sabe com o Procurador dos Direitos do Cidadão, alguém que se 
alie na luta da defesa dos direitos dos trabalhadores, no direito dos segurados. Pelo me-
nos, para verificar se é verdade ou não é verdade o que está sendo dito. Nós temos que 
representar para o Ministério Público Federal e para o Ministério Público Estadual. Mas 
as respostas ainda são insatisfatórias. Lá em Jaraguá, teve um Procurador da República 
que instaurou inquérito criminal em relação à perícia do INSS. Porém, não sei se uma 



178

ação penal foi proposta. Por quê? Porque lá se conseguiu provar que o mesmo médico 
era Médico Coordenador do PCMSO da empresa e perito dos segurados trabalhadores 
desta empresa. A crença de que nada vai acontecer é tão grande, que não são tomadas as 
mínimas precauções. Eles se sentem poderosos. Então, a nossa luta às vezes é demorada, 
é de grão em grão, e devemos nos reunir mais para trocar ideias, eu acho que para um 
fortalecer o outro e se houver necessidade ou oportunidade, eu posso dar outros exem-
plos. Muito obrigado.

v  v

Gilberto Salviano da Silva  
(Representando Manuel Messias)

Meu nome é Gilberto Salviano da Silva, assessor da Secretaria de Saúde do 
Trabalhador – CUT Nacional. Sei que vocês estavam esperando pelo Manoel Messias 
Melo, o atual secretário, vou fazer o papel dele, uma vez que ele não conseguiu estar 
presente, devido a compromisso já agendado anteriormente no Conselho Nacional de 
Saúde (CNS). Está ocorrendo a troca dos membros do Conselho Nacional de Saúde e 
então ele ficou impedido de vir aqui.  Acho relevante também o esforço de vocês, porque 
sei que as agendas estão carregadas e também fico muito grato em estar nessa mesa, com 
o Dr. Mauro, Dr. Egon e a Dra. Maria Maeno, antiga conhecida das trincheiras de luta 
pela saúde dos trabalhadores.

Eu participei de um seminário do Cerest em Itapeva, que discutia a saúde do 
trabalhador como direito social. Porém, o mais importante é que lá havia representantes 
do Cerest de várias cidades e foram discutidas as práticas e o aperfeiçoamento dos pro-
cedimentos e atendimento à saúde do trabalhador que cada prefeitura realiza.

Um assunto muito interessante que surgiu nas discussões nesse seminário diz 
respeito à qualidade da informação, como é que o trabalhador chega à unidade básica, 
como ele pode ser recebido, que tipo de informação ele precisa e, o mais importante,   
o grau de envolvimento dos agentes de saúde, do pessoal do setor de enfermagem e 
médicos do trabalho no atendimento.  Em minha opinião, foi relevante a ideia de reunir 
várias secretarias de saúde para refletir sobre as experiências de cada uma. Isto reuniu 
em torno de 100 a 150 pessoas, todas elas refletindo sobre suas práticas no atendimento 
à saúde do trabalhador. Foi muito interessante, porque cada uma das catorze cidades da 
região contribuiu um pouco com a sua experiência, levando em conta que cada região 
tem a sua característica peculiar: aquela região é a do tomate, a outra é a da resinagem, 
onde há o problema do reflorestamento, entre outros.

Também fiquei três dias em Brasília participando de um seminário promo-
vido pela OIT, sobre práticas de inspeção de trabalho. Reuniram-se representantes de 
governos de países da América Latina, África e Índia. Cada representante expôs sobre 
as experiências de práticas de inspeção do trabalho em seus países. E isso foi muito 
importante para a troca de conhecimento e o intercâmbio de experiências, o que nos 
induz a exercitar essa metodologia em outros campos, como construir práticas médicas 
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na defesa da saúde do trabalhador. A relação entre o trabalhador e o médico é um tema 
importante para o movimento sindical, considerando o médico perito, principalmente, 
ou o das unidades básicas de saúde. 

O Dr. Mauro falou algo muito interessante: a questão do médico não ver o 
trabalhador como um todo, mas sim, como um apêndice, como uma parte, uma coisa 
que se situa em um campo bem privativo. E nós sabemos que o trabalhador, aliás, o ser 
humano, é criativo por natureza, ele não pode ser visto como uma coisa instintiva.

Veja a casinha do João de Barro. O passarinho faz a casinha dele de forma 
instintiva. O trabalhador, porém, é diferente, existe um caráter criativo em sua relação  
com a natureza e o mundo do trabalho. Essa relação com o trabalho faz com que ser 
humano, o trabalhador projete-se para o mundo como uma existência completa, com 
corpo e alma, mente e cérebro. Se focarmos no século XVIII, a partir da Revolução In-
dustrial, as empresas contratavam os médicos, vendo o trabalhador como um apêndice 
de uma máquina, uma coisa ou peça de reposição. 

Com a evolução do processo de trabalho, desde o modelo de produção taylo-
rista, fordista, toyotista ou outro que possa vir por aí, é um processo de desfiguração do 
trabalhador que vem ocorrendo ao longo do tempo. E esse processo de desfiguração 
atinge também a saúde mental. O Taylor via o trabalhador como um animal, restrito 
apenas ao campo da produção, ao chão da fábrica, enquanto a gerência científica pensa-
va e concebia o trabalho. Essa divisão do homem é proposital e atende aos interesses do 
capital.  É necessário concentrar esforços para reverter a visão que divide o trabalhador 
em partes.   

Eu acredito que a medicina tem um papel fundamental na tentativa de re-
configurar o ser humano, dentro da sua natureza e nas suas relações com mundo do 
trabalho e o ambiente natural. O que nós percebemos é que esse processo de desconfi-
guração do trabalhador é um movimento histórico ainda em curso e se aprofunda com a 
globalização, o neoliberalismo e com a introdução das novas tecnologias que alteram de 
forma dinâmica os processos e os modos de produção capitalista.  E essas mudanças são 
elaboradas e operadas nas empresas, sob a lógica do pensamento capitalista, represen-
tado na figura das gerências científicas, dos departamentos de engenharia de produção 
ou das áreas de recursos humanos. O que nos deixa indignados é que essa desfiguração 
contínua do trabalhador conta com a contribuição da medicina, de forma direta ou 
indireta, por omissão, na medida em que não são cumpridos os preceitos mencionados 
no código de ética médica.

Podemos abordar vários problemas das relações dos trabalhadores com de-
terminadas práticas da medicina. Por exemplo, dentro das empresas na relação com o 
serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho  (SESMT). Será que o papel 
do médico ou mesmo de outros profissionais tem contribuído para alterar o quadro 
grave de doenças, invalidez e mortes nos locais de trabalho? E no âmbito do Estado, 
quando determinadas políticas públicas não atendem aos interesses dos trabalhadores, 
a exemplo das perícias médicas do INSS, configurando em determinadas práticas lesivas 
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aos interesses dos trabalhadores? Na verdade, o Estado também aprofunda essa desfi-
guração do trabalhador/a levando-os ao sofrimento, a exemplo dos fatos de tratamento 
desumano, degradante e humilhante, amplamente noticiados pela imprensa, nos postos 
do INSS. É claro que não é uma questão individual, não é um problema de um médi-
co perito, mas um problema de uma política. Porém, nos indignamos quando alguns 
profissionais ao realizarem o seu trabalho, expressam um profundo desdém para com 
o trabalhador. Esses são assuntos, além das relações de trabalho, que também refletem 
no movimento sindical. Acredito que o Estado e as instituições democráticas têm sua 
relevância na medida em que fazem avançar a justiça social. 

Participei de um seminário em Brasília para discutir o banimento do amian-
to, onde estiveram presentes diversas instituições. Fiquei entusiasmado com a quan-
tidade de procuradores e juízes do trabalho que estavam refletindo e se posicionan-
do diante de um tema tão importante para a sociedade que é a letalidade do uso do 
amianto e a necessidade de seu banimento no Brasil. Isso mostra que os interesses da 
sociedade estão acima dos interesses de grupos econômicos que visam apenas o lucro. 

A Edith tocou na questão dos trabalhadores rurais. Eu participei, em setem-
bro de 2010, de um seminário promovido pela Via Campesina. Na ocasião, foram divul-
gados alguns dados importantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
que informavam que o Brasil consumiu, no ano de 2009, cerca de 789.974 milhões de 
toneladas de agrotóxico. Dividindo-se este valor por 190 milhões de brasileiros, cada 
pessoa ingeriu, durante todo o ano, cerca de 4 (quatro) quilos de agrotóxico, ou seja, 
veneno. Do ponto de vista da medicina, como é que os médicos veem os trabalhadores 
e a comunidade do campo? Como ele, médico, se relaciona com esse trabalhador e a co-
munidade do ponto de vista da promoção da saúde e da prevenção? É comum sindicatos 
de trabalhadores rurais  se queixarem da inexistência de  uma política de promoção da 
saúde e da prevenção de doenças  dos trabalhadores do campo. Eles têm sua saúde com-
prometida com diversos tipos de doenças, inclusive o câncer, e também suicídios, como 
mencionou a Dra. Edith.

Acredito que a situação é complexa para o conjunto dos trabalhadores da 
cidade e do campo e impõe importantes desafios. E não estamos falando apenas dos 
trabalhadores/as do setor privado, mas também do setor público. Eles também sofrem 
violência no trabalho e também estão submetidos a gestores que oprimem, obrigam e 
submetem à humilhação e a relação de trabalho precário. 

Voltando à questão dos rurais, lembrei-me de dois nomes de produtos quí-
micos usados em larga escala no campo, e que são conhecidos pelos trabalhadores/as 
rurais, são eles: Glifosato e Malathion. São dois tipos de venenos usados na lavoura de 
forma intensa e que têm trazido problemas para a saúde física, mental e para o ambiente 
natural. Em qualquer bazar de esquina que venda produtos da agropecuária, é possível 
encontrar esses produtos. O Malathion é proibido em outros países. O glifosato deve ter 
várias formas de contaminação. 
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Ainda sobre os rurais, existe um importante debate, que vem sendo travado 
sobre a agroecologia como alternativa ao agronegócio. Importante ressaltar que essa 
discussão não tem que acontecer apenas no campo,  mas também na cidade, uma vez 
que nós nos alimentamos daquilo que é produzido no campo, e alguns desses alimentos 
vem sofrendo profundas alterações genéticas como resultado dos interesses de grandes 
grupos capitalistas que atuam no agronegócio. Não podemos ficar de fora desse debate. 
Normalmente damos pouca importância para a qualidade dos produtos que são produ-
zidos no campo. Nos alimentamos e nos envenenamos e poucos têm reação em relação 
a isso.

 Voltando à questão do movimento sindical, entendo que o sindicalismo tem 
muita responsabilidade com relação ao que acontece no ambiente da fábrica, porque é lá 
que estão todos os conflitos da relação capital X trabalho. 

É verdade que nós passamos um período de quase três décadas lutando para 
democratizar o Estado. E hoje, no campo das políticas públicas, a representação do mo-
vimento sindical, em particular a CUT,  faz-se presente em vários tipos de espaço, o qual 
denominamos de controle social, na saúde (SUS), no trabalho (Ministério do Trabalho 
e Emprego),  na previdência social e em outros. 

Porém, o espaço da fábrica continua sendo um espaço de ditadura. O pouco 
de liberdade sindical que existe no Brasil, só vai até a porta da fábrica, do banco etc. Não 
existe liberdade sindical no Brasil, não existe democracia no local de trabalho!  De um 
modo geral, não existe representação sindical no local de trabalho, salvo exceções. No 
geral,  está garantida apenas a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), or-
ganismo paritário que, por sua vez, também é controlada pelo empregador que disputa, 
inclusive, a representação dos trabalhadores. Portanto, uma das bandeiras de luta da 
CUT é a democratização das relações de trabalho no Brasil. 

Importante lembrar que, durante os debates em torno da reforma sindical e 
trabalhista, não houve avanços pela democratização das relações de trabalho. E um dos 
entraves foi a recusa patronal em discutir as instalações de comissões sindicais nos locais 
de trabalho.

Eu fui diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo nos anos 1980. O que 
tínhamos eram as comissões clandestinas, principalmente no período do regime militar. 
Apesar da democratização do Estado, não conseguimos avançar e conquistar a comissão 
sindical no local de trabalho, exceto nas estatais, na época, o Banespa, o Banco do Brasil, 
a Caixa Econômica Federal. O controle do capital no local de trabalho é quase total e 
absoluto. Mesmos as Cipas, com a sua fachada legal, sempre estiveram sob o controle 
patronal, que inclusive disputavam a representação dos trabalhadores. E quanto aos ci-
peiros, que conseguem fugir à regra, são perseguidos e até demitidos, e isso acontece 
frequentemente em várias empresas no Brasil. 

Existem também, em alguns lugares, comissões sindicais que funcionam 
na base do acordo coletivo, mas são experiências muito restritas, que normalmente 
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acontecem em empresas multinacionais. As experiências mais avançadas estão na 
região do ABCD,  a exemplo dos sindicatos dos químicos e metalúrgicos, a exemplo do 
Sistema Único de Representação (SUR), composto pela comissão de fábrica e membros 
eleitos da Cipa ou somente a comissão de fábrica. Apesar do pequeno avanço, estamos 
longe da verdadeira liberdade e autonomia sindical, que tenha como consequência o 
fortalecimento da organização sindical nos locais de trabalho e o combate aos acidentes, 
doenças e mortes nos locais de trabalho.

Penso que é possível avançar, porém tropeçamos ainda nas dificuldades 
políticas. Ressalto a trajetória histórica e a importância da CUT na sociedade, que 
hoje está presente em todos os Estados do Brasil, que, desde a sua fundação, luta por 
melhores salários e condições de trabalho, e que tem pautado, desde o início, o debate 
e a defesa da liberdade sindical e o fortalecimento da organização dos trabalhadores 
nos locais de trabalho. Quero destacar também a articulação das Centrais sindicais em 
torno das questões comuns à classe trabalhadora, no que tange às questões de saúde do 
trabalhador, bem como a busca de estratégias comuns para enfrentar os problemas. São 
avanços importantes, porém, diante do desafio atual, ainda é muito pouco. De qualquer 
forma eu vou ficar por aqui e depois podemos discutir mais ainda no debate.
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