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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Considerando que o modelo atual da Reabilitação Profissional (RP) no Brasil não 

satisfaz a nenhum dos grupos de atores sociais envolvidos com a mesma, este documento 

sintetiza as discussões em curso de uma rede de especialistas (SUS, MTE, INSS, 

universidades) dedicados a temática ‘prevenção-reabilitação da incapacidade prolongada 

para o trabalho’. Ele tem como objetivo apresentar uma análise crítica da situação atual da 

RP do INSS e das possíveis soluções que possam ser discutidas entre as várias partes 

diretamente envolvidas com o problema da incapacidade para o trabalho, contribuindo 

assim com o debate interno que ocorre no INSS e no Grupo Interministerial criado pela 

Portaria 323/2012. 

 Um dos principais problemas levantados é a falta de integração e coordenação 

interministerial em torno da RP, sendo este um importante obstáculo para se promover uma 

atenção à saúde integral do trabalhador com maior possibilidade de um retorno ao trabalho 

sustentável, permanência e crescimento na atividade laborativa com devida satisfação dos 

vários atores sociais envolvidos (trabalhadores, empregadores e sociedade). Paralelamente, 

a inexistência de um modelo teórico que fundamente o programa de RP e a ausência ou 

insuficiência de políticas de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho nas 

empresas vinculadas às ações de reabilitação e retorno ao trabalho, favorecem afastamentos 

prolongados e inviabilizam o retorno ao trabalho sustentável.   

Há um conjunto de fatores comprometedores da efetividade da RP que decorrem de 

problemas mais específicos do INSS, como aqueles relacionados à rigidez da estrutura 

hierárquica; impessoalidade/distanciamento no contato com o segurado; fluxo inadequado 

de atendimento do segurado; diretrizes periciais desatualizadas; quadro de pessoal 

incompatível com a demanda; edição de um número excessivo de orientações e normas 

oriundas da gestão do INSS, que sobrecarregam os servidores desta instituição com 

atualização; tênue participação social nas discussões da Previdência Social, dentre outros. 

Nesse sentido, este documento traz proposições tanto específicas quanto genéricas 

para resolução desses problemas, e levanta a necessidade de formulação de uma nova 

política pública voltada para uma efetiva RP, que reflita a construção de consensos 
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produzidos pela comunicação/negociação dos atores sociais nos âmbitos nacional e local, 

tendo como foco a operação de mudanças inter e intrainstitucionais (INSS e SUS), voltadas 

para a gestão da incapacidade e do retorno ao trabalho. 

Acredita-se que o apoio da Diretoria de Saúde do Trabalhador do INSS (DIRSAT) é 

fundamental para o desenvolvimento de programas locais e regionais fundamentados em 

modelos contemporâneos de RP, que visem à prevenção da incapacidade para o trabalho 

como um todo, sem fragmentar as ações intersetoriais necessárias. Para tal, enfatizamos a 

necessidade de desenvolvimento, acompanhamento e apoio a programas voltados para a 

produção de tecnologia em saúde que integre as ações interministeriais necessárias para 

prevenir a incapacidade prolongada.  

Por fim, conclui-se que as mudanças das diretrizes atuais devem contemplar a 

ampliação dos conceitos de incapacidade, incluindo, além da doença, os aspectos da 

funcionalidade, do suporte familiar e social e as exigências do trabalho, a partir de 

referencial teórico que priorize o desenvolvimento de ações voltadas para reduzir o impacto 

da doença na vida do trabalhador (e não apenas para a cura da doença em si), como tem 

sugerido o modelo da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Classificação Internacional 

de Incapacidade, Funcionalidade e Saúde - CIF (OMS, 2003).  
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I. INTRODUÇÃO 

 A avaliação contínua de políticas e programas para garantir e manter a saúde do 

trabalhador deveria ser uma prática rotineira dos órgãos do poder público, como parte de 

um processo de aprimoramento dos conceitos, dos métodos, recursos e ferramentas 

utilizadas, bem como de adequação às mudanças e necessidades sociais. Temos acúmulo de 

evidência mostrando que o absenteísmo (afastamento do trabalho devido a um 

adoecimento, lesão ou acidente) e o presenteísmo (estar presente no trabalho apesar do 

mesmo poder estar agravando o estado de saúde) têm efeitos adversos nas condições sociais 

e econômicas e levam à mortalidade precoce (PRINS, 20131). O desemprego e a 

instabilidade no emprego também predispõem ao adoecimento e morte prematura. Mesmo 

conhecendo várias abordagens efetivas para prevenir a incapacidade prolongada para o 

trabalho, em vários países do mundo observamos soluções para o segurado que apenas 

remediam o problema, mas não o solucionam por completo. 

 No contexto brasileiro, a Reabilitação Profissional (RP) está situada no final de 

linha das ações voltadas à saúde e à seguridade social, sem que haja uma necessária 

perspectiva de articulação com ações de prevenção de acidentes e doenças, bem como da 

incapacidade. Essa constatação reflete opções técnico-políticas feitas ao longo de anos, em 

diferentes conjunturas econômicas e institucionais. Tais opções retardam a mobilização dos 

atores sociais e a prevenção da incapacidade prolongada, restringindo suas possibilidades 

de ultrapassar os limites da constatação e compensação da incapacidade e da deficiência e 

de produzir mudanças na situação de saúde e da iniquidade social.  

Aqueles que, por algum motivo, passam a apresentar limitações físicas ou psíquicas 

para continuar a exercer a sua atividade de trabalho, permanecem em auxílio-doença por 

tempo prolongado ou mesmo de forma definitiva, ou são devolvidos para o mercado de 

trabalho, desprovidos de qualquer possibilidade de nele se manterem de forma plena. Com 

essa exclusão social, perdem a Previdência Social, o Sistema Único de Saúde (SUS), a 

Assistência Social, as empresas e a sociedade como um todo. 

                                                           
1 Prins, R. Sickness Absence and Disability: An International Perspective. In: The Handbook of Work 
Disability: Prevention and Management. Loisel, P and Anema, J.R (eds). Springer: New York. 2013. 
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 A formulação de uma política pública voltada para uma efetiva RP deverá refletir a 

construção de consensos produzidos pela comunicação/negociação entre os atores sociais 

nos âmbitos nacional e local, formatação de instrumentos jurídicos e provisão de fontes de 

financiamento (previsão orçamentária) para este fim específico, tendo como foco a 

operação de mudanças inter e intrainstitucionais (INSS e SUS) voltadas para a gestão da 

incapacidade e do retorno ao trabalho. 

Este documento reúne as principais discussões feitas por uma rede de especialistas 

(SUS, MTE, INSS, universidades) envolvidos com a temática da reabilitação e prevenção 

da incapacidade prolongada para o trabalho. Ele tem por objetivo apresentar uma análise da 

situação atual da reabilitação profissional no Brasil com proposição de possíveis soluções, 

contribuindo com o debate interno que ocorre no INSS e no Grupo Interministerial criado 

pela Portaria 323/20122 e que é tambem emergente no SUS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 MPS/ MTE/ MS/MPOG. Portaria Interministerial MPS/MTE/MS/MP n. 323 de 11 de julho de 2012. DOU 
de 12/07/2012. 
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II. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

Atualmente o INSS é legalmente responsável pela reabilitação profissional de seus 

segurados, dependentes e pessoas com deficiência. Cabe aqui ressaltar que o atendimento 

às pessoas com deficiência requer outras prerrogativas além daquelas hoje desenvolvidas 

dentro do programa de RP da Previdência Social. Essas pessoas, totalmente excluídas do 

mundo do trabalho, não são contribuintes do INSS, não têm identidade profissional e 

requerem avaliações e capacitações de forma diferenciada, conforme a deficiência 

apresentada, geralmente em instituições preparadas para esse fim. Por serem deficientes 

desde o nascimento ou desde a tenra idade, geralmente recorrem ao benefício de prestação 

continuada (BPC), sendo avaliadas pelos assistentes sociais e peritos médicos3. Por outro 

lado, as pessoas com deficiência que conseguem um emprego, frequentemente adoecem em 

decorrência de exposição a situações de trabalho adversas, agravando a sua condição 

clínica. Nesses casos, muitas vezes não ingressam no programa de RP, pois as equipes do 

INSS entendem que é atribuição do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) cuidar 

desses postos de trabalho, visto que as pessoas neles inseridas o são pela reserva de vagas 

da “lei de cotas”4. Apesar de este documento não abordar especificamente esses casos, 

observamos que a equipe de RP do INSS não está, hoje, preparada para o desafio de colocar 

as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Sugerimos, portanto, uma discussão 

futura sobre as políticas públicas voltadas para esse contingente da população, de forma a 

torná-las mais justas e abrangentes e que possam considerar as necessidades particulares 

com relação ao benefício e assistência para as pessoas com deficiência. 

Segundo a lei, quando o segurado estiver “insusceptível de recuperação para sua 

atividade habitual, deverá submeter-se a processo de RP para o exercício de outra atividade. 

Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova 

atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado irrecuperável, for 

aposentado por invalidez5.” Para cumprir essa atribuição, o INSS dispõe de 417 agências 

com equipes de RP, sendo 219 equipes volantes, sediadas em 100 gerências executivas. 

                                                           
3 São determinantes excludentes ao BPC: renda familiar maior que ¼ do SM, prognóstico da duração da 
limitação menor que 2 anos, como prevê a legislação atual da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 
4 BRASIL. Lei n. 8213/91 de 24 de julho de 1991. Subseção II da Seção VI. 
5 BRASIL. Lei n. 8213/91 de 24 de julho de 1991. Art. 62. 
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Essas equipes volantes se deslocam para as agências que não contam com equipes, de 

acordo com dados do Boletim Estatístico de RP – BERP, de dezembro de 2012. 

 A orientação atual é de que o atendimento deve ser preferencialmente executado por 

equipe multidisciplinar, composta por perito médico e analistas do Seguro Social com 

formação nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e 

outras áreas afins ao processo. O desenvolvimento do programa de RP nas Gerências 

Executivas é acompanhado pelos Responsáveis Técnicos da Reabilitação Profissional – RT, 

lotados no Serviço/Seção de Saúde do trabalhador – SST e nas Superintendências 

Regionais pelos Representantes Técnicos da RP – RET. 

 A porta de entrada para a RP é exclusivamente definida pela perícia médica, o que 

se constitui em um problema. Sabe-se, através do acúmulo de evidências científicas, que a 

decisão nas mãos apenas do médico perito (centrada unicamente na avaliação clínica do 

indivíduo e não no problema da incapacidade como um todo), aliada aos atrasos nesse 

processo de decisão podem levar a incapacidade prolongada ou permanente (LIPPEL e 

LOTTERS, 20136). Apesar do papel do médico perito ser imprescindível na concessão do 

benefício, sabe-se que a maioria dos casos que necessitam de RP exigem avaliação e 

intervenção muldisciplinar o mais cedo possível para que as chances de recuperação e 

retorno ao trabalho com sucesso sejam maiores. Essa demanda por uma atenção 

multidisciplinar e mais imediata dos segurados que necessitam de RP tem sido um grande 

desafio para os peritos e aponta para necessidade de um debate aprofundado sobre qual a 

melhor solução operacional para que todo e qualquer encaminhamento do segurado a RP 

aconteça em tempo hábil e seja eficaz. Vale ainda lembrar que a grande maioria dos 

segurados em gozo de benefício por incapacidade apresenta quadro clínico referente a dois 

grandes grupos de patologia: doenças musculoesqueléticas e transtornos psíquicos. 

Principalmente para esses tipos de afastamento, a ação multidisciplinar da fisioterapia, 

serviço social, terapia ocupacional, ergonomia e psicologia, tem sido valiosa em diminuir o 

tempo de afastamento e facilitar o retorno ao trabalho de forma segura e sustentável 

                                                           
6 Lippel, K e Lotters, F. Public Insurance Systems: A Comparison of Cause-Based and Disability-Based 
Income Support Systems. In: The Handbook of Work Disability: Prevention and Management. Loisel, P and 
Anema, J.R (eds). Springer: New York. 2013. 
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(STAAL et al., 20137, GOBELET et al., 20078). 

 A literatura aponta para problemas nos sistemas nos quais apenas médicos 

participam das decisões sobre as causas de dor e incapacidade, pois se sabe que muito do 

dano, dor/incapacidade vai além do quadro de adoecimento do ponto de vista médico. Além 

disso, uma avaliação pericial que leva em conta o nível de dor, mas não leva em conta o 

nível específico de demanda física do trabalho, falha na determinação da solução real para 

o problema (HOLSHOF e PRANSKY, 20139). Como exemplo: no caso de uma alta 

demanda física ser um obstáculo para o retorno ao trabalho, seria a extensão do beneficio, 

isoladamente, favorável ou desfavorável para a melhora do quadro de adoecimento do 

trabalhador e a promoção do retorno ao trabalho sustentável? Nesse caso, como o médico 

perito, por mais completa que seja sua avaliação, pode sozinho determinar a melhor 

solução? 

 O processo de determinação da incapacidade (bem como o tempo de afastamento e 

o periodo de recuperação) exige que médicos colaborem com outros profissionais e atores 

sociais com o objetivo de coordenar as ações que promovam sucesso na reintegração ao 

trabalho. Recentemente, alguns países têm avaliado a qualidade da prática da perícia 

médica e identificado soluções para promover ações oriundas de seguradoras públicas que 

possam minimizar o tempo de afastamento e ao mesmo tempo possam promover um 

retorno ao trabalho mais sustentável (Söderberg e Alexanderson 200510). Dentro dessas 

ações, destaca-se a identificação precoce de determinantes da incapacidade que podem ser 

modificados através de encaminhamento para intervenções terapêuticas eficazes, como, por 

exemplo, o retorno ao trabalho gradual com suporte, por meio de abordagem psicoterápica 

(terapia cognitivo-comportamental) e da terapia ocupacional, ou mesmo, de intervenções 

                                                           
7 Staal, J.B., De Rijk, A., Houkes, I e Heymans, M.W. Clinical Interventions to Reduce Work Disability in 
Workers withMusculoskeletal Disorders or Mental Health Problems. In: The Handbook of Work Disability: 
Prevention and Management. Loisel, P and Anema, J.R (eds). Springer: New York. 2013. 
8 Gobelet, C., Luthi, F., Al-Khodairy, A.T., e Chamberlain, M.A. Vocational Rehabilitation: A 
multidisciplinary Intervention. Disability & Rehabilitation, 2007. Vol.29, no 17 , p1405-1410. 
9 Hulshof, C. e Pransky, G. The Role and Influence of Care Providers on Work Disability. In: The Handbook 
of Work Disability: Prevention and Management. Loisel, P and Anema, J.R (eds). Springer: New York. 2013. 
 
 
10 Soderberg, E. e Alexanderson, K. Gatekeepers in sickness insurance: a systematic review of the literature 
on practices of social insurance offices. Health & Social Care in the Community. 2005. Vol 13, no 3, p211-
223. 
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ergonômicas que possam manter o equilíbrio entre saúde/bem-estar e produtividade 

(COSTA-BLACK, 201311, STAAL et al., 201312)  

 Outro problema que vai além das ações da perícia médica, mas que, sem dúvida, 

influencia os casos de afastamento prolongado e determinação do benefício por 

incapacidade, é o não investimento na prevenção de riscos ocupacionais e em programas de 

retorno ao trabalho de responsabilidade das empresas. Estudos e estatísticas têm mostrado, 

de regra, a inexistência de políticas efetivas de prevenção de ocorrência de lesões, 

adoecimentos e incapacidades dentro das empresas, que prioritariamente se ocupam em 

preparar documentos exigidos pela legislação trabalhista, como por exemplo, de programa 

de controle médico e saúde ocupacional (PCMSO) e programa de prevenção de riscos 

ambientais (PPRA). Encomendam esses documentos de forma cartorial, sem que ações 

efetivas sejam programadas para, de fato, melhorar as condições de trabalho. Procuradores 

do Ministério Público do Trabalho e auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego 

têm questionado enfaticamente a qualidade técnica e a finalidade desses documentos. 

 Por um lado, os trabalhadores, principalmente quando apresentam sintomas 

referentes a formas de adoecimento epidêmico nas empresas, retardam a procura de ajuda 

profissional, recorrendo com frequência a medicamentos que lhes propiciem alívio. Esse 

comportamento decorre de experiências, próprias ou alheias, de sofrimento por terem sido 

alvos de demissão ou discriminação ou insegurança dentro das empresas ou também 

durante afastamentos do trabalho. Por outro lado, os trabalhadores que procuram ajuda de 

profissionais de saúde enfrentam dificuldade de acesso ao SUS e recebem tratamento com 

ênfase na dimensão “bio” (o enfoque apenas na doença pode acentuar o quadro da 

incapacidade pois não aborda os obstáculos na relação indivíduo-trabalho). 

 Esse contexto é determinante para que ao INSS recorram segurados com 

relativamente longo tempo de afastamento e longa história de tratamento médico sem 

devida ‘cura’, continuadamente submetidos a condições de trabalho que desencadearam 

                                                           
11 Costa-Black, K. Core Components of Return-to-Work Interventions. In: The Handbook of Work Disability: 
Prevention and Management. Loisel, P and Anema, J.R (eds). Springer: New York. 2013. 
12 Staal, J.B., De Rijk, A., Houkes, I e Heymans, M.W. Clinical Interventions to Reduce Work Disability in 
Workers withMusculoskeletal Disorders or Mental Health Problems. In: The Handbook of Work Disability: 
Prevention and Management. Loisel, P and Anema, J.R (eds). Springer: New York. 2013. 
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e/ou agravaram seu quadro clínico. Quando afastados do trabalho por mais de 15 dias, os 

segurados, por si próprios ou por meio de suas empresas, agendam a primeira perícia, por 

meio da internet ou por meio do telefone (135). O primeiro contato presencial com o INSS, 

portanto, ocorre no momento da perícia. 

 A perícia, exclusivamente médica, tem várias atribuições, dentre as quais, a 

avaliação de pessoas que pleiteiam: 

- benefício de prestação continuada (LOAS- BPC); 

- isenção de imposto de renda, por terem doenças determinadas na lei (“cardiopatia 

grave, neoplasias malignas, alienação mental”); 

- majoração de 25% do benefício por incapacidade para quem necessita de auxílio 

de terceiros para atividades mais elementares; 

- auxílio-acidente (50%), devido a pessoas que apresentem sequela definitiva em 

decorrência de acidentes quaisquer e doenças ocupacionais; 

- aposentadoria especial; 

- benefício por incapacidade laboral temporária ou permanente, sendo que, neste 

caso, ao mesmo tempo é feita a avaliação da existência de nexo causal entre o 

quadro clínico e o trabalho, o que determina a espécie de benefício. 

 Neste documento abordaremos prioritariamente duas atribuições periciais, 

intimamente ligadas, quais sejam, a decisão sobre a existência ou não de incapacidade para 

o trabalho e a decisão sobre a existência de nexo causal entre o quadro clínico e o trabalho. 

Nos casos em que o perito considerar o segurado capacitado para o trabalho, nega o 

benefício por incapacidade ou o concede até o dia da perícia. Nos casos em que o perito 

considerar o segurado incapacitado para o trabalho, concede benefício por incapacidade até 

uma data determinada (data de cessação de benefício – DCB). Esse sistema de cessação 

pré-determinada de benefício  (alta programada), sem a realização de nova perícia, 
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encontra-se em vigor desde 200513 e logo após sua implementação foi considerado como 

uma das causas da redução do quantitativo de auxílios-doença.14 Considerando o segurado 

incapacitado para o trabalho, o perito define a espécie do benefício (B31, caso considere 

que o agravo do qual decorre a incapacidade não tem relação com o trabalho e B91, caso 

considere que o agravo tem relação com o trabalho).   

 Caso o segurado se sinta ainda incapacitado para o trabalho por ocasião da DCB, e 

tenha relatório médico nesse mesmo sentido, pode pedir prorrogação (PP) da duração do 

benefício, que será concedida ou não, após ser submetido a uma perícia, também 

exclusivamente médica. Caso a prorrogação do benefício seja concedida, define-se também 

a data de cessação do benefício, cuja duração pode ser prorrogada mediante novo PP e nova 

perícia. Esse processo pode durar por tempo indeterminado, adiando ações de saúde dentro 

e fora do ambiente de trabalho, ou comprometendo que as ações de caráter clínico 

terapêutico sejam tomadas em tempo hábil para um retorno ao trabalho eficaz. Sabe-se que 

existe um limite de tempo no processo de adoecimento para que a intervenção clinica-

terapêutica possa ser considerada eficaz. Na literatura sobre doenças musculoesqueléticas, 

esse fenômeno é conhecido como ‘janela da oportunidade’, na qual o maior efeito da 

intervenção terapêutica é esperado (SULLIVAN et al., 201315). 

  O momento da interrupção dessas prorrogações é definido exclusivamente pela 

perícia médica, que pode indeferir o pedido de prorrogação do benefício (neste caso, ainda 

cabe um pedido de reconsideração); encaminhar o trabalhador para a reabilitação 

profissional; converter em benefício prolongado de 2 anos;  conceder o auxílio-acidente; ou 

mesmo  conceder a aposentadoria por invalidez. O critério de incapacidade considerado 

pelos peritos médicos e definido nas diretrizes periciais é fundamentado no agravo, ou seja, 

exclusivamente no diagnóstico de uma lesão ou doença (CID) e na consequente aferição do 

grau de limitação da capacidade laborativa, sem se considerar aspectos psicossociais e da 

atividade de trabalho. Existe, assim, uma defasagem em relação ao conceito de 

                                                           
13 Ordem interna 130, de 13 de outubro de 2005, Ordem interna 138, de 05 de maio de 2006, Portaria MPS n. 
359, de 31 de agosto de 2006 e depois  Decreto n. 5.844, de 13 de julho de 2006.  
14 CAETANO M.A. Reformas administrativas para minorar o peso fiscal da Previdência Social. Texto para 
discussão n. 1.219. IPEA. Setembro de 2006. 
15 Sullivan, M.J.L., Martel, M.O. e Trost, Z. Pain, Chronicity, and Disability. In: The Handbook of Work 
Disability: Prevention and Management. Loisel, P and Anema, J.R (eds). Springer: New York. 2013. 
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incapacidade ampliado, que leve em conta suas necessidades sociais e exigências laborais. 

A outra atribuição pericial, a de estabelecer o nexo causal do quadro clínico com o trabalho, 

recebe pouca ênfase nos treinamentos dos peritos, que abordam prioritariamente a avaliação 

de incapacidade no âmbito clínico. Isso é nítido também em suas diretrizes periciais 

(clínica, ortopedia e psiquiatria), que sequer mencionam o termo “nexo causal”. O caráter 

do INSS como parte do tripé seguridade social, determinado na Constituição Federal, 

tampouco recebe a atenção devida nos treinamentos, nas diretrizes ou nas práticas. 

 Se houver encaminhamento para a RP, há agendamento para uma entrevista, em 

geral, com um responsável pela orientação profissional (ROP). Essa entrevista e até o 

próprio programa dependem da agenda dos ROP.  As atribuições previstas para os ROP 

consistem em conhecer o segurado; avaliar suas habilidades e interesses de reinserção no 

mercado de trabalho; negociar com a empresa de vínculo a inserção do segurado em uma 

função compatível; caso a função seja oferecida, preparar toda a documentação necessária 

para esses procedimentos; encaminhar o segurado para treinamento na função oferecida e 

certificar a reabilitação no caso de sucesso do treinamento.  

 Nos casos de agravamento da lesão durante o treinamento, a negociação deve ser 

reiniciada com visita ao novo posto de trabalho. Caso a função seja negada ou nos casos em 

que o segurado não tem vínculo empregatício, o ROP deve estudar as possibilidades e 

orientar o segurado para a realização de cursos para elevação de escolaridade e/ou cursos 

para requalificação profissional. Além disso, os ROP devem controlar todos os 

procedimentos administrativos relacionados ao programa, como, por exemplo, a 

alimentação do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade (também 

utilizado pelos peritos médicos) nas questões referentes à RP, preenchimento mensal dos 

boletins estatísticos da RP (BERP), das planilhas de segurados com processo em curso por 

meio de convênios, das planilhas de pesquisa de fixação etc. Apesar de os parâmetros 

estabelecidos garantirem 50 segurados em programa para cada ROP, na realidade esse 

número é muito maior. Portanto, o número de ROP é insuficiente para a demanda dos 

programas de RP, causando grandes filas de espera de segurados para iniciar a RP. Os ROP 

devem também cobrir as agências que não possuem o serviço próprio de RP, constituindo 

então as equipes volantes, as quais, segundo dados oficiais, são 219 sediadas nas 100 
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gerências executivas do país. Esse atendimento é precário, sem estrutura física e 

instrumentos adequados. Geralmente a negociação é feita por telefone, seguida do 

encaminhamento dos documentos para a empresa de vínculo através do próprio segurado. 

 Na prática cotidiana, após uma ou mais entrevistas, é feito um contato com a 

empresa de vínculo e o segurado é encaminhado para um estágio de um mês. Durante esse 

mês, em geral, o segurado trabalha em condições de restrição determinadas pela equipe de 

RP do INSS na função de origem. Também pode o segurado ser realocado em outra função, 

sem qualquer ação sobre as condições geradoras ou agravantes da incapacidade. Muitas 

vezes, essa recolocação não é determinada pela avaliação do ROP tendo em vista a 

capacidade laborativa do segurado, mas sim por critérios do setor de recursos humanos da 

empresa.  Ou seja, o número muito reduzido das equipes de RP, a premência em dar uma 

resolução aos casos de RP e a falta de capacitação para uma visão integradora e de 

prevenção, têm permitido que o processo de RP seja predominantemente encaminhado 

segundo os interesses e visão da empresa.   Com isso, têm sido deixados de lado iniciativas 

de planejamento e atuação sobre as causas da incapacidade, praticamente inexistindo ações 

voltadas a prevenir a incapacidade de outros trabalhadores na mesma situação de trabalho e 

mesmo a prevenir o agravamento da incapacidade naquele trabalhador já atingido por 

doença do trabalho.  

 É particularmente preocupante o processo de concessão de certificação e 

desligamento de segurados após cursos de requalificação profissional. Geralmente são 

segurados sem condições de competir no mercado de trabalho, cujos certificados não 

garantem o uso da reserva de vagas da “lei de cotas”. Não é raro o retorno desses casos para 

a perícia médica solicitando benefício por incapacidade por agravamento do quadro clínico. 

 A lei determina que aos segurados que apresentarem sequelas decorrentes de 

acidentes de qualquer natureza ou doenças ocupacionais é devida a concessão de auxílio-

acidente até a data da aposentadoria. No entanto, via de regra, este não tem sido mais 

concedido para doenças ocupacionais. Na avaliação do potencial laborativo, a indicação do 

auxílio-acidente já deve ser estabelecida, pois, salvo casos de reversão das sequelas, supõe-

se quadro definido. Tal indicação, muitas vezes, determina o diferencial no valor do 

rendimento, em que fica claro que o retorno ao trabalho em condições ideais, obviamente, é 
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mais vantajoso, estimulando o envolvimento do segurado, e possibilitando a condução de 

um programa de qualidade.   
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III. PROPOSTAS PARA AMPLA DISCUSSÃO 

 Ao longo dos últimos anos, alguns aspectos foram identificados como obstáculos a 

um processo de prevenção de incapacidade prolongada e de desvantagem social. 

Destacamos alguns deles, colocando em seguida pontos de discussão e diretrizes para 

possíveis soluções. 

1. Inexistência de um modelo teórico que fundamente o programa e ações de RP  

 Inexiste um modelo teórico com pressupostos que norteiem o programa e as ações 

de RP. Segundo informações prestadas pelos representantes da RP do INSS na Oficina 

sobre Programas de Reabilitação Profissional realizada no dia 17 de abril de 2013, “as 

rotinas a serem seguidas pelas equipes de atendimento nas agências da Previdência Social 

estão descritas no Manual Técnico de Procedimentos da Reabilitação Profissional.” 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 O primeiro desafio a ser enfrentado ao tratar da temática da RP é entender que esta 

ação vai muito além do caráter administrativo de um só sistema. É uma ação social 

abrangente com largo espectro de antecedentes e consequências em multi-sistemas, que 

condensam elementos históricos, conjunturais, contexto mais imediato e fatores pessoais 

singulares em interação dinâmica com os demais. A definição de um modelo teórico é 

essencial para que a concepção de seguridade social possa orientar ações internas e alinhá-

las às demandas sociais. Com o esmaecimento do conceito de seguro social como parte da 

seguridade social, há conflitos entre os procedimentos definidos pela gestão do INSS e um 

projeto ético-político que se assente na defesa intransigente da garantia de direitos ao 

trabalhador. Em consonância com este projeto ético-político, deve-se estimular  o resgate de 

práticas articuladas intersetorialmente em gerências executivas e o estímulo à criação de 

programas locais e regionais, que tenham como base o fortalecimento da ação do Estado, a 

intersetorialidade e a interdisciplinaridade nas avaliações, principalmente envolvendo 

profissionais do SUS e do INSS, a participação ativa dos segurados nas mudanças de seus 

destinos profissionais, a construção da integração entre a perícia e a RP, a mudança das 

condições de trabalho nas empresas, o entendimento de que a RP só ocorre se houver essas 

mudanças e que o processo de prevenção de acidentes e doenças é intrinsecamente ligado à 
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RP.  

 Como referenciais teóricos norteadores de uma prática de reabilitação integrada, 

podem ser citados o Modelo Biopsicossocial e o Modelo Ecológico de Gerenciamento de 

Caso (LOISEL, 199416; 200517). O primeiro reconhece que o fenômeno da saúde-doença e 

seu correlato, a incapacidade, são consequências da integração das dimensões social, 

psicológica e biológica, em um todo dinâmico/integrado, onde cada parte tem sentido e 

ganha existência a partir de sua integração com as outras, não havendo uma dimensão mais 

importante (LIMA et al. 201118). O segundo modelo situa o trabalhador no centro de quatro 

sistemas principais que influenciam a situação de limitação para o trabalho: sistema 

pessoal, sistema de saúde, sistema do local de trabalho e sistema de compensação. Na 

interação entre o trabalhador afastado de suas funções e os múltiplos sistemas, os atores 

sociais interessados mobilizam-se de forma dinâmica conformando um sistema de multi-

influência que toma como central a comunicação e negociação dos envolvidos no problema 

da reabilitação (SCHULTZ et al., 200719). Este modelo focaliza a importância da 

comunicação entre os envolvidos no processo de reabilitação, desde o ambiente interno do 

trabalho (colegas e supervisores) aos atores sociais mais amplos (empregadores, 

trabalhadores, Estado).  

 O ponto de vista aqui defendido reconhece que parte significativa das situações de 

incapacidade é explicada por determinantes não relacionados com o distúrbio médico que a 

originou. Há comprovação científica consistente, através de estudos epidemiológicos, que 

                                                           
16 LOISEL, P. et al. Management of occupational back pain: the Sherbrooke model. Results of a pilot and 
feasibility study. Occupational and Environmental Medicine, England, v. 51, n. 9, p. 597-602, Sep. 1994.  
17  LOISEL, P. et al. Prevention of work disability due to musculoskeletal disorders: the challenge of 
implementing evidence. Journal of Occupational Rehabilitation, Netherlands, v. 15, n. 4, p. 507-524, Dec. 
2005 
 

18 Lima, M.A.G. de et al. Reabilitação de Trabalhadores: caminhos percorridos, novos desafios e 
perspectivas. In Nobre, L. Pena, P., Baptista, R. (orgs.). A Saúde do Trabalhador na Bahia: 
História, conquistas e desafios. Salvador : EDUFBA :SESAB : CESAT, 2011. 

19 Schultz, I., Z., Stowell, A. W., Feuerstein, M., e Gatchel, R.J. Models of Return to Work for 
Musculoskeletal Disorders. Journal of Occupational Rehabilitation, v. 17, p. 327–352, 2007. 
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corroboram esta afirmação (TURNER et al, 200620). Esta é mais uma evidência que 

demonstra que o modelo clássico biomédico com enfoque na causalidade da doença e na 

aferição temporal da incapacidade laborativa é inadequado para explicar o processo de 

incapacidade e orientar ações eficazes.  

 Uma definição clara nesse sentido por parte da DIRSAT é vital para que programas 

locais e regionais possam se desenvolver no sentido de utilizar modelos contemporâneos de 

RP que visem a prevenção da incapacidade para o trabalho como um todo, sem fragmentar 

as ações intersetoriais necessárias. Um quesito importante para que haja um 

redirecionamento é a criação de um sistema de avaliação de desempenho dos servidores do 

INSS que privilegie a RP fundamentada na articulação do sistema público de vigilância e 

prevenção de acidentes e doenças, de incapacidades e de desvantagens sociais. 

2. Ausência ou insuficiência de políticas de prevenção de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho dentro das empresas 

 Constata-se a ausência ou insuficiência de políticas de prevenção de acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho dentro das empresas. Inúmeros são os estudos que 

demonstram condições laborais e aspectos da gestão, gerenciamento e da organização do 

trabalho que desencadeiam a ocorrência de acidentes e adoecimentos nos mais diferentes 

ramos de atividade e que não recebem qualquer intervenção voltada a preservar a saúde do 

trabalhador. Tão recorrentes são os agravos relacionados a determinados ramos 

econômicos, que a própria Previdência Social determinou a concessão de benefício 

acidentário aos casos de segurados incapacitados que se enquadrassem no nexo técnico 

epidemiológico (NTEp)21.  

 Junto com o NTEp, foi criado o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), com a 

declarada finalidade de onerar as empresas que mais causassem acidentes e doenças nos 

                                                           
20 Turner, J.A., Franklin, G., Fulton-Kehoe, D., Sheppard, L. e et al. Worker recovery expectations and fear-
avoidance predict work disability in a population-based workers' compensation back pain sample. 
Spine.�2006; Vol 31(6), p. 682-689. 
21 Nexo técnico epidemiológico: critério de estabelecimento de nexo causal entre um agravo e o trabalho, para 
concessão de benefício B91 (acidentário), fundamentado em estudo epidemiológico da Previdência Social, de 
estudo de prevalência de doenças por grupos de CID em ramos econômicos (Código Nacional de Atividade 
Econômica – CNAE). Esse critério foi estabelecido e incluído na Lei n. 8213/91 (art. 21-A), pela Lei n. 
11.430, de 2006. 
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seus ramos econômicos e bonificar aquelas que apresentassem menos acidentes e doenças . 

Segundo informação da Previdência Social, a grande maioria das empresas tem sido 

bonificada22. Isto significaria que, oficialmente, as condições de trabalho têm melhorado. 

Porém não há qualquer informação produzida pela administração pública ou estudo que 

comprove tal correspondência fática entre FAP e melhorias na prevenção de acidentes e 

doenças do trabalho. O FAP de cada empresa é fornecido apenas para ela e não há qualquer 

avaliação de sua aplicação, e tampouco do processo de implementação do NTEp. No 

tocante ao NTEp, a forma de descaracterização do nexo pela perícia, definida pela 

Instrução Normativa do INSS,23  já foi considerada inapropriada pelo Ministério Público do 

Trabalho por meio de notificação recomendatória24. Entre os vários aspectos levantados 

pelo Ministério Público do Trabalho está o da descaracterização do NTEp ser fundamentada 

em  documentos produzidos pelas empresas. A Previdência Social não fez até o momento 

qualquer análise aprofundada sobre a implementação do NTEp e tampouco sobre a 

efetividade da instituição do FAP na prevenção de acidentes e doenças. Há uma comissão 

interministerial de acompanhamento do NTEp25 que, no entanto, nunca teve acesso às 

informações necessárias para uma real avaliação e que não se reúne desde 2009. Uma outra 

questão levantada na notificação recomendatória é o “equívoco terminológico e jurídico ao 

utilizar-se do termo “nexo técnico” para denominar  “nexo causal,” já consagrado pelos 

parágrafos 6º e 7º do art. 337 do Decreto 3.048/99, bem como pela melhor doutrina pátria.” 

Observa ainda, de forma crítica, o contraditório termo “nexo técnico não causal”, criado 

pela instrução normativa. 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 A prevenção de acidentes e doenças ocupacionais exige ações sincrônicas e 

complementares dos setores da Saúde, do Trabalho e da Previdência Social. Essas ações 

vão desde o compartilhamento das bases de dados, até a eleição de prioridades e o 

                                                           
22 Segundo informações oficiais, o FAP 2012, com vigência em 2013, 939.867 (91,5%) das 1.029.964 
empresas para as quais o FAP foi calculado obtiveram bonificação na alíquota para o Seguro de Acidente do 
Trabalho (SAT). Disponível em http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2013/01/21/fator-acidentario-de-
prevencao-de-empresas-ja-esta-disponivel/print > Acesso em 6 de junho de 2013. 
23 Instrução Normativa do INSS n. 31, de 10 de setembro de 2008. 
24 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª 
REGIÃO, OFÍCIO DE CHAPECÓ. Notificação recomendatória n. 09/2008, de 03 de outubro de 2008. 
25  Portaria 128, do Ministério da Previdência Social, de 16 de abril de 2008.  
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planejamento de atividades de vigilância e fiscalização dos ambientes de trabalho para 

mudanças de suas condições. Essa articulação e trabalho integrado permitem que ações 

desenvolvidas local e regionalmente possam fazer parte de uma estratégia nacional de 

Estado. A Previdência Social e a Saúde possuem dados sobre agravos, sobre as vítimas e 

sobre as empresas. A base de dados da Previdência Social refere-se aos benefícios 

concedidos aos segurados e a da Saúde refere-se aos agravos de notificação compulsória de 

quaisquer trabalhadores, independentemente de seu vínculo. A base de dados da Saúde está 

disponível em sítio eletrônico26, enquanto que a da Previdência Social mantém-se ainda 

hoje inacessível, a despeito de tentativas já feitas por gestores de saúde municipais. Essa 

inacessibilidade contraria o princípio da transparência do poder público, amparado em lei.27  

 O acesso à base de dados da Previdência Social, resguardado o sigilo sobre os 

nomes dos trabalhadores, como ocorre com a base de dados da Saúde, é premente. Além 

disso, deve se fortalecer as ações de vigilância e fiscalização do SUS28 e do Ministério do 

Trabalho e Emprego, visando o trabalho conjunto entre os órgãos do Poder Executivo. 

Também devem ser fortalecidas as parcerias com o Ministério Público do Trabalho, que, 

quando ocorrem, têm se mostrado profícuas. Essa articulação intersetorial é necessária no 

planejamento local e regional, e a atuação conjunta é primordial em determinados casos-

empresa ou casos-ramos econômicos ou em casos de alta complexidade.  É desejável que 

ocorra desde o nível federal até os níveis estaduais, regionais e locais. Para incentivar estas 

articulações, os sistemas de gestão e avaliação de desempenho da perícia e da reabilitação 

profissional devem valorizar o trabalho interdisciplinar, assim como se faz necessária a 

criação de um sistema de acompanhamento e aprimoramento das ações integradas em todo 

o território nacional.  

 Quanto ao NTEp e ao FAP é imprescindível que se realize uma avaliação 
                                                           
26 http://www.ccvisat.ufba.br/> Acesso em 3 de julho de 2013. 
 

27 Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do 
art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 
de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991; e dá outras providências. 

 
28 Portaria n. 1.823, de 23 de agosto de 2012. Institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora. 
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aprofundada e integrada à luz de dados que devem ser coletados pela Previdência Social. É 

fundamental que os processos de descaracterização de nexo causal estabelecido pelo 

critério epidemiológico devem ser analisados, de forma integrada com outros setores 

governamentais envolvidos e representantes da sociedade. A Instrução Normativa 31 deve 

ser imediatamente revista e alterada, adequando-se à legislação vigente. 

3. O afastamento do trabalho prolongado dificulta o retorno ao trabalho  

 O afastamento do trabalho, particularmente o prolongado, ocorre por falha do 

sistema de prevenção de adoecimentos e de incapacidade, que inclui frequentemente 

condições de trabalho adoecedoras ou agravadoras de adoecimentos na empresa, falhas no 

sistema de vigilância e fiscalização por parte do poder público e falhas na assistência ao 

trabalhador. O afastamento prolongado decorre, com frequência, de cronificações dos 

adoecimentos, causadas por diagnósticos tardios, manutenção das condições que 

propiciaram e/ou agravaram os adoecimentos bem como assistência inadequada. É uma 

situação de alta vulnerabilidade psicológica, social e econômica. São frequentes os quadros 

de sofrimento e doença mental decorrentes do afastamento do trabalho, da quebra de 

vínculo com parte de seu meio social (empresa e colegas) e da incerteza quanto ao 

pagamento dos benefícios, que, muitas vezes, para serem recebidos, requerem o percurso de 

verdadeiros labirintos administrativos. Frequentemente, alguns aspectos mais temidos pelos 

segurados afastados do trabalho relacionam-se à perícia, onde seu adoecimento e 

incapacidade são questionados de forma explícita e a suspeita de simulação permeia a 

relação segurado-perito. Criam-se situações de conflito entre segurado – INSS – empresa, o 

que dificulta o diálogo necessário para que uma avaliação integrada da situação ocorra, 

prejudicando a recuperação e o retorno ao trabalho.  A resposta a ser dada não pode 

consistir na cessação de benefícios por incapacidade sem que haja um encaminhamento que 

vise a recuperação real do segurado e que possibilite a sua manutenção no mercado de 

trabalho. 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 As instituições envolvidas tratam os adoecimentos e os afastamentos de forma 

administrativa, exclusivamente individual e desarticulada, quando deveriam analisar os 
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casos e planejar ações para melhorar as condições de trabalho, identificar as necessidades 

terapêuticas e sociais de cada caso e as condições adequadas para o retorno ao trabalho. É 

importante ter sempre presente que os casos crônicos nem sempre o foram; tornaram-se 

crônicos, por ausência de uma intervenção mais precoce. Assim, é preciso que, ao mesmo 

tempo em que cada caso seja avaliado individualmente em suas necessidades, se crie 

condições para que outros casos não se tornem crônicos. Isto passa a ser possível quando  a 

política vigente estimula os trabalhadores a procurarem ajuda diante dos primeiros sintomas 

e torna a área assistencial resolutiva, trabalhando no mesmo sentido, o de prevenção da 

incapacidade. Esse desafio é ainda maior quando se tratam de doenças explicitamente 

relacionadas à organização do trabalho, em particular, as do sistema musculoesquelético e 

da esfera psíquica. Há limites, pois alguns aspectos que interferem nessas relações, como 

práticas de demissão e de terceirização, não terão soluções localizadas. No entanto, ações 

que tenham essas perspectivas claras fazem diferença no processo de retorno ao trabalho. É 

preciso que o INSS, o SUS e os serviços de convênios de saúde privados dialoguem e se 

articulem para que as dificuldades do retorno precoce ao trabalho, tendo em vista o 

benefício ao trabalhador, sejam analisadas e estratégias sejam traçadas. Todo esse processo 

deve ser transparente para que as ações planejadas tenham respaldo social e participação 

ativa dos próprios segurados e reabilitandos. 

4. Impessoalidade no primeiro contato com o INSS 

 Anos atrás, ao requererem um benefício por incapacidade do INSS, os segurados 

eram atendidos pelo setor administrativo que prestava esclarecimentos sobre dúvidas e 

procedimentos a serem tomados. Atualmente, os segurados agendam uma perícia pela 

internet ou pelo telefone (135). A maioria dos segurados não conhece seus direitos e demais 

dispositivos legais. Tampouco há serviços de esclarecimentos pelo órgão público e o 

primeiro contato pessoal com o INSS ocorre na perícia médica. Esses ingredientes fazem 

parte de um cenário atual no qual o trabalhador se sente injustiçado quando tem seu pleito 

indeferido, sem conhecer o motivo do indeferimento e sem saber a quem recorrer. 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 O segurado que necessitasse de afastamento do trabalho por mais de 15 dias deveria 
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ser recepcionado pelo setor administrativo do INSS, previamente capacitado a esclarecer 

sobre seus direitos e facilitar as providências referentes à sua aptidão para a percepção de 

benefício por incapacidade. Nesta fase, o setor administrativo do INSS deveria solicitar a 

documentação pendente à empresa, como por exemplo, a data do último dia trabalhado 

(DUT), que atualmente, com freqüência, é solicitada ao segurado, que por sua vez encontra 

dificuldades junto à empresa para obtê-la formalmente.  

 Seria necessária a capacitação da recepção administrativa para realização de um 

acolhimento humanizado ao trabalhador onde pudesse ser realizada uma escuta qualificada 

para identificação de suas demandas/necessidades, possibilitando a prestação adequada de 

esclarecimentos quanto às providências necessárias para a sua aptidão para a percepção de 

benefício por incapacidade. Esse acolhimento poderia ser coletivo (“atividades de sala de 

espera”, por exemplo) ou individualizado, de acordo com a análise do processo de trabalho 

das agências. Esse acolhimento seria aberto, tanto aos segurados com agendamento como 

aos que não tivessem horário agendado com o setor administrativo. O Serviço Social teria 

um papel ativo na viabilização desta atividade de atendimento previsto no artigo 88 da Lei 

8.213 e em conformidade com o Manual Técnico do Serviço Social: “Compete ao Serviço 

Social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e 

estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem 

da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na 

dinâmica da sociedade.” Os segurados, assim, teriam orientações adequadas ao seu caso.  

5. Retrabalho do INSS e congestionamento na perícia 

 Segurados com atestados de incapacidade atendidos pelo SUS ou pelos convênios 

com determinação de mais de 15 dias de afastamento são obrigados a agendarem perícia no 

INSS pleiteando benefícios por incapacidade. O setor pericial é sobrecarregado pelo fato de 

ser a única porta de entrada no sistema do INSS, o que acarreta espera longa do segurado 

para ser submetido a uma perícia. Esse fator é desgastante tanto para o perito como para o 

segurado, que pode ficar meses sem qualquer aporte financeiro, nem da empresa, pois dela 

está afastado e tampouco do INSS, que ainda não avaliou o caso. A recorrência de situações 

em que o segurado fica sem o salário da empresa e ao mesmo tempo sem a avaliação do 

INSS para percepção de benefício por incapacidade tem gerado muitas ações judiciais 
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individuais e coletivas que seriam desnecessárias caso houvesse respostas adequadas a 

curto prazo. 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 Uma simplificação do sistema de concessão de parte dos benefícios por 

incapacidade evitaria o retrabalho e ao mesmo tempo direcionaria os casos mais complexos 

para o INSS. Atestados médicos contendo o tempo necessário para a recuperação 

implicariam concessão de benefício por incapacidade automaticamente por tempo 

determinado de até um ou dois meses (fluxo simplificado). Um sistema informatizado 

compartilhado entre SUS e INSS poderia ser implantado nos serviços do SUS o que 

facilitaria essa concessão. A aplicação do NTEp e a avaliação do nexo causal entre o 

trabalho e o agravo ocorreria nesta fase pela área assistencial. 

 O estabelecimento do fluxo simplificado implicaria a atribuição pericial médica a 

partir do primeiro pedido de prorrogação (PP), supostamente para os casos mais complexos. 

A consequente diminuição da sobrecarga pericial propiciaria aos profissionais da perícia 

uma melhor análise de cada caso, tendo menos chances de errar, tanto na avaliação de 

incapacidade como no estabelecimento de nexo causal. A partir do segundo PP ou em casos 

de PR, uma equipe multidisciplinar, sob responsabilidade do INSS, avaliaria o caso. 

 A realização de ações sincrônicas e complementares entre Saúde, Previdência Social 

e Trabalho e o compartilhamento das bases de dados poderiam ser facilitadores também 

para essa redução da sobrecarga para o perito. Conforme pontuado anteriormente, a eleição 

de prioridades e o planejamento de atividades de vigilância e fiscalização dos ambientes e 

processos de trabalho de trabalho e outros investimentos em ações efetivas de prevenção 

poderiam reduzir a demanda por compensação de danos. 

 Nas situações onde o dano já existe, a capacitação da recepção administrativa 

anteriormente citada, para a prestação de orientações adequadas, poderia reduzir o número 

de indeferimentos gerados por fatores de ordem burocrática (ausência de relatórios médicos 

atualizados, dentre outros), o que gera atualmente um aumento de pedidos de 

reconsideração (PR) e acúmulo de demanda.  
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 É importante identificar a necessidade de adequação do quadro de servidores nas 

agências e gerências a partir da análise de demanda por serviços. 

6. Encaminhamento tardio para a RP 

 O encaminhamento do segurado para a RP ocorre tardiamente, o que influencia 

negativamente as possibilidades de uma reabilitação profissional efetiva. Isso ocorre porque 

não há uma cultura pericial voltada para a prevenção de incapacidade e de desvantagem 

social. Admite-se que a reabilitação profissional é o “fim de linha”. Adicionalmente, os 

casos são analisados frequentemente de maneira superficial por peritos premidos pelas filas. 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções:  

 O encaminhamento para avaliação de equipe multidisciplinar, da qual faria parte um 

médico, facilitaria a identificação precoce dos casos adequados para a RP. Essa equipe 

multidisciplinar avaliaria o segurado no segundo PP ou em casos de PR, com o objetivo de 

analisar os casos de forma mais aprofundada e multiprismática. Manter-se-ia a 

possibilidade do perito encaminhar o segurado a qualquer tempo para a RP. Nessa etapa, a 

equipe multidisciplinar deveria ter autonomia para decidir, por consenso, o destino do 

segurado, incluindo o encaminhamento ou não para a RP. 

 Para que seja possível a identifição precoce dos casos que necessitam de RP, é 

necessário enfatizar que uma parceria mais efetiva entre o INSS e o SUS é fundamental. A 

falta de acesso ao tratamento na fase inicial do adoecimento implica no comprometimento e 

morosidade do processo de readaptação ao trabalho. A  parceria entre o SUS/saúde 

suplementar e o INSS deve possibilitar o compartilhamento de dados sobre tratamentos 

realizados junto aos serviços do SUS e as terapias oferecidas ao segurado até o ponto da 

solicitação do benefício. Essa informação poderia ser o ponto inicial para que a equipe de 

RP do INSS possa avaliar a demanda individual de reabilitação. Outros dados, como por 

exemplo questões de VISAT, que estiverem em andamento, vinculadas a um pedido de 

concessão de beneficio, podem ser úteis no processo de avaliação da incapacidade. Sem 

dúvida, a troca de informação poderá auxiliar a equipe da RP no processo de tomada de 

decisão relacionado a incapacidade como um todo, favorecendo assim uma avaliação mais 

aprofundada e completa da situação que pode estar prolongando o afastamento. Para que se 
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possa fortalecer as relações/ações entre os serviços do SUS/ saúde suplementar e do INSS, 

observamos a necessidade de capacitar os profissionais no uso da CIF e do modelo de 

avaliação de determinantes da incapacidade que vem sido bastante debatido nas oficinas 

realizadas pela FUNDACENTRO-MTE.  

7. As diretrizes periciais necessitam de mudanças 

 As diretrizes atuais não atendem às necessidades dos peritos para que possam 

avaliar os casos, pois utilizam conceitos de incapacidade baseados somente na CID. Além 

disso, saberes próprios de diversos campos de conhecimento, inclusive da medicina, têm 

sido suplantados por critérios administrativos, de contenção de gastos, os quais, muitas 

vezes, não estão de acordo com a lei tampouco com o conhecimento médico.  Isto causa 

impactos não só sobre a vida do segurado, mas em muitos casos, do próprio perito. 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 Mudanças das diretrizes atuais devem contemplar a ampliação dos conceitos de 

incapacidade, incluindo além da doença, os aspectos de funcionalidade, de suporte familiar 

e social, e as exigências do trabalho. Os princípios da Classificação de Incapacidade e 

Funcionalidade (CIF), da Organização Mundial de Saúde, deveriam ser referência, de 

maneira que todas as esferas determinantes da incapacidade fossem objeto de abordagem 

das equipes de tratamento e de reabilitação profissional. Além disso, é importante que o 

sistema de avaliação da perícia considere vários aspectos, dentre os quais, a capacidade do 

perito de esclarecer os direitos aos segurados, a concessão adequada dos benefícios e suas 

espécies. O sistema de avaliação das perícias deve ser compatível com os interesses da 

seguridade social e deve conter mecanismos ágeis de mudanças de conclusões periciais, 

desde que fundamentadas e chanceladas por pessoas devidamente autorizadas pela 

instituição. 

8. Cultura institucional sem identidade com os conceitos da seguridade social 

 Há uma cultura institucional e, sobretudo, na perícia médica, fomentada por 

treinamentos internos de que há muitos simuladores e que dentre suas atribuições está a de 
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sua identificação. Confundem-se os papéis da Polícia Federal com os dos profissionais do 

INSS, que deveriam ter como atribuições principais analisar os casos e verificar os que 

fazem jus a um benefício previdenciário, dentro de uma lógica de seguridade social. Fruto 

de uma confusão de papéis, os peritos recebem treinamentos para detectar simuladores, 

com técnicas enviezadas e “armadilhas.” Cria-se, portanto, uma relação aprioristicamente 

de hostilidade e conflito entre o perito e o segurado, o que constitui fator de piora do quadro 

de saúde do segurado adoecido, pelo acréscimo de sofrimento em situação de já conhecida 

vulnerabilidade psicológica. Os segurados adentram agências por portas com detectores de 

metais. Passam por paredes com cartazes de advertência quanto à penalidade aos que 

desrespeitam servidores públicos.  Seus familiares são impedidos de acompanhar a perícia, 

que ocorre em salas que têm rotas de fuga para os peritos.  

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 As capacitações dos profissionais do INSS deveriam incluir uma parte obrigatória 

sobre o significado e história da seguridade social, políticas integradas entre os órgãos que 

a compõem, direitos dos segurados, obrigações dos órgãos públicos no tocante à 

transparência. As grades dos cursos poderiam ser construídas por pessoas da instituição em 

parceria com universidades e outros órgãos formadores. O estímulo a participações em 

eventos externos ao órgão, promovidos por universidades e órgãos governamentais 

possibilitaria aos servidores terem uma visão da avaliação que a sociedade faz sobre o INSS 

e o MPS. Também a participação de membros da perícia e da reabilitação profissional nas 

reuniões dos conselhos de previdência social poderia propiciar a aproximação e a 

compreensão dos servidores do INSS e da própria gestão da instituição (peritos 

supervisores das APS, chefes do SST, responsáveis pela RP e Serviço Social) sobre as 

demandas sociais. Aos segurados, quando o desejassem ou necessitassem, deveria ser 

permitida a presença de acompanhantes na perícia, como ocorre nos consultórios médicos, 

com exceção dos casos em que a presença de terceiros pudesse interferir negativamente na 

realização da perícia. Espera-se também que esclarecimentos de direitos dos segurados e a 

transparência institucional diminuam os conflitos entre as partes. 
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Alguns dos procedimentos a todos os servidores do INSS que ajudariam a promoção de 

mudanças culturais são: 

- capacitação de todos os servidores do INSS para realização de um acolhimento 

humanizado ao segurado; 

- implantação de ações de humanização no atendimento ao segurado, como: sala de 

espera, acolhimento, espaço para orientações, peças comunicacionais em versão 

eletrônica e/ou impressa (cartilha institucional, murais informativos, cartazes, 

folders, etc).  

- capacitação das equipes técnicas visando: a humanização do atendimento; a 

prevenção da incapacidade prolongada, baseada nos princípios da CIF, que reforça a 

interação pessoa-ambiente social, através da perspectiva biopsicossocial da 

medicina; e participação no processo de vigilância à saúde do trabalhador, conforme 

preceitos da seguridade social. 

9.  O treinamento dos peritos médicos não atende às demandas dos segurados e 

tampouco aos interesses do INSS 

 Tradicionalmente, o treinamento dos peritos médicos é voltado principalmente às 

questões de avaliação da incapacidade, com pouca ênfase para o estabelecimento de nexo 

causal com o trabalho. Além da visão restrita e anacrônica de incapacidade para o trabalho, 

o processo de estabelecimento do nexo causal entre o quadro clínico do segurado e o 

trabalho é muito desvalorizado. Isso é muito claro mesmo em suas diretrizes periciais 

(clínica, ortopedia e psiquiatria), que sequer mencionam o termo “nexo causal”. Essas 

diretrizes de treinamento são responsáveis pela avaliação inadequada de incapacidade 

laboral, o que tem resultado em sofrimento e penalização dos segurados, acúmulo de ações 

judiciais e congestionamento do sistema de concessão de benefícios, pelas cronificações, 

PP e PR. Por outro lado, a desvalorização da atribuição de estabelecimento de nexo causal 

entre o quadro clínico do segurado e o trabalho tem redundado em prejuízos ao Estado, que, 

ao não identificar na plenitude os casos ocupacionais tem tido menos possibilidades de 

ajuizar ações regressivas e tem estabelecido FAP menor do que o real.  
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Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 A capacitação e treinamento dos peritos na avaliação de incapacidade para o 

trabalho e na análise de atividade de trabalho, devem ser pautados em 4 aspectos: 

- abordagem da ergonomia situada e nos pressupostos metodológicos da análise 

ergonômica do trabalho – AET29, com foco na avaliação de situações/postos de 

trabalho que envolva a investigação das dimensões do trabalho em seus aspectos 

físico, cognitivo, psíquico e organizacional. O objetivo seria verificar se as 

informações colhidas no real do trabalho são representativas e revelam o ponto de 

vista dos trabalhadores; 

- abordagem de avaliação de incapacidade orientada pela CIF; 

- humanização do atendimento; 

- INSS como parte da seguridade social, portanto, como parte do processo de 

VISAT. 

10. A perícia médica atua isolada, sem respaldo técnico e institucional 

 Além de utilizar critérios restritos e defasados, sem inclusão de aspectos 

psicossociais e exigências laborais, a perícia médica atualmente tem uma atuação solitária, 

sem a retaguarda de especialidades médicas e de saúde em geral. Frequentemente os peritos 

incorporam o papel de “juízes” institucionais, sem terem formação e diretrizes respaldadas 

para tal, o que lhes dá insegurança com frequência. 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 Além da já comentada adoção dos critérios de avaliação de incapacidade e 

funcionalidade da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), da Organização 

Mundial de Saúde, as diretrizes periciais devem ser publicamente modificadas, com ênfase 

                                                           
29 GUÉRIN, F.; LAVILLE, A.; DANIELLOU, F.; DURAFFOURG, J.; KERGUELEN, A. Compreender o 

trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia. São Paulo: Edgard Blücher; 2001. 
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também na avaliação da existência de nexo causal, pois a diminuição da subnotificação de 

casos ocupacionais é de grande interesse ao Estado. Também a atualização técnica de saúde 

e legislação faz-se necessária. A parceria formal com universidades permitiria a existência 

de retaguardas especializadas, sempre que necessário, e a valorização de equipes 

multidisciplinares internas ao INSS ou em outras instâncias dos órgãos da seguridade social 

auxiliariam a atividade pericial. 

11. Ausência de integração entre a perícia e a equipe da reabilitação profissional do 

INSS no cotidiano 

 A ausência de integração entre a perícia e a equipe de reabilitação profissional é 

decorrente da cultura institucional de supremacia da perícia médica. É como se à perícia 

médica fosse destinada a atribuição “nobre” de conceder ou não os benefícios (custos) e à 

RP fossem destinadas as ações de final de linha.   

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 Partindo-se do pressuposto de que outras instâncias além da perícia médica 

participariam da manutenção dos benefícios por incapacidade (a partir do segundo PP e do 

PR), a integração entre a perícia e a RP e capacitações conjuntas permitiriam um diálogo 

necessário para encaminhamentos adequados para os segurados. O compartilhamento do 

SABI faz parte dessa integração. 

12. Sistema de gestão do INSS e de avaliação do desempenho dos servidores é 

incompatível com o conceito de Seguridade Social 

 Atualmente um dos aspectos valorizados no sistema de avaliação do desempenho 

dos servidores é a quantidade de perícias realizadas e de processos de reabilitação 

profissional concluídos, não importando a complexidade de cada caso. Todos sabem que 

atividades desenvolvidas junto a pessoas sofrem interferências das mais diversas naturezas, 

que deveriam ser levadas em conta pelos gestores públicos. Do contrário, os sistemas de 

gestão levam a distorções de aspectos importantes da missão dos órgãos, valorizando as 

quantidades em detrimento da qualidade do serviço. 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 
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 Um processo de discussão aberta sobre os aspectos a serem valorizados no sistema 

de gestão e de desempenho dos servidores deveria ocorrer, tendo como ponto fundamental 

a missão do INSS, do MPS e da seguridade social. Aspectos como a capacidade do sistema 

de identificar os casos ocupacionais, de dar respostas claras e satisfatórias aos segurados, de 

conseguir promover a efetiva reabilitação profissional dos segurados, mantendo-os em 

trabalho pleno deveriam ser considerados e valorizados pelo sistema de gestão. 

13. Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade (SABI) tem viés 

prejudicial ao segurado e ao INSS 

 Vários aspectos do SABI têm sido detectados como dificultadores da 

operacionalização. Um exemplo disso é a demora na importação da CAT para que seja 

possível a concessão de B91. Essa demora é um obstáculo para a concessão de B91 e 

frequentemente a perícia opta por conceder um BI de espécie inadequada (B31). Outro 

aspecto é que, a despeito de relatórios médicos de diferentes especialidades portados pelos 

segurados, o perito pode registrar apenas um CID principal e um CID secundário no SABI. 

Alguns dos agravos mais comuns, como as LER, têm quadros clínicos complexos que não 

são transcritos fidedignamente pela limitação operacional do SABI. 

 Outro aspecto de fundamental importância deve ser destacado. A programação do 

SABI desrespeita alguns preceitos legais que deveriam ser corrigidos. Exemplos: a) Caso a 

data de início da doença tenha ocorrido em um período de tempo em que o trabalhdor não 

tem a condição de segurado, o SABI não permite a concessão de qualquer benefício por 

incapacidade. Assim, no caso de um trabalhador que trabalhou 5 anos exposto à sílica e 

depois permaneceu 10 anos sem registro na carteira, voltando à condição de empregado 

segurado pouco antes de ter o diagnóstico de silicose já com insuficiência respiratória, o 

SABI impede a concessão de benefício por incapacidade (neste caso de espécie acidentária 

– B91). Isso é ilegal, pois a lei garante benefício acidentário aos segurados 

independentemente da data em que tenha contraído uma doença ocupacional. b) Caso o 

início da doença tenha ocorrido antes de sua condição de segurado, o SABI impede a 

concessão de benefício por incapacidade mesmo quando esta condição é verificada. Assim, 

considere-se, por exemplo, o caso de um trabalhador que tenha tido asma brônquica quando 

criança e, depois de adulto, raramente tenha tido crises. Se, por exposição a substâncias 
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alérgenas, passe a ter crises, não tem concedido o benefício por incapacidade, por ter 

“doença pré-existente” à condição de segurado, seguindo uma lógica de seguro privado, 

mas contrariando o disposto em lei. 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 A adequação do SABI à legislação vigente é urgente, além de torná-lo de mais fácil 

operacionalização. 

14. Transparência institucional é reclamada pelos segurados e outros setores da 

sociedade 

 A ausência ou insuficiência de transparência institucional do INSS é apontada, por 

diversos segmentos sociais, como elemento de profundo descontentamento com o órgão e 

fonte de inúmeros recursos administrativos e judiciais. Exemplo: ao requerer um benefício 

por incapacidade, o segurado recebe apenas a comunicação de deferimento ou 

indeferimento, entregue pelo setor administrativo, sem qualquer justificativa no caso de 

indeferimento e sem o laudo pericial com a justificativa. Há pouco tempo atrás, 

frequentemente essas comunicações de decisões eram enviadas por correio após dias, o que 

causava prejuízos de várias ordens, principalmente nos casos em que o segurado tinha 

vínculo empregatício, pois não sabia se deveria retornar à empresa, ou se manter afastado 

ou mesmo recorrer por não concordar com a decisão do INSS. É preocupante que ações 

judiciais sejam desencadeadas pela não justificativa clara das razões pelas quais benefícios 

são indeferidos.  

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 As comunicações de decisão deveriam justificar os motivos de indeferimento de 

benefício por incapacidade e da espécie do benefício, quando concedido. Também o laudo 

pericial deveria ser de fácil acesso ao segurado. “O laudo da perícia médica do INSS é um 

ato administrativo e está sujeito aos requisitos que a Constituição e as leis exigem: 

competência, finalidade, forma, motivo (ou motivação) e objeto. O laudo da perícia é um 

ato administrativo vinculado, pois está previsto e orientado pela lei e, no aspecto mais 

relevante, deve estar suficientemente motivado (doença, trabalho com demonstração das 
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atividades habituais do trabalhador, nexo entre os dois elementos anteriores, conclusão). Se 

a motivação é deficiente ou inexiste na forma legal, o ato é nulo de pleno direito e deve ser 

invalidado por falta de um dos principais requisitos de validade.” 

“A motivação adequada é dirigida fundamentalmente ao cidadão, no caso 

específico, ao segurado, que deve entender perfeitamente os motivos pelos quais não foi 

considerado incapaz para o seu trabalho. Deve ser elaborado em linguagem que o homem 

tido como médio entenda. Aliás, a falta de motivação, ou de motivação em linguagem 

inacessível, constituem as principais causas de insatisfação que levam o segurado a brigar 

com a previdência, notadamente junto ao Poder Judiciário. Ademais, tem gerado perda de 

confiança do segurado no sistema.” (Extrato retirado de uma decisão do Conselho de 

Recursos da Previdência Social – 11ª Junta de Recursos, 12 de abril de 2013) 

15. Com raras exceções, não há interação entre a área assistencial e as áreas pericial e 

de RP do INSS 

 À pericia médica do INSS não é atribuído um enfoque preventivo dos afastamentos 

de longa duração e da incapacidade permanente para o trabalho, o que seria esperado de 

uma seguradora pública. Os casos de doenças musculoesqueléticos, por exemplo, somente 

são aceitos para concessão de benefício quando demonstram lesão tecidual por meio de 

exames de imagem, portanto, já em estágios mais avançados de adoecimento. O mesmo 

ocorre com transtornos psíquicos. Esses casos, muitas vezes, têm como trajetórias várias 

entradas de requerimentos de benefícios a pedido de seus médicos assistentes e têm seus 

benefícios negados, com base nos critérios anteriormente referidos, obrigando os segurados 

a retornarem às mesmas atividades e condições patogênicas. A manutenção das condições 

adoecedoras e a permanência dos trabalhadores mesmo com sintomas são determinantes na 

cronificação, na existência de benefícios de longa duração, na maior complexidade 

terapêutica e em processos mais difíceis de RP, com necessidade até mesmo de afastamento 

com limite indefinido (LI).  

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 Assumindo-se a perícia e a RP do INSS como instâncias participantes do sistema de 

VISAT e com enfoque preventivo de afastamentos de longa duração é de fundamental 
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importância a interação com os profissionais da área assistencial, que conhecem o 

segurado, sua evolução clínica e suas eventuais limitações. A busca da parceria com eles é 

importante na definição de tempo de afastamento, nas restrições a serem definidas, na 

avaliação do potencial laborativo e no processo de retorno ao trabalho. Embora as 

características de cada caso possam ser semelhantes, o processo de retorno ao trabalho 

ocorre um a um. 

 A prevenção em todos os níveis é atribuição primordial do SUS, por meio de seus 

órgãos de vigilância e centros de referência em saúde do trabalhador. A parceria com o 

INSS (corpo pericial e equipe de RP) daria uma qualidade superior às ações, com busca 

ativa e precoce dos casos, afastamento de curta duração para intervenção nos ambientes de 

trabalho e retorno ao trabalho em condições saudáveis e seguras. O trabalho seria 

desenvolvido por projetos, nas empresas de maior incidência de casos de acidentes de 

trabalho, LER/DORT, transtornos psíquicos e outros agravos, combinando-se as 

informações epidemiológicas de ambas as instituições. 

 Essa busca ativa pode ocorrer, também, através do compartilhamento de 

informações do INSS e do SUS sobre as empresas com grande número de trabalhadores 

afastados, norteando o desenvolvimento de projetos com envolvimento do INSS, do SUS e 

do MTE, e de outros parceiros como o Ministério Público do Trabalho.  

16. Atualmente não há diretriz para ações e parcerias locais ou regionais 

 As parcerias e convênios com o INSS são estabelecidos com articulação em nível 

central, nao havendo estímulo às iniciativas locais e regionais.   

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 É importante estabelecer que parcerias devem ocorrer entre entidades e instituições 

com os mesmos interesses. A missão do INSS, como órgão da seguridade social, tem que 

ser o de prevenir benefícios de longa duração e promover retorno ao trabalho no tempo 

adequado a cada caso e de forma plena, contribuindo também para ações de prevenção de 

novas ocorrências, dentro de um sistema de VISAT. Parcerias devem ser estabelecidas com 
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órgãos do SUS, do MTE, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, das 

universidades e outras instituições de formadoras e devem se dar local e regionalmente. É 

necessária a criação de um grupo de gestão local da RP, que garanta a intersetorialidade das 

ações, a articulação com os diversos parceiros de outras instituições, a discussão de um 

modelo teórico, a discussão da possibilidade do uso dos recursos locais, o desenvolvimento 

de projetos que possam tornar o Programa de RP eficiente, a discussão dos casos de 

segurados em programa apontando soluções. A exemplo do que ocorreu com a equipe de 

RP de Piracicaba, durante o piloto do modelo de Sherbrooke, as equipes do INSS e do 

CEREST se reuniam regularmente, inicialmente para o estudo da proposta do novo modelo, 

como adaptá-lo a realidade local e regional, com treinamentos para o uso dos instrumentos 

de avaliação, com discussão dos casos e articulação com outras instituições como MTE, 

MPT e sindicatos. Nessa experiência, por meio da coordenação do CEREST Piracicaba, foi 

possível o treinamento da equipe de RP do INSS em instrumentos de avaliação de posto de 

trabalho, participação em mesas redondas do MTE para negociação de melhorias no 

ambiente de trabalho junto com empresas, a participação do MTE na inclusão de segurados 

nas empresas de vínculo na reserva de vagas da “lei de cotas”, articulação com MPT na 

realização de TACs com as empresas com grande contingente de segurados em programa 

de RP da GEx. É imprescindível o apoio hierárquico institucional aos projetos desenhados 

localmente, garantindo os meios para a realização das propostas. Isso garantirá o sucesso da 

gestão. Planos e convênios privados de saúde devem ser buscados para compatibilizar 

formas de trabalho, para que as ações terapêuticas se integrem às atividades 

reabilitacionais, possibilitando o retorno pleno ao trabalho. 

17. O sistema perícia-reabilitação profissional trata como parceiras as empresas com 

as quais os segurados têm vínculo  

 As empresas têm prioridades que entram em conflito com a missão do INSS, e 

frequentemente recorrem a práticas de ocultação de casos principalmente doenças 

ocupacionais, de descaracterização dos aspectos ocupacionais na determinação da 

ocorrência dos adoecimentos, de discriminação dos adoecidos e de demissão. Assim, ações 

integradas do poder público junto às empresas devem ser realizadas para que haja 

mudanças das condições de trabalho, permitindo o retorno ao trabalho pleno e duradouro. 
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Esse processo deve ser coordenado pelo INSS, legalmente responsável pela reabilitação 

profissional.   

 A área assistencial do SUS tem sido tratada como menos confiável aos olhos do 

INSS. Historicamente tem-se demonstrado maior disponibilidade, empenho e confiança no 

estabelecimento de parcerias com empresas do que com outros entes públicos, ignorando-se 

o conflito de interesses entre as empresas e os segurados, que têm relações intrinsecamente 

desequilibradas. É essa lógica que faz com que os peritos determinem que os segurados 

busquem a DUT junto às empresas de vínculo em vez de exigirem essa informação das 

empresas. É essa lógica que faz com que as CAT emitidas pelas empresas sejam mais 

consideradas do que as emitidas pelo SUS. É essa lógica que faz com que a IN 31, que 

dispõe sobre o NTEp, determine que o perito pode descaracterizar o nexo causal mediante 

apresentação de documentos auto-declaratórios das empresas. É essa lógica que determina a 

busca de parcerias do INSS com as empresas para a reabilitação profissional, delegando 

essa atribuição às empresas, colocando os segurados sob a batuta das empresas durante o 

período de percepção de benefício por incapacidade (reabilitação profissional). É essa 

lógica que fez com que no passado tivesse sido colocado em prática o PRISMA-empresa, 

em que a primeira perícia era realizada pelo médico da empresa, sendo que essa 

possibilidade nunca foi concedida a qualquer médico do SUS. Assim, a desconsideração do 

conflito de interesses e da desigualdade de forças entre empresa e trabalhador segurado faz 

com que ocorram uma série de equívocos e mesmo injustiças praticadas contra o segurado, 

que passam despercebidas pela sociedade, tal a formalidade com que se revestem. 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 Partindo-se do pressuposto de que há uma relação desigual entre o segurado e a 

empresa, esta deve ser convocada a colaborar nas mudanças necessárias para que o retorno 

do segurado seja possível e pleno. A prática hegemônica é a da instituição da “meia-

função”, que gera situações de descontentamento do segurado e dos seus colegas e 

discriminação. Exemplo: um segurado com dificuldades de assumir plenamente a função de 

vendedor é reinserido em um grupo de 10 (ele passa a ser o 11º). Se a gerência cobrar a 

produção de 11, certamente criará uma situação em que haverá um mal-estar entre o 

segurado e os demais colegas, pela sobrecarga que cada um deverá assumir para que o 
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grupo consiga dar a produção de 11. Se, por outro lado, for feita uma análise da atividade 

de trabalho dentro de um contexto/ sistema, poderão ser sugeridas mudanças em que o 

segurado poderá ser reinserido de forma plena, sem que passe a compor a equipe de vendas 

e passe a ser olhado como um “café-com-leite”. A equipe da reabilitação profissional, junto 

com os parceiros do setor público, deve garantir que o segurado possa se reinserir de forma 

plena, sem discriminações de qualquer natureza. 

18. O processo de reabilitação profissional privilegia a suposta capacitação dos 

segurados em programa  

 É enganosa a crença de que um dos problemas da reabilitação profissional é a baixa 

escolaridade dos segurados, pois a prática tem demonstrado que mesmo segurados com alto 

grau de escolaridade, como os bancários, por exemplo, encontram grandes dificuldades no 

retorno ao trabalho. Os obstáculos principais estão na cultura das empresas de resistência a 

mudanças de suas condições de trabalho e de considerarem esse um problema do INSS, já 

que pagam o seguro de acidente de trabalho. A elevação do nível de escolaridade é válida 

quando determinante do processo reabilitatório, principalmente naqueles em que não haja 

mais vínculo empregatício. 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 A integração entre INSS, serviços de VISAT/SUS e MTE poderá favorecer o 

desenvolvimento de intervenção com foco nas condições dos ambientes e processos de 

trabalho. Além disso, é preciso pensar em outros mecanismos de responsabilização das 

empresas com o trabalhador em reabilitação, o que implicaria a obrigatoriedade dos 

SESMT das empresas no gerenciamento dos casos em articulação com o ROP do INSS 

(que teria uma função de monitoramento dessas ações que envolvessem segurados em 

programa de RP).  

19. As empresas não reconhecem o poder de autoridade do INSS e fazem a 

recolocação que lhes é conveniente 

 Não raramente os ROP  têm dificuldades em fazer valer o seu poder de autoridade 

pública para que as empresas se esforcem para propiciar um retorno ao trabalho aos 
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segurados adoecidos. 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 A legitimidade da equipe de reabilitação profissional como autoridade é 

fundamental e pode ser reforçada pela parceria interinstitucional com outros órgãos que 

fazem interface com a mesma questão, propiciando o efetivo cumprimento do papel 

institucional definido em lei. A experiência de parceria desenvolvida em Piracicaba foi 

exitosa neste sentido e deveria ser mais bem examinada pela gestão central do INSS. É 

preciso lembrar que o poder de autoridade da RP não é legitimado no interior do próprio 

INSS, que subordina todo um processo reabilitatório à soberania da perícia médica. Este 

reconhecimento interno é pré-condição para o reconhecimento externo. A estreita parceria 

com o MTE, MPT e o SUS em intervenções e mesas de negociação com as empresas tem 

contribuído em algumas experiências para que a RP agregue maior peso aos programas 

concluídos junto à perícia médica. 

20. Não há pesquisa de fixação ou de qualidade do retorno ao trabalho 

 Essa atividade prevista no Manual de Reabilitação Profissional do INSS não é 

desenvolvida adequadamente. 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 A pesquisa de fixação deve ultrapassar o mero caráter cadastral, para se transformar 

em ferramenta que permita efetivamente oferecer elementos para a permanente revisão do 

processo reabilitatório em sua totalidade, de forma a acompanhar a dinâmica social. Do 

ponto de vista das particularidades dos programas desenvolvidos, o acompanhamento após 

a conclusão do programa permite prevenir desvios de função. 

21.  A participação social é tênue 

 Muitos dos problemas que ocorrem com cada segurado no rito administrativo de 

concessões de benefícios e reabilitação profissional são sistêmicos e deveriam ser 

abordados pela instituição de forma global, além da resolução de cada caso.  
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Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 O fortalecimento das instâncias de participação social dos setores organizados é 

crucial para o enfrentamento conjunto dos problemas sistêmicos relatados pelos segurados, 

que deve ser feito explicitamente, contribuindo para o aumento da transparência 

institucional, garantida em lei, mas ainda não conquistada na prática. 

22. O auxílio-acidente é raramente concedido para segurados com doenças 

ocupacionais 

 O auxílio-acidente, pecúlio garantido por lei aos segurados que adquirem seqüelas 

decorrentes de acidentes de qualquer natureza ou doença ocupacional, não tem sido mais 

concedido para segurados com doenças ocupacionais, que nem têm conhecimento desse 

direito. 

 Em um novo modelo, o próprio segurado, uma vez instruído a respeito, pode 

solicitar a concessão do auxílio-acidente, caso haja omissão da equipe de RP ou da perícia. 

Por parte das equipes do INSS, na avaliação do potencial laborativo, a indicação do auxílio-

acidente já deve ser estabelecida, caso pertinente. Esse benefício determina uma diferença 

no valor do rendimento e junto com o retorno ao trabalho em condições ideais é vantajoso 

ao segurado, estimulando-o para exigir um programa de reabilitação profissional de 

qualidade. Além disso, embora não seja mais incorporado ao salário, estabelece também 

diferencial no cálculo do valor em caso de futura aposentadoria e manutenção da qualidade 

de segurado mesmo em situação de desemprego, gerando pensão para a família em caso de 

óbito.  

 23. O número de profissionais é insuficiente para a demanda e recorre-se ao 

recurso das equipes volantes para se alcançar a capilaridade das agências 

 

Pontos de discussão e diretrizes para possíveis soluções: 

 O dimensionamento e composição das equipes devem se dar à luz da demanda e do 

perfil, considerando-se a necessidade da existência de múltiplos olhares e saberes sobre 
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cada caso e sobre os ambientes de trabalho, cujas atividades laborais devem ser analisadas 

Além disso, a equipe tem que ter a articulação com outros atores que possam auxiliar na 

intervenção no local de trabalho para que haja as mudanças necessárias. Esses atores 

variam de caso para caso, mas incluem profissionais do SUS, do Ministério do Trabalho e 

Emprego e procuradores do trabalho. Profissionais de saúde das empresas devem ser 

estimulados a colaborar com o poder público e, para isso, é fundamental que se promova 

articulação com entidades de classe como a Associação Nacional de Médicos do Trabalho e 

conselhos de classe, nos âmbitos federal e estaduais, em especial os de Medicina, 

Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Serviço Social. 
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