
POSIÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS EM RELAÇÃO À PROPOSTA DE 
“MODELO AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E DO NEXO 
CAUSAL” CONSULTA PÚBLICA DA DIRSAT DO INSS – Dr. Sérgio 
Carneiro 

As centrais sindicais CUT, FS, UGT, CTB e NCST reunidas no dia 12/08/2012 na sede do Dieese em São 

Paulo analisaram a proposta de novo modelo de avaliação de capacidade laborativa e estabelecimento de nexo 

causal dos agravos à Saúde do Trabalhador com as condições de trabalho, bem como do processo de reabilitação 

profissional e de reinserção aos ambientes de trabalho, tendo chegado às 

conclusões/recomendações a seguir: 

 

1) São favoráveis à concessão de benefício de auxílio doença sem a realização de perícia médica para 

incapacidades de até 60 dias desde que tal concessão se dê indistintamente para benefícios B-31 (comuns) ou B-91 

(relacionados ao trabalho), uma vez que a não concessão para o B-91 favorecerá o aumento da subnotificação dos 

acidentes de trabalho, situação que já apresenta índices inaceitáveis no Brasil; 

 2) Apoiam a criação de equipes multiprofissionais para realização de perícia; 

 3) Entendem que toda perícia deva ser realizada pela equipe multiprofissional, acabandose com a figura do 

perito-médico tanto para a concessão de benefícios de Auxílio Doença cuja duração da incapacidade inicial 

ultrapasse 60 dias, bem como para todos os pedidos de prorrogação (desde o primeiro) para os benefícios com 

incapacidade inicial inferior a 60 dias, assim como para concessão de outros benefícios que requeiram perícia para 

sua concessão; 

 4) Quanto à discussão da caracterização do “nexo causal” a posição das centrais sindicais é pela simplificação 

do processo. A Lei 8.213/91 em seu Art. 21, Inciso I, estabelece que o acidente ligado ao trabalho que não seja 

causa única, mas que tenha contribuído para a incapacidade, é considerado como acidente de trabalho, portanto, 

não há necessidade de se perder tempo com divagações sobre as diversas formas que 

os acidentes ou doenças podem ou não se relacionar com o trabalho, basta que os 

profissionais responsáveis pela definição da espécie do benefício tenham condições objetivas de identificar se o 

trabalho exercido por aquele segurado e as condições em que o exerce são ou não geradoras ou agravadoras do 

tipo de dano à saúde apresentado pelo trabalhador e assim propõe a revisão urgente da IN 31, resgatando o 

conceito jurídico “nexo causal” e eliminando a sofisticação do conceito “nexo técnico 

previdenciário”, que na prática só tem servido para desviar o foco da questão central que é investigar caso a 

caso se o agravo apresentado pelo trabalhador está ou não relacionado às condições de trabalho exercido por ele. 

 5) Apóiam os conceitos de reabilitação “precoce” e “integrada”, ou seja, o processo de reabilitação entendido como 

todas as etapas necessárias para a recuperação da capacidade laboral do trabalhador, desde o início da 

incapacidade, com o afastamento do trabalho e a indicação de terapias, passando pela eventual necessidade de 

fase de adaptação de uso de órtese/prótese, em seguida avaliação da potencialidade para o trabalho, preparação 

para o retorno e finalmente a reinserção propriamente dita que vai se dar no ambiente de trabalho com as 

necessárias adequações tanto do ambiente de trabalho, podendo exigir mudança de posto, alterações no 

processo/organização do trabalho, redução de jornada/carga, ou mesmo troca de função. Nesse último caso 

podendo ser necessária uma nova capacitação. O trabalhador nessa condição deve ser orientado desde o início de 

seu benefício que está sendo “reabilitado” para o retorno ao trabalho. Durante todas essas etapas estarão sendo 

buscadas as melhores condições de recuperação de suas capacidades as quais serão avaliadas com vistas à sua 

reinserção ao trabalho o mais próximo possível das funções que exercia antes de adquirir a incapacidade. Esse 

processo é ao mesmo tempo integrado, pois exigirá das diversas áreas de Estado afetas à ST uma atuação 

conjunta. O tratamento vai se dar na rede própria e credenciada SUS, incluindo a atenção básica e ambulatório de 

especialidades. O centro de referência em ST também deve ser parceiro nessa articulação, seja na parte da 

assistência ou da vigilância. Quando se tratar de alguma enfermidade específica, o trabalhador deverá ser 



encaminhado a um centro de referência dessa patologia. O Ministério do Trabalho e o SUS deverão fiscalizar as 

condições em que o retorno do trabalhador está se dando nas empresas; 

 6) Na fase em que o trabalhador estiver pronto para iniciar o processo de retorno ao local de trabalho, as 

recomendações e procedimentos relativos ao estágio de reabilitação é necessário o acompanhamento por equipe 

multiprofissional do INSS junto à empresa para verificar se suas condições laborais estão sendo respeitadas. Nesse 

momento é importante também a integração com o MTE e o SUS, para continuidade desse acompanhamento; 

 7) As centrais entendem ainda que a Classificação Internacional de Funcionalidade – CIF, terá papel importante na 

avaliação da capacidade laboral do reabilitando, devendo ser utilizada como referência, não só para definição de 

tipos de tarefas/funções cuja capacidade residual do trabalhador permita desenvolver, bem como para 

determinar, eventualmente, redução de jornada ou mesmo a transferência do trabalhador 

para uma dependência mais próxima de sua residência ou a viabilização de um meio de 

transporte específico, entre outras possibilidades; 

 8) O Estado poderá estabelecer convênios com empresas/instituições, na qualidade de prestadoras de serviço, para 

auxiliá-lo na realização de algumas atribuições específicas as quais eventualmente não tenha capacidade para 

realizá-las autonomamente, porém essas atividades não poderão, em hipótese alguma, ser transferidas, por meio de 

qualquer tipo de instrumento jurídico, ao empregador; 

 9) As centrais sindicais não apóiam a iniciativa de convênio com as empregadoras ou 

instituições patronais de qualquer natureza para realização de programas de reabilitação 

profissional, entendendo que no processo de reabilitação profissional existem responsabilidades distintas 

definidas em lei para o Estado e para os empregadores, sendo que no caso desses últimos, cabe a eles dotarem os 

locais de trabalho de condições favoráveis à reinserção dos trabalhadores que sofreram redução de capacidade 

laboral, tanto do ponto de vista físico, bem como da organização do trabalho e também da formação, fornecendo 

treinamento para o desempenho de novas funções, quando for o caso; 

 10) As centrais sindicais sugerem que o MEC edite resolução normativa determinando ao sistema “S” a destinação 

de percentual (a ser definido) de seus recursos para cursos/programas de treinamento para trabalhadores 

reabilitandos; 

 11) As centrais sindicais entendem ainda que para o funcionamento adequado desse modelo é necessária a 

adequação do sistema informatizado utilizado pela perícia e reabilitação profissional, sendo que a DIRSAT 

deverá participar da gestão do sistema, não podendo ocorrer mudanças sem o aval da 

diretoria; 

 12) O INSS deverá estabelecer articulação com os convênios e planos de saúde das empresas, quando existirem, 

para tratar de atividades que possam ser compartilhadas com os profissionais que prestam assistência a 

trabalhadores em processo de reabilitação profissional. 

Na expectativa de contribuir com uma proposta de novo modelo de atendimento no INSS, cuja preocupação seja ao 

mesmo tempo dar agilidade ao fluxo interno na concessão de benefícios, aperfeiçoar critérios para a identificação da 

incapacidade e do nexo causal e reinserir o trabalhador no seu local de trabalho de forma mais ágil e eficaz, sem 

perder de vista a necessidade de cobrar das empresas a melhoria de seus ambientes de trabalho não somente para 

garantir que trabalhadores reabilitados tenham condições de exercer atividades compatíveis com suas capacidades 

laborais, mas principalmente tendo a compreensão de que a organização do trabalho está na origem dos acidentes 

e adoecimentos do trabalho e que é possível pensar essa organização a partir de uma lógica prevencionista, 

apresentamos as presentes considerações / sugestões e colocando-se à disposição para continuar contribuindo na 

busca desses objetivos. 
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