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Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, na sede 1 

do Ministério da Previdência Social na Esplanada dos Ministérios, sétimo 2 

andar, sala de reuniões da Secretaria-Executiva do Ministério da Previdência 3 

Social, teve início à reunião do Grupo de Trabalho responsável pela avaliação 4 

e proposição de Políticas de Saúde e Segurança do Trabalho (GTSST). 5 

Fizeram-se presentes: Carlos Eduardo Gabas (MPS); Elisete Berchiol da 6 

Silva Iwai (MPS); Leonardo José Rolim Guimarães (SPS/MPS); Elielson 7 

Alexandre dos Santos (MPS); Fernando Vasconcelos (MTE); José Carlos 8 

do Carmo (MTE); Maria Maeno (FUNDACENTRO); Roque Manoel Perusso 9 

Veiga (MS); Roberto Conceição dos Santos (MP) e Verusa Maria 10 

Rodrigues Guedes (INSS).  A presente reunião foi presidida pelo Sr. Carlos 11 

Eduardo Gabas (SE/MPS) que cumprimentou os presentes e deu inicio à 12 

mesma. Solicitou a todos os participantes que se apresentassem. Declarou que 13 

está convicto da necessidade do MPS aprimorar a relação que tem com seus 14 

servidores e a relação do INSS com a sociedade. Em seguida contextualizou a 15 

construção da Portaria e informou que as atribuições do GT estavam bem 16 

definidas, sendo: I – avaliar, numa visão integrada, a evolução das políticas de 17 

saúde e segurança no trabalho; II – propor a reformulação do modelo de 18 

avaliação médico pericial do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no 19 

âmbito de uma política de saúde e segurança no trabalho que foque a 20 

prevenção e Reabilitação física, psicossocial e profissional, evitando o 21 

retrabalho e que considere a necessidade de equipes multidisciplinares para 22 

avaliar os todos os aspectos da incapacidade. Nesse sentido, vê o SUS como 23 

um parceiro importante. Levantou a possibilidade de utilizar a tecnologia de 24 

informática para facilitar essa integração; III – elaborar proposta de plano 25 

integrado de habilitação e reabilitação física, psicossocial e profissional, 26 

englobando custeio e benefícios e IV – propor otimizações nas políticas 27 

públicas em defesa do meio ambiente adequado de trabalho e da saúde do 28 

trabalhador. Após iniciou discussão sobre a questão da perícia médica, pois o 29 

mesmo acredita que o problema não é só do Ministério da Previdência Social, 30 

mas também de saúde pública. O modelo hoje de perícia médica está esgotado 31 

e há necessidade de se repensar em um novo modelo, destacou Gabas. 32 

Informou ainda que Já tem aval da Casa Civil para repensar a carreira de perito 33 
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médico (4 horas diárias). Feitas essas considerações iniciais, passou a palavra 34 

para a Sra. Verusa Guedes (INSS), perita médica do INSS, que enfatizou que 35 

trabalhou em agências do INSS e que existem muitos lugares com filas 36 

enormes aguardando cerca de 80 a 90 dias para serem atendidas por um 37 

perito médico. O Sr. Elielson Santos (MPS), perito médico do INSS informou 38 

que é necessário requalificar o profissional de forma humanizada e mais 39 

técnica. O Sr. Leonardo Rolim (SPPS/MPS) fez uso da palavra para informar 40 

que muitos médicos acabam assumindo o papel para os quais não foram 41 

designados – perito médico, vem a perícia de uma forma mais ampla. Na 42 

sequência, solicitou a palavra, a Sra. Maria Maeno (FUNDACENTRO) para, 43 

primeiramente, dizer que é importante estabelecer parceria com o SUS, como 44 

componente da Seguridade Social (Constituição Federal) no sentido de evitar o 45 

retrabalho existente atualmente, em que segurados diagnosticados e com 46 

avaliação de incapacidade pelo SUS tem que ser novamente periciados. Falou 47 

da necessária retaguarda de especialidades aos médicos peritos, possível de 48 

se estabelecer por meio de parcerias com o SUS e Universidade, além de 49 

aprimorar os conhecimentos deles, por meio dessas parcerias. Citou ainda o 50 

Decreto 7602, de 07/11/2011, que “Dispõe sobre a Política Nacional de 51 

Segurança e Saúde no Trabalho – e a Portaria 1823, de 23/08/2012, do 52 

Ministério da Saúde, como diretrizes para as ações de saúde do trabalhador, 53 

incluindo o novo modelo pericial. Concorda plenamente que há necessidade de 54 

mudança na carreira de perito. O Sr. Fernando Vasconcelos (MTE) informou 55 

que não faz parte do GT e que estava representando o senhor Rinaldo 56 

Marinho. Contudo, ressaltou o Plano Nacional de Saúde e Segurança no 57 

Trabalho – PLANSAT. Indagou ainda sobre a deficiência dentro da Previdência, 58 

pois acredita que o modelo instituído pelo Programa Saúde na Família (SUS) é 59 

um modelo ideal que deveria ser aplicado as perícias, com acompanhamento 60 

longitudinal, pois acredita que não há com pensar em perícia separado de 61 

reabilitação. Destacou ainda que é necessário reforçar que a responsabilidade 62 

sobre o trabalhador em fase de reabilitação é da empresa após alta dada pelo 63 

INSS, e isso é importante o GT repensar o que deve ser feito para que a 64 

empresa reabilite esse funcionário. Ele ressaltou também os problemas do 65 

SUS quando os peritos requisitam exames complementares mesmo que os 66 
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segurados já os tenham e disse ser necessária uma integração e entendimento 67 

entre o SUS e o INSS.informou que é preciso resgatar o Acordo de 68 

Cooperação entre MPS e o MS sobre o aperfeiçoamento das políticas de 69 

habilitação e reabilitação profissional em vista da reinserção com qualidade no 70 

mercado de trabalho, que visa criar mecanismos para acompanhamento dos 71 

programas de habilitação e reabilitação físico-funcional junto às áreas de saúde 72 

do trabalhador, saúde da pessoa com deficiência, rede básica de serviços em 73 

reabilitação física e rede básica de serviços em reabilitação auditiva e outras 74 

afins e as Gerências-Executivas do INSS. O Sr. José Carlos do Carmo (MTE) 75 

também se pronunciou sobre o tema em questão. Após o pronunciamento dos 76 

presentes, o Sr. Carlos Eduardo Gabas (SE/MPS) solicitou que fossem 77 

discutidas as tarefas a serem desenvolvidas pelo GT. O Sr. Leonardo Rolim 78 

(SPPS/MPS) informou que todos poderiam analisar e encaminhar materiais 79 

referentes ao item I para a SPPS. Esses materiais serão sintetizados pelos Srs. 80 

Leonardo Rolim e Elielson Santos para que em seguida, sejam discutidos no 81 

dia 15 de outubro de 2012, data da próxima reunião do GT, conforme 82 

deliberado pelos presentes. Foi ainda determinado pelos presentes que a 83 

reunião acontecerá de 10 às 17 horas em virtude do pouco prazo que o GT terá 84 

para finalizar os trabalhos instituídos pela Portaria. Nada mais havendo a tratar, 85 

o Sr. Leonardo José Rolim Guimarães (SPPS/MPS) encerrou a reunião, 86 

agradecendo a participação de todos.  87 

Brasília, 02 de Outubro de 2012.  88 


