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Aos vinte e seis dias do mês de Novembro 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: Leonardo José Rolim Guimarães (SPPS/MPS); 6 
Alexandre Furtado Scarpelli Ferreira (MTE); Carlos Augusto Vaz de Souza 7 
(MS); Elielson Alexandre dos Santos (MPS); Paulo Rogério Albuquerque 8 
de Oliveira (DPSSO/MPS); Solange Bometre (SPPS/MPS); Verusa Maria 9 
Rodrigues Guedes (INSS); A presente reunião foi presidida pelo Sr. Leonardo 10 
Rolim (SPPS/MPS) que cumprimentou os presentes e deu inicio à mesma. Os 11 
presentes fizeram uma breve recordação dos assuntos discutidos na reunião 12 
anterior. O senhor Leonardo Rolim solicitou a senhora Verusa Guedes que 13 
reapresentasse o novo modelo de perícia. A senhora Verusa Guedes explicou 14 
que este novo modelo é um conjunto de novas formas de perícia médicas que 15 
serão feitas dentro do INSS onde inclui assistência de outras áreas médicas 16 
dividindo o atendimento com os peritos. Sugeriu ao grupo que discutissem 17 
sobre benefícios de curto, médio e longo prazo para operacionalizar o modelo. 18 
Comentou ainda que a indicação para revisão de dois anos é um prazo muito 19 
longo, onde existe a possibilidade de aparecer novos dados que possibilitaria o 20 
retorno ao trabalho ou estenderia o prazo com o surgimento de nova patologia. 21 
O senhor Elielson dos Santos exemplificou que os tratamentos de neoplasmas 22 
seria indicação de tratamento alongo prazo, onde o tratamento proporciona 23 
uma série de fatores que variam no decorrer do tempo.A senhora Verusa 24 
Guedes colocou em debate a possibilidade de buscar dados estatísticos junto 25 
ao INSS como: número de retornos em dois anos, casos de auxílios cessados, 26 
auxílios negados e indicação para reabilitação profissional: a possibilidade de 27 
retorno ao sistema da trava, onde o segurado faria a pericia inicial e só 28 
retornaria em busca de novo atendimento trinta dias após o primeiro 29 
agendamento, evitando que o segurado vá em outras agências. O senhor 30 
Alexandre Furtado questionou sobre o sistema de trava se não prejudicaria o 31 
beneficiado se acaso ele perdesse a consulta ou o médico perito por qualquer 32 
quer motivo não pudesse atendê-lo e a ele foi explicado que o sistema não 33 
impediria o beneficiado de ter acesso ao atendimento, o não comparecimento 34 
dele ou do perito a consulta seria reagendada, a trava só seria para após o 35 
atendimento e o indeferimento do benefício. A senhora Verusa solicitou ao 36 
grupo a possibilidade de acabar com a RA – revisão analítica, onde o médico 37 
sem a presença do segurado analisa o processo - e sugere que seja feito um 38 
exame inicial, pedido de reconsideração preferencialmente com o mesmo 39 
médico, recurso e depois junta com três médicos. Com este assunto entrou em 40 
debate o plano de carreira de 20 e 40 horas onde senhor Leonardo Rolim 41 



3 

 

apresentou uma minuta que trata do assunto. Os membros do grupo 42 
encaminharão propostas para o plano de carreira por email. O senhor Paulo 43 
Rogério fez um breve resumo sobre o reconhecimento automático, esse 44 
reconhecimento seria para benefícios cujo cid foi submetida a consulta pública, 45 
acrescentou também que baseado em estudos, as situações da lista C e B 91 o 46 
grau de confirmação do NETP é muito alta  no INSS e não entraria a lista A e B 47 
pois abriria duas vias de acesso, uma facilitada  onde não seria necessário 48 
pericia pois seria de reconhecimento automático e não seria registrado como 49 
acidente de trabalho, outro que necessita de pericia.O senhor Paulo Rogério 50 
encaminhará estudo sobre as listas com inclusão e exclusão de CID para 51 
reconhecimento automático.A senhora Verusa Guedes apresentou em papel 52 
impresso o novo modelo de pericia e revitalização da RP. Houve debate e os 53 
membros do grupo farão estudos para aprimoramento da mesma. 54 
Encaminhamentos: Apresentar estatística baseado nas listas A e B de 55 
benefícios não concedidos a beneficiados desempregados, revisão de um ano 56 
para casos de Cid C, propostas para os planos de carreira de 20 e 40 horas, 57 
reconhecimento automático em 60 dias para alguns casos e tempo máximo 58 
para  encaminhamento para a reabilitação.Não havendo nada mais a tratar o 59 
senhor Leonardo Rolim deu por encerrada a reunião.  60 
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