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Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, na sede do Ministério 1 

da Previdência Social na Esplanada dos Ministérios, sétimo andar, sala de 2 

reuniões da Secretaria-Executiva do Ministério da Previdência Social, sala 714, 3 

teve início a reunião do Grupo de Trabalho responsável pela avaliação e 4 

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

se presentes: Leonardo José Rolim Guimarães (SPPS/MPS); Paulo Rogério 6 

Albuquerque de Oliveira (CGMBI/MPS); Alexandre Furtado Scarpelli Ferreira 7 

(MTE); Carlos Augusto Vaz de Souza (MS); Sérgio Antônio Martins Carneiro 8 

(INSS); Maria Maeno (FUNDACENTRO); Jorge Mesquita Huet Machado 9 

(FIOCRUZ); Samara Maria Doutes Vasconcelos Cunha Dias (SEGEP/MP); 10 

Silvia Cristina Mendes Laune (MEC); Fernanda Carlson Thadeu (MEC); Raquel 11 

de Souza Costa (SNPD/SDH/PR); A presente reunião foi presidida pelo Sr. 12 

Leonardo Rolim (SPPS/MPS) que cumprimentou os presentes e deu inicio à 13 

mesma. Feitas as devidas apresentações, o senhor Leonardo Rolim fez uma 14 

breve explanação sobre o objetivo da reunião, o qual se funda em fazer a 15 

apresentação da proposta do INSS para o Ministério da Previdência a partir 16 

das discussões das reuniões havidas ao longo do ano anterior, em que se 17 

discutiu uma avaliação do que existe hoje em relação ao modelo previdenciário 18 

de saúde do trabalhador e algumas alternativas propostas em relação a um 19 

novo modelo. Após, o senhor Leonardo Rolim solicitou ao senhor Sérgio 20 

Carneiro que apresentasse as premissas. O senhor Sergio Carneiro, como 21 

novo diretor da DIRSAT, fez uma breve explanação do que fora avançado da 22 

última reunião até agora, explicou que o atual modelo vem sendo muito 23 

criticado e que a iniciativa é de fazer uma mudança estrutural na forma da 24 

concessão. Explicou que o INSS tinha avançado na ideia de fazer um novo 25 

modelo de perícia médica. A proposta é a de um novo modelo da capacidade 26 

laborativa baseado no nexo causal por entender que não se trata apenas de 27 

um problema da perícia, mas também do reconhecimento da incapacidade 28 

laboral e da concessão e do estabelecimento do nexo causal ou do nexo 29 

técnico e previdenciário. Comentou, com explanação em slides, que o Grupo 30 

de Trabalho tem 4 atribuições, e que estava muito focado apenas em uma 31 

parte do processo, que é a perícia. Em relação ao primeiro item “Avaliar, sob 32 
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uma visão integrada, a evolução das políticas de saúde e segurança no 33 

trabalho”, o senhor Leonardo Rolim explicou que o combinado seria fazer um 34 

breve relatório, pressupôs que o senhor Paulo Rogério o tenha feito, e explicou 35 

ainda que sobre esse assunto tiveram várias discussões, das quais surgiram 36 

conclusões importantes, consensuais, e sugeriu que o senhor Paulo Rogério 37 

distribuísse o relatório para ver se todos estão de acordo, pegar as 38 

contribuições e depois aprovar em uma próxima reunião. O senhor Sergio 39 

Carneiro explicou que o foco da sua apresentação estaria em torno do ponto 40 

dois, qual seja, “propor reformulações do modelo de avaliação médico 41 

pericial do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no âmbito de uma 42 

política de saúde e segurança no trabalho que foque a prevenção e 43 

reabilitação física e profissional do trabalhador”. A senhora Raquel Costa 44 

fez uma observação no sentido de que no que tange a reabilitação física, não 45 

se trata só da física, mas também com relação às deficiências mentais e 46 

sensoriais. Em seguida o senhor Sergio Carneiro explicou o modelo que existe 47 

atualmente, fez referência ao texto distribuído, que estava sendo apresentado, 48 

frisando se tratar de um texto primário e portanto passível de alterações, e que 49 

tem o sentido de provocar uma discussão, o texto trata de objetivo geral, no 50 

sentido de agilizar e tornar mais seguro o processo gerado pelo 51 

reconhecimento da incapacidade temporária ou permanente utilizando os 52 

recursos institucionais, e os objetivos específicos, como reduzir o tempo de 53 

espera para a concessão de um benefício inicial, diminuir a judicialização das 54 

questões afetas ao benefício por incapacidade, criar uma rede de atenção que 55 

integre os órgãos envolvidos em seguridade social, e integrar as áreas de 56 

saúde do trabalhador para melhorar a qualidade de decisão e a gestão do 57 

afastamento. Explicou como funcionaria o novo modelo. O senhor Leonardo 58 

Rolim sugeriu que tivesse um modelo definitivo e a estratégia de 59 

implementação. O senhor Sergio Carneiro explicou que há uma série de 60 

variáveis, pois o modelo está sendo discutido em todos os níveis e fora 61 

apresentado em vários lugares, no sentido de ver onde precisa melhorar, e 62 

existem críticas, mas no geral ele acredita que terá apoio. Finalizou sua 63 

explanação colocando o plano de governo e as diretrizes que sustentarão esse 64 

modelo, e mostrando os encaminhamentos, quais sejam: ampliar a consulta e 65 
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discussão. Construir coletivamente; definir os parâmetros; ver quais 66 

instrumentos legais precisa ser mudado; impacto no sistema informatizado; 67 

discutir os recursos humanos; a definição de agências pilotos; fazer formação, 68 

troca de experiências; e fazer política de comunicação. Em seguida a senhora 69 

Maria Maeno elogiou a iniciativa e fez algumas considerações, disse haver 70 

algumas incongruências com relação ao modelo de avaliação. Destaca que no 71 

modelo atual, o estabelecimento do nexo causal é uma atribuição pericial tão 72 

importante quanto a avaliação de incapacidade do trabalhador, mas 73 

historicamente a avaliação da incapacidade é a que se sobressai. O 74 

estabelecimento do nexo causal é de fundamental importância para o Estado, 75 

uma vez que orienta ações de prevenção de novas ocorrências, além de ter 76 

impacto sobre o FAP e subsidiar ações regressivas. Fez menção a experiência 77 

que está tendo no Rio Grande do Sul, de piloto instituído ainda na época do 78 

Presidente anterior do INSS. No modelo defendido  pelo ex-presidente do 79 

INSS, Dr. Mauro Hauschild, os casos de acidentes do trabalho ficariam fora do 80 

fluxo simplicado de concessão de benefícios por incapacidade (isto é, sem a 81 

primeira perícia). Colocou-se favorável a esse fluxo simplificado, mas contrária 82 

à exclusão dos acidentes de trabalho desse fluxo, pois se o fluxo administrativo 83 

simplificado de concessão de benefícios por incapacidade não incluir os 84 

acidentes de trabalho, haverá um aumento da subnotificação dos agravos 85 

ocupacionais. Naturalmente a tendência será dos trabalhadores abrirem mão 86 

da caracterização do caso ocupacional para poderem receber o benefício sem 87 

atraso, pois dele dependem para sobreviver. E também fica a pergunta: como 88 

prever o que não é ocupacional? Muitos casos que supostamente não têm 89 

relação. O novo modelo tem que contribuir para que a cultura de minimizar a 90 

importância do estabelecimento entre trabalho e lesão/ doença seja 91 

desconstruída. Disse que a avaliação multiprofissional incluída pelo senhor 92 

Sergio Carneiro é importante, assim como o termo nexo causal, 93 

tradicionalmente consagrado no meio jurídico. O senhor Jorge Machado 94 

fomentou a discussão dizendo haver quatro processos estratégicos que devem 95 

ser destacados nesse conceito que está sendo produzido para entender que 96 

critérios de seleção serão usados. Disse ser preciso chegar até um indicador 97 

de quantidade, definir qual a razão da equipe multiprofissional, trabalhar o 98 
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conceito de não corporativo. Deve-se ainda definir o nexo causal de forma mais 99 

universal. E definir como coletivizar essa ação para se ter um trato real da 100 

previdência. Salientou que tudo deve gerar indicadores de avaliação. Além 101 

disso, deve-se trazer as experiências de fora para dialogar com o grupo. O 102 

senhor Leonardo Rolim lembrou que esse quadro que está sendo apresentado 103 

engloba algumas ações. Esse bloco de seguridade social não seria uma ação 104 

específica, mas um modelo que estaria integrado a outras ações de prevenção. 105 

Disse ser necessário definir indicadores. Quanto a legislação, o grupo tem 106 

como uma de suas metas propor uma mudança.  Houve debate. A senhora 107 

Maria Maeno Destacou a importância do sistema pericial ter possibilidade de 108 

tratar os casos em seus diferentes níveis de complexidade  e que para se 109 

atingir as decisões justas, os casos desiguais entre si devem ser tratado s de 110 

forma desigual. O senhor Sérgio Carneiro arguiu sobre uma proposta que não 111 

fora colocada que é a ideia, no que tange a franquia, de aumentar de 15 para 112 

30 dias o tempo que fica na empresa, que ao se observar o parâmetro de 113 

outros países, o nosso é o mais conservador. Sobre a questão de acidente de 114 

trabalho, informou haver um erro conceitual e que é necessário passar por 115 

perícia para valorizar o nexo. Sugeriu envolver o administrativo nesse modelo.  116 

Houve debate. O senhor Leonardo Rolim resumiu a discussão dizendo que em 117 

relação ao fluxo colocado pelo senhor Sérgio Carneiro, haveria uma alteração 118 

na possibilidade da perícia. Além disso, teriam que detalhar a questão da 119 

recepção administrativa, da reabilitação profissional, o benefício negado, que é 120 

a questão do recurso, e os temas ligados ao nexo causal. Encaminhamentos: 121 

na próxima reunião será discutida a questão da recepção administrativa e da 122 

reabilitação integral, da equipe multiprofissional, seguridade e o recurso. Foi 123 

deliberado que a próxima reunião do GT se dará às 10horas do dia 24 de 124 

junho, segunda-feira. Não havendo nada mais a tratar o senhor Leonardo 125 

Rolim deu por encerrada a reunião.  126 

Brasília, 20 de Maio de 2013.  127 


