
1-INTRODUÇÃO 

 

Como técnica da área de Saúde do Trabalhador de um Município do Estado 

do Paraná tive a preocupação de avaliar por que as ações nesta área não 

deslanchavam, porque ações não tinham resultados efetivos, devido a baixa 

notificação dos casos de acidentes e doenças do trabalho, a partir desses não 

havia diminuição dos casos, consequentemente as empresas inspecionados não 

realizavam as modificações necessárias para a redução dos riscos na ambiente 

de trabalho. 

 Considerando esses problemas e as atribuições da Vigilância Sanitária 

preconizadas na Constituição Federal e na Lei 8080/90 que em agravado pela 

falta de continuidade nas ações dos profissionais/técnicos na área de Vigilância 

Sanitária, bem como a falta de prosseguimento dos treinamentos/cursos 

oferecidos pela Secretaria de Estado da Saúde, portanto, com este trabalho tem 

como objetivos: 

 

• Apresentar e analisar a formação através dos treinamentos, cursos e 

oficinas realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde como 

instrumentos de aperfeiçoamento e embasamento para o trabalho 

dos técnicos da Vigilância Sanitária, o que requereu:  
• Descrever as políticas de Saúde do Trabalhador no Brasil e no 

Estado do Paraná; 

• Apresentar a Legislação de Saúde do Trabalhador e as atribuições 

da Vigilância Sanitária na área de Saúde do Trabalhador; 

 

A metodologia desenvolveu-se em duas etapas: 

1. Na primeira realizou-se uma pesquisa documental, na qual foram 

incluídos: fontes escritas existentes em arquivos, públicos ou particulares. Foi 

dada prioridade aos órgãos ligados à área de Saúde do Trabalho: Secretaria de 

Estado da Saúde, Secretarias Municipais de Saúde, Ministério Público do 

Trabalho, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Pública do Paraná (SindSaúde-



PR), instituições que participam ou participaram de movimentos sociais, 

conferências. Foram encontrados documentos como: portarias, projetos, folhetos, 

boletins, fotografias, gravações, etc. 

Foram pesquisados arquivos privados, bem como os da professora Vera 

Regina Beltrão Marques e os meus. Pesquisa em órgãos públicos: nas Bibliotecas 

da Universidade Federal do Paraná (Saúde e da Educação), Faculdade de Saúde 

Pública da USP, Biblioteca da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Medicina e 

Segurança do Trabalho (FUNDACENTRO-SP).  

Considerando que, na primeira etapa desse trabalho, as informações 

obtidas sobre os treinamentos e cursos oferecidos pela Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná não foram suficientes para responder as questões levantadas, 

optou-se por buscar informações, através de entrevistas.  

Na segunda etapa, portanto através de pesquisa qualitativa, realizada em 

forma de entrevistas abertas, buscou-se dar voz aos técnicos da Vigilância 

Sanitária que organizaram/elaboraram treinamentos na área de Saúde do 

Trabalhador, quanto daqueles que participaram desses treinamentos, buscando 

assim deslindar seus limites.  

Os profissionais entrevistados foram escolhidos conforme seu 

envolvimento/trabalho na área ST. As entrevistas foram realizadas com a 

colaboração de sete técnicos da Secretaria de Estado da Saúde, que 

trabalhavam/trabalham com a organização e elaboração de Treinamento na área 

de Saúde do Trabalhador no Estado do Paraná, e três técnicos dos municípios da 

Região Metropolitana, que participaram de treinamentos oferecidos desde 1991. 

Os eixos das entrevistas basearam-se em quatro questões: primeira, saber 

se, na ótica dos treinandos foram atingidos os objetivos dos treinamentos 

oferecidos pela Secretaria de Estado da Saúde; consequentemente, se os temas 

foram abordados de forma didática e se as aulas tiveram qualidade; em seguida, 

procurou-se saber em que esses treinamentos ajudaram os técnicos da vigilância; 

e, finalmente, o que podia ser melhorado nesses treinamentos. 

A utilização das respostas das entrevistas foram descritas na íntegra, para 

aclarar os temas tratados na documentação consultada. 



Para analisar esses treinamentos realizados no pós -1986 tornou-se 

necessário considerar o rumo das políticas de saúde e a legislação concernente 

às práticas de Vigilância Sanitária nesse campo de estudo. Pois como bem 

demonstra a história, a preocupação com a saúde no trabalho é bastante antiga e 

já ocupava Bernardino Ramazini (1633-1714), professor de medicina, poeta, 

músico, que escreveu “De Morbis Artificum Diatriba” - As doenças dos 

trabalhadores – publicado em 1700, na Itália e descreve mais de cinqüenta 

doenças relacionadas às profissões, entre elas a dos mineiros, ferreiros, 

trabalhadores do fumo, etc. (RAMAZZINI, 2000)1.      

Ramazini realizava visitas diárias no local de trabalho e constatava a 

relação da doença com o trabalho e se o operário deveria ser afastado de suas 

atividades profissionais, ou não. Entre as contribuições, também deixou: a 

preocupação e o interesse sobre os problemas ambientais, a utilização de 

atestados de óbito como fonte de informação, a abordagem sobre assuntos que 

permanecem atuais como: ergonomia, diagnósticos de trabalhadores em 

atividades específicas2, curiosidades nas questões do trabalho e a necessidade de 

uma visão social do trabalho. 

Com a expansão da Revolução Industrial na Europa (1760-1850), 

aumentaram progressivamente os serviços médicos nas indústrias, tornando-os 

obrigatórios na Grã-Bretanha, Espanha e França, uma vez que acidentes e 

doenças ocorriam mais e mais. 

Nessa época, muitos profissionais se destacaram na área de investigação 

dos ambientes de trabalho: Louis René Vilermé (1782-1863), que comparou os 

trabalhadores da mesma atividade de trabalho em diferentes empresas; Tanquerel 

dos Plantes (1809 -1862) escreveu sobre o chumbo; William Farr (1807-1883) 

 
___________________________________________________________________________________________________

1O autor, Ramazini destacou-se pela sensibilidade em atender o paciente e preconizar que a cura 
mais feliz viria se o médico tivesse observado as relações do estado de saúde com as condições 
de vida e trabalho do operário (RAMAZZINI, 2000). 
2Atividades Específicas. Ramazzini descreve aproximadamente 54 doenças relacionadas ao 
trabalho e introduz na anamnese clínica uma simples pergunta: "Qual é a sua ocupação?". O autor 
correlaciona a atividade realizada pelo trabalhador e as doenças que se desenvolvem a partir do 
ambiente de trabalho. Por exemplo: os doença que atinge os pulmões. (2000, p. 279) 
 



abordou a profissão mineradora e o impacto do ambiente de trabalho nas 

condições de saúde; Auguste Delpech (1856) mostrou as intoxicações por 

enxofre. (MENDES, 1995, p.9). 

No séc.XIX, na Inglaterra, foi promulgada a lei das fábricas “Factory Act” 

que ampliou as medidas de proteção dos trabalhadores. (FERREIRA, 1992, p.3). 

Essa foi a primeira legislação realmente eficiente para a proteção do trabalhador. 

Tal iniciativa foi uma proposta de um empregador que observava a necessidade 

urgente de medidas de proteção aos trabalhadores.  

A partir de 1834 se deu início ao primeiro Serviço Médico Industrial em todo 

o mundo, começando pela Inglaterra, sendo nomeado, então, o primeiro inspetor 

das fábricas, Robert Baker (1803-1880), que era médico e conhecedor da obra de 

Ramazzini. 

O trabalho no Brasil nesse período não passava pela fase industrial. Apesar 

de uma determinada independência política, o país permanecia com uma estrutura 

de sociedade colonial, com sua economia de produção primária exportadora, 

escravista e monárquica, baseada especialmente nos trabalhadores negros vindos 

da África, através do tráfico negreiro.  

O tráfico negreiro era uma atividade legal e integrava a política oficial dos 

Estados mercantis europeus, estes interessados nos pesados impostos cobrados 

sobre os grandes lucros advindos desse comércio. Toda essa lucratividade deve-

se em grande parte as características desse comércio. No Império Português, por 

exemplo, as principais formas de pagamento pelos negros na África eram 

mercadorias produzidas no Brasil na produção de tabaco e cachaça. O tráfico 

interessava também aos senhores de engenho no Brasil. 

E foram exatamente esses lucros que, combinados à necessidade de mão-

de-obra nas colônias americanas que fizeram com que algumas das maiores 

companhias de comércio da Europa se interessassem em participar dessas 

atividades. Garantindo o abastecimento de mão-de-obra mais barata e lucrativa da 

época.  

No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar na primeira 

metade do século XVI. Os portugueses traziam os negros africanos de suas 



colônias na África para utilizar como mão-de-obra escrava nos engenhos de 

açúcar do Nordeste. Os comerciantes de escravos portugueses vendiam os 

africanos como se fossem mercadorias aqui no Brasil. Os mais saudáveis 

chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos ou velhos. O transporte era feito 

da África para o Brasil nos porões dos navios. Amontoados, em condições 

desumanas, muitos morriam antes de chegar ao Brasil, sendo que os corpos eram 

lançados ao mar.  

Nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro (a partir do século XVIII), os 

escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam recebendo apenas 

trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as noites 

nas senzalas (galpões escuros, úmidos e com pouca higiene) acorrentados para 

evitar fugas.  

As mulheres negras também sofreram muito com a escravidão, embora os 

senhores de engenho utilizassem esta mão-de-obra, principalmente, para 

trabalhos domésticos. Cozinheiras, arrumadeiras e até mesmo amas de leite 

foram comuns naqueles tempos da colônia (sua historia. com – Escravidão no 

Brasil). 

 Os escravos eram “as mãos e os pés uma senhor do engenho, mineiros 

que respiram materiais nocivos à saúde e podem desenvolver silicose,” e cuja 

administração deveria, portanto, ser feita sob castigos e recompensas em 

dosagens certas, justas, eficazes (FERREIRA, 2006). 

Depois da fuga da família real e seu estabelecimento em sua principal 

colônia americana, no Brasil, iniciou-se um processo de ruptura de alguns 

tratados, como a proposta de abolição dos trabalhadores escravizados, apesar de 

rei D. João VI não concordar com essas mudanças, considerando que os negócios 

do tráfico de cativos africanos, aliados à produção do açúcar, eram os mais 

prósperos do Oceano Atlântico (FERREIRA, 2006). 



"José Bonifácio afirmou, em representação enviada à Assembléia 

Constituinte de 1823, que a escravidão era um câncer que corroía nossa vida 

cívica e impedia a construção da nação. A escravidão foi abolida 65 anos após a 

advertência de José Bonifácio” (SACHS, 2001). 

A tomada de consciência do processo institucional do escravismo brasileiro 

ocorreu apenas no início do século XIX, mais especificamente no contexto da 

independência, tanto pelos viajantes estrangeiros que então percorriam o território 

brasileiro como, sobretudo, pelos construtores do Império do Brasil. A histórica 

colonial, que combinava tráfico negreiro e alforrias, teve papel importante para 

definir o porvir da escravidão nos quadros do Estado nacional brasileiro 

(MARQUESE, 2006).  

 Desde o final da abolição até a década de 1930, a omissão foi à questão 

do trabalho negro, os informativos médicos, no Brasil, não indicaram um só artigo 

no qual fosse atribuída a morbidade ou mortalidade de seus pacientes negros ou 

qualquer referência sobre esse gênero, embora fossem eles, a principal força de 

trabalho no país (SHEPPARD, 2001). Diferente de alguns médicos brasileiros 

eugenistas3 que tentaram entender e explicar a crise de saúde que afetou a 

população de descendência africana no seu país. 

 

________________________________________________________________________ 
3Durante os anos 1920, o movimento eugenista se deslocaria para o Rio de Janeiro, onde ganharia 
novo fôlego em meio ao crescente nacionalismo que estimulava grande parte da intelectualidade 
local. Convencidas do poder da ciência em estabelecer uma nova ordem ao mundo, a elite 
brasileira entendia que a eugenia poderia desempenhar um papel importante no sentido de auxiliar 
a regeneração nacional, orientando o Brasil a seguir o trilho do progresso e do tão almejado 
“concerto das nações civilizadas”. Neste sentido, como explica Nancy Stepan, a “eugenia no Brasil 
deve ser vista como parte de um entusiasmo generalizado pela ciência como ‘sinal’ de 
modernidade cultural”. Para o eugenista Renato Kehl, a eugenia representava muito mais que sinal 
de modernidade cultural, “ela é mais que ciência, é religião, religião da saúde, do corpo e do 
espírito – a verdadeira religião da humanidade” (Souza, p.2). 
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Já o Catálogo Médico Paulista, entre 1860 -1936, de José Andrade Maia, 

apresenta somente quatro trabalhos sobre raça, e cinco sobre negros. Além disso, 

em nenhum dos 73 trabalhos sobre tuberculose, 217 sobre lepra e 128 sobre sífilis, 

incluiu-se qualquer referência a "negros" nos títulos (SHEPPARD, 2001). 

Em 1850, no Brasil, começaram a surgir estudos saúde do trabalhador a partir 

da influência francesa, destacando-se “Das fábricas de Charuto e Rapé, da Capital e 

seus Arrabaldes”, um trabalho escrito por Mendonça (MENDES, 1995, p. 9). Esse 

apresentou uma lista de doenças que acometiam os trabalhadores dessas fábricas e 

informava que os proprietários estavam convencidos da inocuidade das emanações 

e não tomaram nenhuma precaução para preservar a saúde dos trabalhadores. 

Esse e outros estudos e pesquisas iniciaram, no Brasil, com Louis Pasteur 

(1822- 1895) e seu aliado Robert Koch (1843-1910), difundindo a idéia de que “para 

cada doença existe um agente etiológico”. Esse período preconizou a higiene, que 

identificava as causas e previnia à ocorrência de doenças, passando a ser chamada 

de Higiene Industrial4. 

A idéia de Koch era a prevenção ou a erradicação da doença por meio de 

medidas higiênicas ou pela imunização. Assim, as doenças dos trabalhadores já 

tinham sido nomeadas e associadas aos agentes etiológicos, agentes esses que 

podem ser denominados: químicos, físicos e biológicos5.  

Os agentes químicos são substâncias, compostos ou produtos que possam 

penetrar no organismo pela via respiratória, pele ou ingestão. Podem se apresentar 

nas formas de poeira, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores.  

Os agentes físicos se apresentam nas formas de energia como: ruído, vibrações, 

pressões, temperaturas extremas, radiações ionizastes, radiações não ionizantes, 

etc. (MANUAIS ATLAS, 2001, p.103). 

Os agentes biológicos são os fungos, bactérias e vírus que podem 

comprometer a saúde do trabalhador conforme a exposição, contato ou ser 

absorvidos pelo organismo através da pele ou ingestão.  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

4Higiene Industrial, que colaborou na investigação e no agir no local de trabalho. 
5Agentes biológicos- Manuais de Legislação Atlas - Norma Regulamentadora nº. 9 (NR 9) Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais, 2001, p.103. 
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A identificação desses agentes químicos, físicos, biológicos desencadeou a 

discussão sobre a necessidade de pensar medidas de prevenção e controle dessas 

doenças, através do Processo Saúde-Doença. Tem o objetivo de identificar o 

ambiente onde o trabalhador está exposto e os agentes que interferem na sua 

saúde, fazendo-o sofrer e adoecer. 

O Processo Saúde-Doença é considerado uma prática social que tem como 

princípio colaborar na mudança da realidade encontrada nos processos de trabalho, 

segurança, sobre o ambiente onde a pessoa vive, o salário, a moradia, o que 

consome; portanto, é a relação entre o homem, trabalho, condições de vida. 

Os autores (Laurrel e Noriega) propõem a utilização da categoria carga de 

trabalho, em substituição a de risco ocupacional. Esse conceito é utilizado pela 

Higiene Industrial e trata de uma relação monocausal entre os agentes de risco (que 

podem ser físicos, químicos e biológicos) e a patologia ocasionada, sem se 

perguntar por que o risco está presente naquele ambiente de trabalho. (OLIVEIRA, 

2001). 

Mendes (1995, p.11) fala que os estudos revelaram um aumento do número 

de casos e a necessidade de medidas curativas surgindo, simultaneamente, a 1ª 

Clínica de Tratamento de Trabalhadores inaugurada em Milão, em 1904, tornando-

se uma referência no mundo inteiro.  

O 1º Congresso Internacional de Doenças do Trabalho ocorreu na cidade de 

Milão, em 1906, com o objetivo de troca de experiências para padronizar os critérios 

da “medicina de seguro”, devido ao número de trabalhadores, portadores de 

doenças profissionais.  

Os movimentos de trabalhadores na Europa influenciaram as lideranças 

sindicais no Brasil entre 1907-1920, ocorrendo um grande número de greves, 

principalmente, em São Paulo e Rio de Janeiro. Essas greves reivindicavam leis 

específicas para indenizações, mas não obtiveram sucesso nesse item.  

Em 1917, foi elaborado o Projeto do Código do Trabalho, que previa jornada 

de 8 horas diárias de trabalho, entre outras propostas em favor do trabalhador. Esse 

projeto foi substituído por outro organizado pelo Centro Industrial do Brasil (CIB). 

Ocorreu um grande retrocesso que alterou as questões de interesse do trabalhador 

em prol dos interesses empresariais como: aumento da jornada de trabalho para 10 
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(dez) horas diárias; eliminavam-se os tribunais de conciliação e as indenizações por 

acidentes e ficaram mais difíceis as fiscalizações nas empresas. 

Ao longo das greves ocorridas entre 1917 e 1920, conseguiu-se garantir a 

união do setor industrial frente à classe operária. Também se procurou limitar a 

intervenção do Estado na questão social, a fim de evitar um excesso de ônus para 

os industriais e o cerceamento de sua liberdade na condução das relações com o 

operariado. Os industriais se organizaram em diversas associações de classe nas 

cidades de São Paulo, Porto Alegre e Juiz de Fora. O CIB sediado no Rio de 

Janeiro, foi o que mais se destacou por procurar articular os interesses empresariais 

em todo o país. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) fizeram as primeiras tentativas internacionais para definir os serviços 

de saúde ocupacional. A OIT é um órgão pertencente à Organização das Nações 

Unidas (ONU), sede em Genebra, criada em 1919, que tem o escopo de uniformizar 

o Direito do Trabalho, aprimorar o Direito Social e criar normas internacionais, com a 

finalidade de legislar sobre o trabalho. Destaca-se o interesse dos órgãos 

internacionais: como OIT, a OMS, as Conferências Internacionais do Trabalho e a 

assinatura de Acordos e Recomendações6 com o objetivo de estabelecer 

orientações e códigos de conduta a políticas nacionais de trabalho e saúde. (OIT) 

O Brasil é membro dessa organização internacional, todavia, isso não foi um 

incentivo para muitos especialistas em Saúde Ocupacional, os quais não 

acreditavam no sucesso dessa recomendação. O Brasil começava a realizar 

algumas ações nessa área, de certa forma influenciada pelos discursos dos órgãos 

internacionais. 

 

FERREIRA (1997 p. 557), fala que: 

 "Tendo missão relevante a cumprir em matéria de dignificação do trabalho e de 
proteção dos trabalhadores e de suas famílias, dispõe a OIT de dois instrumentos 
jurídicos fundamentais: as convenções e as recomendações aprovadas pela 
Assembléia Geral por maioria de 2/3. As primeiras são obrigatórias após a sua 
ratificação pelos Estados. As segundas são meramente indicativas.” (1997, p. 557) 

  

__________________________________________________________________________
6 Recomendações são instrumentos opcionais, que tratam dos mesmos temas que as Convenções, e 
estabelecem orientações para a política e as ações nacionais. A OIT já registrou mais de 6.800 
ratificações a suas Convenções. 
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Assim foi promulgada em 1919, a 1ª “Lei de Acidentes de Trabalho”. Esta 

reforçou a teoria do risco profissional, a intervenção da autoridade policial nas 

ocorrências de acidentes de trabalho.  

Com a Reforma Carlos Chagas, “... no início dos anos 20, a Higiene do 

Trabalho é ainda considerada uma atribuição da Saúde Pública, sendo 

institucionalmente alocada no Departamento Nacional de Saúde Pública. Em 1923, 

foi aprovado o ”Regulamento Sanitário” em 1930 a estruturação da Inspetoria de 

Higiene Industrial, órgão integrante do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.’’ 

(LACAZ, 1996, p. 14). 

Este Regulamento Sanitário foi elaborado baseando-se nas ações de controle 

sanitário. Não tinha caráter público e sim individual, onde o indivíduo era controlado 

como estratégia de evitar doenças e as causas de acidentes.  

No mesmo ano (1930), foi criado o Ministério do Trabalho, que “... com a 

preocupação cada vez maior pela saúde do trabalhador não fez, entretanto, 

nenhuma exigência quanto à presença, nas fábricas, de médicos e/ou outros 

profissionais ligados à área da Saúde Ocupacional.” (FERREIRA, 1992, p.7)  

Em 1934, foram nomeados os primeiros inspetores-médicos do trabalho, para 

realizarem a inspeção higiênica nos ambientes de trabalho. Esses inspetores foram 

direcionados, posteriormente, ao Serviço de Higiene do Trabalho, sob 

responsabilidade do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, retirando assim as 

atribuições do setor de Saúde Pública. 

Nesse período, foram promulgadas diversas leis específicas como: “Lei de 

Férias” e “Código de Menores”, em 1926; além da “Proteção do Trabalho de 

Mulheres”, em 1932.  

A aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, 

incorporou diversas Leis de proteção aos trabalhadores, como as anteriormente 

descritas e também estabeleceu a Higiene e Segurança do trabalhador. 

Em 1959, novamente aparece a proposta de instituir os Serviços 

Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), através da OIT que 

aprovou a Recomendação nº. 112.  

A equipe deveria então ser composta por profissionais Médicos, Enfermeiros, 

Engenheiros, Auxiliares e Supervisores especificamente formados e qualificados em 

Segurança e Medicina do Trabalho. A contratação desses funcionários seria 
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obrigatória, somente para empresas com mais de 100 trabalhadores, e conforme o 

grau de risco. 

No Brasil, não havia profissionais suficientes para fazer cumprir essa 

legislação, assim a Fundação Jorge Duprat de Figueiredo (FUNDACENTRO)7 

recebeu a incumbência de coordenar e oferecer os cursos de especialização na área 

de segurança e medicina do trabalho, e deveria, no prazo de dois anos, 

disponibilizar profissionais habilitados para atuar nas empresas. A proposta desse 

Serviço era muito significativa, e foram diversas as tentativas de instituir essa 

equipe, mas isso não foi suficiente. 

Em 1973, a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em 

conjunto com a FUNDACENTRO, organizou o 1° Curso para a Formação de 

Médicos e Engenheiros do Trabalho. LACAZ destaca que, mesmo com a formação 

profissional, os SESMTS (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho) não prevaleceram, devido à fragilidade orgânica do 

Ministério do Trabalho.  

Em 1978, em Alma Ata no Cazaquistão surgiu uma nova estratégia da 

Organização Pan-americana de Saúde (OPAS)8/Organização Mundial de Saúde 

(OMS): foi a Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde, O nome da 

cidade deu origem à “Declaração de ALMA-ATA”, que estabeleceu a necessidade de 

levar o serviço de saúde mais próximo possível do lugar onde residissem e 

trabalhassem as pessoas.  

No Brasil, a divisão dos serviços de atenção aos trabalhadores estava dividida em 

três Órgãos: a Previdência Social, Ministério do Trabalho e o Ministério da  O 

Ministério do Trabalho fez uma nova tentativa Saúde. 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

7 FUNDACENTRO. Fundação Jorge Duprat de Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. 
“Criada oficialmente em 1966, tem ”a preocupação com os altos índices de acidentes e doenças do 
trabalho”. Já em 1960, o Governo brasileiro iniciou gestões com a OIT, com a finalidade de promover 
estudos e avaliações do problema e apontar soluções que pudessem alterar esse quadro“; formaram 
os primeiros engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, médicos, enfermeiros e auxiliares de 
enfermagem do trabalho. (FUNDACENTRO, p.1-18). 
8OPAS por La Organización Panamericana de la Salud cumple este año un siglo de trabajo en pro de 
la salud de la población de la región de las Américas.  Todos los países han venido desarrollando en 
el transcurso de este año numerosas actividades que globalmente  han sido um reconocimiento a un 
gran esfuerzo conjunto de la Oficina y los países, cuyo logro ha sido el progreso sostenido de la salud 
en la Región (OPAS). 
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“...Pouco ou nada se tem feito, entretanto, em termos da prevenção da integridade 
física e mental e da promoção da Saúde do Trabalhador, como consta na Portaria 
nº.3214/1978, NR 4 – Serviços Especializados em Segurança e Medicina do 
Trabalho, a dimensão está em que a prevenção primária e a Educação em Saúde 
assumam papéis preponderantes no âmbito da Saúde  Pública .” 
(FERREIRA,1992, p. 7) 

 

O número de profissionais formados foi insuficiente para fazer cumprir a 

Legislação. Sendo assim, a OPAS considerou a ineficiência e reafirmou que a 

Saúde Ocupacional deveria ter uma estratégia de vinculação ou integração de 

programas nacionais de saúde e de desenvolvimento industrial.  

Outra questão importante é que essa teoria não atingindo a 

interdisciplinariedade e as medidas para propiciar a saúde no trabalho, de forma 

mais ampla, se restringiram à ações pontuais sobre os riscos mais evidentes. 

Em 1987, no Estado de São Paulo, mais de 800 mulheres operárias de uma 

indústria têxtil (Valisere) fizeram uma das mais importantes greves do país, incluindo 

trabalhadoras de outras empresas como: PHILCO e Indústrias metalúrgicas, que 

também participaram das manifestações. Esses movimentos tinham o objetivo de 

reivindicar melhores condições de trabalho, redução da carga horária, que era de 11 

horas diárias, respeito pelas trabalhadoras que sofriam estupros, abortos 

provocados pelos médicos da empresa e pressões dentro das empresas para não 

tivessem filhos.  

Na história socioeconômica do Brasil, o trabalho infantil sempre esteve 

presente. Trabalhos infantis insalubres, perigosos ou penosos em carvoarias, 

plantações de cana-de-açúcar, de laranja ou pedreiras ocupavam os pequenos. As 

famílias de imigrantes italianos, alemães e poloneses do sul do país inseriram a 

criança no trabalho como uma maneira de ensinar um ofício e ajudar na renda da 

família.  

A industrialização no Brasil foi desenvolvida, através das empresas têxteis, e 

estas comprometendo os trabalhadores no horário de 5 horas da manhã até 22 

horas. As mulheres e crianças eram os mais procurados para realizarem as funções 

nesse tipo de empresa. BORIS FAUSTO declarou que o pior é que as crianças 

tinham idade em torno de 7 anos e eram as que mais sofriam mutilações porque 

adormeciam nas máquinas ligadas (MENDES, 1995, p.13). 
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Este trabalho tem enfoque no conceito de Saúde do Trabalhador, porém, para 

que esse se estabelecesse foi preciso percorrer diversas etapas, como já foi 

apontado anteriormente. No início do século XX vigorava a Higiene Industrial, 

consequentemente, prevalecia o conceito de Saúde Ocupacional, que se 

apresentava de forma multidisciplinar, envolvendo profissionais de diversas áreas. A 

higiene do trabalho atuava sobre o ambiente, a engenharia de segurança do 

trabalho relacionava os dados de acidente e buscava os agentes patogênicos 

existentes no local de trabalho. Esses dividiam-se em agentes físicos, químicos, 

biológicos e mecânicos, indicando as medidas de segurança para cada caso 

(PORTO, 1994). 

Desde o final da década de 60, em conseqüência desse processo de 

mudanças que vem se conformando, os trabalhadores começam a explicitar sua 

desconfiança em relação aos profissionais da Saúde Ocupacional, principalmente no 

que diz respeito aos exames médicos admissionais e periódicos. As investigações 

em Saúde do Trabalhador buscam superar o foco no trabalhador e no seu ambiente 

de trabalho, tal como a Medicina do Trabalho. 

A Medicina do Trabalho, por sua vez, de forma restrita sofreu críticas devido 

à concepção de unicausalidade, ou seja, é restrita sendo que cada doença devia ter 

um agente etiológico. Portanto, a medicina do trabalho atuava sobre as 

conseqüências, e no tratamento médico agia em função de sintomas e sinais. Dessa 

forma, não é capaz de superar o enfoque biológico, ignorando outros fatores que 

envolvam as relações psicossociais que trazem conseqüências para a saúde do 

trabalhador. (GOMEZ-MINAYO & THEDIN-COSTA, 1997)  

A Medicina do Trabalho nos anos de 1970, época do governo militar tive um 

importante papel, o de aliar-se aos empresários/patrões contra o absenteísmo, 

seleção de pessoal, ou seja, a favor da produção e do lucro.  

Este conceito não permite uma análise de essência da relação trabalho-saúde 

(GARCIA 1983, por LACAZ, 1996, p. 39). Isto significa que não é possível identificar 

e determinar o aparecimento, o desenvolvimento de diagnósticos médicos com o 

trabalho. 

Já no Processo Saúde – Doença a analise basea-se em termos de sua 

determinação causal, o que significa que representa o conjunto de relações e 

variáveis que produzem e condicionam o estado de saúde e doença de uma 
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população, que varia nos diversos momentos históricos e do desenvolvimento 

científico da humanidade. Também são considerados nesse processo os fatores 

biológicos, econômicos, culturais e sociais. 

Atualmente, as discussões sobre a saúde do trabalhador estão centradas no 

"Processo de Trabalho". Nesse cenário de produção capitalista, prevalece a 

submissão dos trabalhadores às condições impostas pelo capital; assume, portanto, 

um caráter de exploração (FREIRE, 1998). 

Já Medicina Social propõe um conceito de trabalho que incorpora a idéia de 

processo de trabalho, na qual o foco não fica restrito a meio, mas constituída dos 

vários fatores/agentes de risco e externo ao trabalhador, mas como uma "categoria" 

explicativa que se inscreveria nas relações sociais de produção existentes entre o 

capital e o trabalho" (LACAZ, 1996, p.23). 

A Saúde do Trabalhador tem suas origens na medicina social e na saúde 

coletiva. Apresenta como premissa básica, o enfoque na relação saúde/trabalho, 

compreendendo o processo de adoecimento dos trabalhadores, através do estudo 

dos processos de trabalho (LAURAURELL & NORIEGA, 1989).  

Portanto, o objeto dessa dissertação é a capacitação, a formação de 

profissionais em vigilância sanitária, especificamente, na área de Saúde dos 

Trabalhadores á luz dos aportes trazidos pelas Conferências de Saúde e Saúde do 

Trabalhador, e pela Legislação vigente. O trabalho está dividido em três capítulos:  
No Capítulo 1, processo histórico será apresentado o processo histórico,  

Descrevendo o que desencadeou as atribuições da Vigilância Sanitária na 

área de Saúde do Trabalhador, as conquistas sociais como as Conferências de 

Saúde Nacionais, Estaduais, as Conferências específicas de Saúde do Trabalhador. 

Também serão apresentados os órgãos responsáveis pelas ações na área de Saúde 

do Trabalhador.  

No final dos anos 1970, a classe operária começa a atuar fortemente, o que 

proporcionou a criação da Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador (CISAT), 

formado por 9 ( nove) representantes de sindicatos, sendo 3 deles dos metalúrgicos. 

A partir daí um movimento de esquerda que lutava pela democracia e de incentivo 

aos sindicatos proporcionou um processo mais criativo e envolvido dos sindicatos 

organizando seminários debates e produzindo textos e disponibilizando para a 

população.  
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Assim, o Movimento Sindical passou a protagonizar, de maneira explícita, o 

cenário das lutas pela melhoria das condições de trabalho e defesa da saúde. 

No Brasil, mesmo prevalecendo o atendimento reducionista, por meio de uma 

estratégia de sobrevivência de grupos de risco, houve a introdução de um 

movimento na contra-mão da privatização dos serviços de saúde que viria a ser 

conhecido como Reforma Sanitária. Inicia-se com o movimento de modernização da 

saúde pública, a partir da implantação do modelo preventivista.  

No fim dos anos sessenta, nos currículos das faculdades de medicina e das 

duas escolas de saúde públicas então existentes no Brasil, a Escola Nacional de 

Saúde Pública - Ministério da Saúde/ Rio de Janeiro, e da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo. Enfim, procurava-se reorientar a 

formação médica nos parâmetros da Medicina Social e de uma 

Epidemiologia renovada e não mais continuar neste modelo.  

Já década de 70 até a metade da de 80 é o tempo da gestação e 

desenvolvimento do Movimento da Reforma Sanitária, com aprofundamento da 

crítica teórica e conceitual da Saúde Pública e da Medicina Preventiva e dos 

modelos teóricos e práticos dali derivados: a Medicina Comunitária e a Integração 

Docente Assistencial.  Esse processo baseou-se em três aspectos (VILAÇA, 1995, 

p.42): 

Esse movimento de Reforma Sanitária interferiu na elaboração de políticas de 

saúde nos anos de 1980-1990, acompanhando o processo de redemocratização 

pelo qual passava o Brasil.  

1º) A Saúde deve ser abrangente, resultante das condições de alimentação, 

habitação, educação, trabalho, transporte, etc, ressaltando as formas de 

organização social e de produção que podem gerar grandes desigualdades. 

2º) A base da cidadania é o dever do Estado. As políticas de saúde devem 

reconhecer o direito igual de todos às ações de saúde.  

3º) O caráter estratégico deve propor a participação popular, a integralidade 

das ações, a universalidade da cobertura e a descentralização das ações.  

Em 1980, o envolvimento cada vez maior de entidades sindicais, participando 

de forma articulada e suprapartidária, resultou na criação do Departamento 

Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e do Ambientes de Trabalho 

(DIESAT).  
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LACAZ fala que o DIESAT é um organismo em que atuam intelectuais que 

passam a fazer diretamente intermediação entre ciência e classe operária, 

produzindo conhecimento técnico da prática sindical e aspectos de Reforma 

Sanitária e Saúde do Trabalhador (LACAZ, 1996, p. 21).  

O Movimento de Reforma Sanitária9 vem culminar seus projetos na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde (VIII CNS) e na I Conferência Nacional de Saúde 

dos Trabalhadores (I CNST), tendo suas propostas formuladas, preconizadas e 

legitimadas nessas Conferências.  

A Conferência reafirma enfaticamente que a Saúde – estado de completo 

bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou 

enfermidade – é um direito humano fundamental, e que a consecução do mais alto 

nível possível de saúde é a mais importante meta.  

A 8ª CNS teve como desdobramento imediato um conjunto de trabalhos 

técnicos desenvolvidos pela Comissão Nacional de Reforma Sanitária, os quais 

foram utilizados concomitantemente no processo de implantação do sistema de 

saúde, respaldados na Constituição (MENDES, 1995, p.43). 

Segundo Lacaz, a Constituição de 1988 significou consagração da luta da 

sociedade civil. A Constituição incorpora um conjunto de conceitos, princípios e 

diretivas extraídas da prática corrente, proposta na lógica organizacional da Reforma 

Sanitária, ou seja, o Conceito de Saúde é uma expectativa de articulações políticas; 

de políticas sociais e econômicas; no entendimento de saúde, e de relevância 

pública nas ações e serviços e são direito universais (1996, p.4). 

Na Lei Orgânica da Saúde, Lei nº. 8080 de 1990, que define as atribuições do 

SUS, é perceptível a influência da Constituição de 88, especificamente nos título VII 

– Capítulo II, Seção II, Artigo 196-20010.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________

9STOTZ, 2003, p. 28-29. Movimento Sanitário começou por volta de 1976, como um dos 
desdobramentos da vitória eleitoral do MDB, do qual participou grande número de profissionais e 
técnicos da área da saúde vinculados ao partido comunista. A perspectiva e aglutinação das 
tendências renovadoras do setor saúde, em nível profissional, era uma manifestação política de uma 
frente democrática ampla liderada por militantes ligados ao Partido Comunista do Brasil. 
10 Ver a transcrição do artigo em: Central Única dos Trabalhadores (CUT) - Saúde, Meio Ambiente e 
Condições de Trabalho - Conteúdos Básicos Para Uma Ação Sindical ”Lei Orgânica da Saúde 
determina que o SUS nas três esferas de governo deverá desenvolver ações relativas às condições e 
aos ambientes de trabalho, implantando programas de saúde do trabalhador” p.17-25. Gestão 
1994/97. 
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Fazendo uma comparação SUS e a Declaração de Alma-Ata, percebece que 

existem alguns pontos em comum: primeiro: a “saúde para todos” – um dos 

“princípios norteadores” deste Sistema de Saúde; segundo: a universalidade no 

atendimento e saúde pública; terceiro: os municípios e estados, e também a União,  

têm de compor um Conselho de Saúde, para fiscalizar e avaliar as políticas públicas 

da área. 

A participação da comunidade na gestão do SUS também foi garantida na lei 

n°. 8142 de 28 de dezembro de 1990 – que dispõe sobre o direito e o dever da 

população participar individual ou coletivamente no planejamento e na 

implementação da atenção à saúde; isso pode ser encarado como uma menção à 

prática do Controle Social.  

Essa participação deve ser feita por meio dos Conselhos de Saúde formados 

em todos os Municípios e Estados, e União, que têm a função de fiscalizar e avaliar 

as políticas públicas dessa área. Um Conselho de Saúde é formado por usuários do 

SUS, trabalhadores da saúde, gestores governamentais e prestadores de serviços 

privados, como instrumento de participação da sociedade no acompanhamento e 

avaliação das ações em saúde pública, bem como na execução das políticas 

públicas. Além disso, os conselheiros podem participar das Conferências Nacionais 

de Saúde, que ocorrem de quatro em quatro anos e servem para fazer uma grande 

discussão com delegados eleitos em todo o Brasil para propor novas ações ao 

governo. 

A construção do Sistema de Vigilância em Saúde no Brasil é um processo 

que acompanha o projeto da Reforma Sanitária e da construção social do SUS. 

O Capítulo 2 demonstra as atribuições da Vigilância Sanitária na área de 

Saúde do Trabalhador e também indica as relações de poder aí existentes; com 

base nos conceitos de poder soberano, poder disciplinar e de Biopoder, busca-se 

analisar as práticas desenvolvidas na Vigilância Sanitária rotineiramente; 

conseqüentemente, serão apresentados dados sobre acidentes e doenças 

profissionais no Brasil e no Estado do Paraná. 

A influência das Conferências proporcionou também várias conquistas, dentre 

elas: a aprovação de propostas, as quais foram incorporadas na Constituição 

Federal, que desencadeou a Lei Orgânica da Saúde. 
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Um exemplo de conquista atribuída às Conferências foi instituição em lei da 

função fiscalizadora Vigilância Sanitária na área de Saúde do Trabalhador, a qual 

tem reforçado as ações de vigilância em saúde, ou seja, em ações integradas de 

saúde e meio ambiente.  

Antes da modalidade de vigilância, já haviam sido regulamentadas e 

implementadas ações de fiscalização sanitária, com o objetivo de reordenar os 

espaços de trabalho e de moradia, reduzindo a exposição das pessoas a lugares 

insalubres, segundo as concepções da higiene e da teoria dos miasmas então em 

vigência. 

Essa proposta de controle público dos espaços urbanos, na época justificada 

pela necessidade de reduzir a mortalidade e assegurar a reprodução da força de 

trabalho, foi um importante componente do movimento sanitário que deu início ao 

processo de vigilância em saúde do trabalhador. 

Para Foucault (1975), a vigilância se apóia num sistema de registro 

permanente, contendo nome, idade, sexo e todas as informações necessárias e que, 

posteriormente, serão dados escritos em relatórios e entregues para os diversos 

níveis (1975, p.163), nesse caso, Federal, Estadual e Municipal, ou seja, um poder 

hierarquizado, em que a vigilância torna um operador econômico decisivo, que é, ao 

mesmo tempo, uma peça interna no aparelho e é uma engrenagem específica do 

poder disciplinar (1975, p.147). 

Assim, os inspetores (profissionais da Vigilância Sanitária), ao invés de 

atuarem como instrumentos modificadores da consciência e dos procedimentos de 

segurança; de redução de acidente e melhoria da qualidade de vida e trabalho; 

deixam de lado os operários, objetivos e responsabilidades, e se tornam 

impulsionadores da produção, conseqüentemente, do lucro. 

Em consonância com as ações de Vigilância, está a interpretação de 

Foucault, em que a vigilância repousa sobre os indivíduos seu funcionamento, 

montada como uma rede de relações de alto para baixo, e de cima e lateralmente, 

de forma que este poder sustente um sobre os outros; portanto, fiscais sendo 

fiscalizados (1975, p.148). 

O Capítulo 3 é o principal, porque trata do objeto dessa dissertação.  Aqui 

buscou-se verificar a formação dos profissionais para atuar em vigilância sanitária 
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em saúde do trabalhador. Logo foi imprescindível analisar os treinamentos 

oferecidos institucionalmente, sua qualidade, efetividade e a didática empregada.  

Considerando que as informações obtidas na pesquisa documental não 

proporcionaram informações suficientes para esclarecimento sobre as questões dos 

treinamentos realizados pela Secretaria de Saúde, optou-se por realizar entrevistas 

com os técnicos.  

Foram aplicadas 15 perguntas (anexos 2 e 3) abordando diversos assuntos 

pertinentes à área de S.T. Porém, serão apresentadas em quatro blocos que 

contemplam os temas de maior interesse: saber se os objetivos do treinamentos 

foram alcançados; se esses treinamentos foram de qualidade e ministrados 

didaticamente; se foram relevantes para atuação dos técnicos da área de S.T. ; o 

que pode ser melhorado nesses treinamentos. 

A análise dos treinamentos incluiu todos aqueles que foram identificados 

através de documentos/informações, baseando-se no período de início das ações de 

Saúde do Trabalhador no Estado do Paraná, até os dias de hoje (2006). Também 

não foram organizados por tema, mas por data. (Os treinamentos serão avaliados 

individualmente, no item 3.2.1.) 

Também tratou-se da Organização dos Serviços na Secretaria de Estado do 

Paraná, a qual conta com ações na área de Saúde do trabalhador como o Centro 

Estadual de Saúde do Trabalhador (CEST); Hospital do Trabalhador (HT); Sistema 

de Informação de Acidentes de Trabalho (SISCAT); Comitê de Investigações de 

Óbitos e Amputações. 

Em 1991, iniciou-se o primeiro serviço no Paraná especializado em saúde do 

trabalhador denominado Grupo de Coordenação em Saúde do Trabalhador. 

A Coordenação de Saúde do Trabalhador e o Centro Metropolitano de Apoio 

à Saúde do Trabalhador (CEMAST) realizaram treinamentos, cursos e oficinas para 

os técnicos da área de saúde do trabalhador. Os cursos, treinamentos e oficinas 

serão apresentados e avaliados mediante os documentos encontrados referentes a 

cada treinamento, correlacionando com a opinião dos técnicos da Vigilância 

Sanitária que elaboraram treinamentos e aqueles que participaram destes. O 

objetivo dessa avaliação foi revelar se os treinamentos atingiram seus objetivos, se 

foram elaborados de forma didática, se atenderam as necessidades dos técnicos em 

treinamento.  



 

 

14 

14 

Passou a fazer parte das ações desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde 

– SUS - a partir da Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 200, inciso II, 

define que compete ao SUS executar ações de Saúde do Trabalhador. 

Antes de 1990, o Departamento de Epidemiologia, através do Centro de 

Doenças não Transmissíveis, começou a atuar na área de Saúde do Trabalhador, 

analisando as informações das CAT’s e identificando os acidentes e doenças do 

Trabalho. Depois dessa iniciativa, a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná 

começou a estruturar o Serviço denominado Coordenação em Saúde do 

Trabalhador.  

No início da década de 1990, esse serviço foi criado com um grupo de 

composto por técnicos da Vigilância Sanitária, da Vigilância Epidemiológica e da 

Assistência. Assim, atendendo à necessidade, começaram a promover treinamentos 

para técnicos de Vigilância Sanitária das Regionais de Saúde e em alguns 

municípios, os quais serão abordados na seqüência. 

Em 1991, foi formada a primeira equipe de S.T. denominada Grupo de 

Coordenação em Saúde do Trabalhador, a primeira equipe de Saúde do 

Trabalhador do Estado do Paraná. Tinha o objetivo de organizar os serviços, com 

uma visão de vigilância em saúde. Visão de Vigilância em saúde significa 

complementar ações; por exemplo, a vigilância epidemiológica faz a análise dos 

agravos à investigação epidemiológica e a Vigilância Sanitária faz a inspeção local e 

nos ambientes de trabalho.  

A análise feita por um dos entrevistados mostra que, desde o início, a área de 

S.T. sofre com a falta de R.H., formada por apenas 6 pessoas, a equipe coordenava 

ações de S.T. em  todo o Estado do Paraná. Isto demonstra que essa área não é 

prioridade.  

Os técnicos envolvidos nesta equipe se decepcionaram porque não ocorreu o 

que eles pretendiam, ou seja, prevaleceram as ações básicas de treinamento, da 

Vigilância Sanitária, e foi fortalecido o modelo seguido pelo Estado e pelos 

Municípios do Paraná, sendo prioridades as áreas de Produtos e Serviços, 

Alimentos e Saúde Ambiental. Apesar de estarem preconizadas na lei 8080/90, as 

ações de S.T. são realizadas somente para atender a demanda.     

Em 1996 foi formalizada a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador 

(CIST), que elaborou um relatório o qual foi enviado para a Coordenação Estadual. 
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Esse relatório tinha o objetivo de diminuir os riscos à saúde no ambiente de trabalho, 

além de garantir acesso à assistência, à saúde, conforme a necessidade e o 

conhecimento da situação epidemiológica de cada município. A CIST propunha, 

juntamente com a CES, incorporar as ações de S.T. à rotina dos técnicos. Dentre as 

propostas, destacam-se as seguintes: definir diretrizes das macro-regionais e 

estratégias de ação entre as instituições, planejar investimentos e definir o modelo 

de Assistência à saúde como base de municipalização.  

No que se refere à capacitação dos técnicos é importante destacar que os 

profissionais que trabalhavam nesta área tem a formação de farmacêutico, 

enfermeira, médico, assistente social, engenheiro civil dos quais não tinham 

formação específica na área de S.T e nem em Segurança do Trabalho.  

Entre os anos de 1996 e 1998, os Serviços de Saúde do Trabalhador no 

Estado sofreram muitas modificações, os técnicos relatam nas entrevistas que esta 

área não é prioridade na gestão publica e não desperta interesses dos gestores. 

Para justificar a implantação do CEMAST, foram utilizados os seguintes 

dados: acidentes de trabalho, com um total de 32.142; 380 óbitos, e 328 casos de 

doenças profissionais em Curitiba e na Região Metropolitana. 

Outro ponto argumentado foi a definição de que os dados das CAT’S não 

eram suficientes nas prioridades das ações de Vigilância nos ambientes de trabalho, 

sendo assim argumentada a necessidade de um setor que fizesse a compilação 

dessas informações (CAT) e que a integração dos serviços entre SESA/ISEPr e 

INSS era imprescindível para que isso acontecesse. 

“Em 1996, foi criado o CEMAST que atuava em 45 municípios do Estado. Isso 

foi possível devido a uma proposta de co-gestão do Estado do Paraná, através da 

Secretaria da Saúde/ Instituto de Saúde do Paraná e da Prefeitura Municipal de 

Curitiba. Sua atuação se deu no atendimento às demandas das entidades parceiras, 

como o Ministério Público Estadual e os Sindicatos de Trabalhadores.  

O CEMAST tinha como atribuições a capacitação, informação epidemiológica, 

diagnóstico de tratamento e reabilitação profissional e tinha ainda a função 

fundamental de articulador e integrador das instituições que trabalham na área de 

Saúde do Trabalhador. A concepção de treinamento está muito solta, porém remete 

a pensar o que quer e o que significa treinar, e se existem objetivos para essas 

reuniões ou conferências. Entre as atividades estão: elaboração de vários artigos 
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sobre Saúde do Trabalhador utilizando como base legal de atuação da Vigilância 

Sanitária  a legislação Código de Saúde do Estado ,elaborou um projeto de pesquisa 

sobre LER e Saúde Mental a ser desenvolvido com os pacientes atendidos no 

Centro, realizou atividades como: Assessoria técnica à VISA referente à avaliação 

das questões relativas à Saúde dos Trabalhadores e treinamento em serviço através 

de avaliação de ambiente de trabalho nas empresas dos seguintes municípios: 

Piraquara, Morretes, Antonina, Colombo, Araucária, Ponta Grossa, Fazenda Rio 

Grande e São João do Triunfo, cadastramento de profissionais e equipes atuando 

em Saúde do Trabalhador no Estado do Paraná entre outros. 

A estrutura do CEMAST não era oficializada foi uma parceria e em 2006 foi 

extinta passando a se chamar CEST. Em 2005, foi realizado outro levantamento, 

mas foram incluídos somente profissionais da Região Metropolitana de Curitiba e de 

abrangência do CEMAST.  

Em pesquisa realizada com aos técnicos que atuam em Vigilância Sanitária 

demonstram que somente uma pequena percentagem desses técnicos nos 

municípios atuam em S.T. Sabe-se que existem vários motivos para que não 

ocorram as ações nessa área, mas está disponível instrumentos para a implantação 

das Políticas de S.T., como a Legislação, a RENAST, entre outros. Porém, o que 

prevalece é o discurso e, como diz FOUCAULT, a verdadeira história existe quando 

ela é inventada e é produto das relações de poder. 

Para a SESA, existem ações de S.T. no Estado, que estão cada vez melhores 

através da RENAST, mas em levantamento realizado pelo CEMAST/2005 os dados 

demonstram que apenas 20% dos profissionais da VISA, atuam na área de Saúde 

do trabalhador e 3,3% não participou de treinamentos. Deve ser feita uma reflexão: 

Se poucos técnicos trabalham sem treinamentos, por que não existem ações 

efetivas na área? Os treinamentos foram de qualidade?  

Ao comparar os dados sobre o numero de profissionais atuando na área de 

S.T. chegou-se a conclusão que só aumentou 1 (um) em 6 anos. Fica patente a 

necessidade de incentivo, investimento na área.  

Em 2006, o CEMAST foi extinto e os técnicos foram incorporados ao 

chamado Centro Estadual de Saúde do Trabalhador (CEST). Durante os 10 anos de 

atuação, foram realizados diversos treinamentos e desenvolvidos métodos de 

trabalho os quais serão apresentados na seqüência desse capítulo. 
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Para melhor esclarecimento sobre os treinamentos foi realizada uma 

entrevista com profissionais da área e tema abordados foram organizados em 4 

grupos: 

1. Foram atingidos os objetivos desse treinamento?  

2. Quando as questões abordadas trataram da didática?  

3. Foram ministradas aulas de qualidade?  

4. O que pode ser melhorado nesses treinamentos? 

Essas perguntas ajudaram a esclarecer que os objetivos foram atingidos e 

que os treinamentos foram básicos para sensibilizar os técnicos sobre suas 

responsabilidades.  

A questão da didática foi difícil esclarecer, pois os documentos raramente 

tinham informações sobre esse tema e os entrevistados dizem que não tiveram 

formação pedagógica e que organizaram e fizeram os treinamentos somente com a 

boa vontade. 

Foram utilizados equipamentos áudio visuais e materiais de apoio, mas não 

era dada continuidade desses. 

Podem ser melhorados os treinamentos, incluindo um planejamento, 

avaliação de impacto, Incluindo o registro dos dados que não são de rotina 

armazenar documentos e dados.  

Os documentos encontrados foram referentes aos seguintes treinamentos 

foram avaliados e feito um resumo: Treinamento de Municipalização das ações de 

Vigilância Sanitária, Oficinas de Treinamento de Municipalização das ações de 

Vigilância Sanitária, Oficinas de Territorialização nas Macro-Regiões, Jornadas Sul-

brasileiras de Saúde do Trabalhador, Protegendo a Vida, Curso de Especialização 

em Saúde do trabalho, Teleconferência sobre Silicose, Oficinas de Construção Civil, 

Treinamento sobre Processo Administrativo Sanitário e Investigação de Acidente de 

Trabalho, Oficina para a Definição do Perfil do CEMAST/Pr, Treinamento sobre 

Processo Administrativo Sanitário e Investigação de Acidentes, Curso interno de 

Biossegurança, Inspeção para Análise de Posto de Trabalho,Seminário sobre “ 
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Lesões por Esforços Repetitivos,Acidentes de Trabalho com Exposição a Material 

Biológico nas Regionais de Saúde (ATEMB), Oficina para Profissionais da Área da 

Saúde em Ações de Saúde do Trabalhador, Projeto de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador,Nova Metodologia – CEMAST, outras ações de Saúde do Trabalhador,  

Também foram encontrados material de apoio para informação e treinamento como: 

Apostilas, Manuais, Boletins, Fôlderes.  
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1. POLÍTICAS DE SAÙDE E TRABALHO NO PERÍODO PÓS 1986 

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador, enquanto parte da política para 

o setor saúde, passa por momentos de transição ora está no Ministério da Saúde 

ora no Ministério do Trabalho, porém ambos os Ministérios tem um papel importante 

somando com outros órgãos que também realizam ações nesta área de Saúde do 

Trabalhador.  

Já na primeira parte desse capítulo será abordada a questão das políticas de 

saúde, os momentos que mais marcaram a trajetória no período de pós-1986 até os 

dias de hoje (2006). O primeiro que vai de 1978 até 1986, considerado o marco de 

surgimento de idéias sobre a área de S.T., a instituição das ações de Saúde Pública 

marcarão o período de 1987 a 1990; terceiro marcado pela implantação destas 

ações; quarto e ultimo teve destaque as consolidação das legislações. 

Como o tema é políticas de saúde não é isolado e é muito dinâmico será 

abordado também temas como: caixas de aposentadoria, o movimento social, 

através dos sindicatos, as associações envolvidas com o setor saúde, as 

conferências de saúde. 

Será apresentado um breve histórico sobre as Conferências Nacionais de 

Saúde e de Saúde do Trabalhador, bem como os entraves e as conquistas como a 

lei orgânica da Saúde e a inclusão das diretrizes na Constituição Federal. Também 

serão indicadas as formas de financiamento das ações de saúde. 
Na terceira parte descrevem-se as responsabilidades dos órgãos incumbidos 

de atuar na área de Saúde do Trabalhador. Os problemas são graves em diversas 

áreas: assistência médica; fiscalização; notificação e tratamento dos dados 

coletados; reconhecimento do nexo entre trabalho e doença; prevenção e 

cumprimento da legislação, entre outras. 

Quarto momento a partir de DIAS; que parece estar ainda em decurso. Esse 

foi marcado pela expectativa das leis a serem cumpridas.  

Sabe-se que ocorreram diversas conquistas na área de Saúde do 

Trabalhador, as quais precisam ser analisadas por outro viés; o das relações de 

poder, portanto, pretende-se correlacionar Políticas de Saúde e Trabalho com a 

análise do poder e do saber de Michel Foucault.  
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2.1-Políticas de Saúde  

Na década de 1920 foram criadas nas empresas as Caixas de aposentadoria 

e pensões (CAPS) que os trabalhadores eram assegurados por lei, sistema esse 

administrado pelas grandes empresas privadas e públicas e restrito a elas. Além das 

aposentadorias, os fundos proviam serviços funerários, médicos e seguros-

desemprego. Os trabalhadores eram beneficiados proporcionalmente às 

contribuições mensais.  

Na década de 1930, as caixas de aposentadoria revelaram-se insuficientes 

pelo número reduzido de segurados, conseqüentemente, o governo optou pela 

reestruturação do sistema. Portanto, os Institutos de Aposentadoria e Pensões dos 

Comerciários (IAPC) foram constituídos como autarquias, subordinadas ao Estado, 

de responsabilidade das empresas, e dava cobertura aos empregados de todas as 

empresas no mesmo ramo, como IAPC´s, por exemplo. 

Em 1974, o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) permitiu às 

empresas o pagamento dos benefícios aos acidentados, o chamado Plano de Pronta 

Ação (PPA), o qual significava um desconto de 20% nas seguintes atividades 

realizadas pelas empresas: perícia, exames, atendimento imediato, pagamento de 

benefícios, auxílio doenças (POSSAS, 1981, p.135). 

Em 1975, o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) permitiu às 

empresas o pagamento dos beneficio aos acidentados, o chamado Plano de Pronta 

Ação (PPA), o qual significava um desconto de 20% nas seguintes atividades 

realizadas pelas empresas: perícia, exames, atendimento imediato, pagamento de 

benefícios, auxílio doenças (POSSAS, 1981, p.135). 

A princípio, a área de Saúde e Trabalho no Brasil resumia-se em benefícios 

previdenciários, depois alcançou conquistas, tais como a aprovação de novas leis, a 

representação dos trabalhadores, o controle social estabelecido através das 

conferências, o envolvimento de diversos órgãos e ações voltadas à saúde do 

trabalhador.  

A política de atenção à saúde no Brasil era financiada, basicamente, por 

recursos da Previdência Social. A situação paradoxal no Brasil por que se observam 

os indicadores econômicos em níveis incompatíveis com os indicadores sociais, bem 

como os de saúde (LACAZ, 1996, p. 73).  
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Tradicionalmente, no Brasil, as políticas de desenvolvimento têm se 

restringido aos aspectos econômicos e são traçadas de maneira que não incluem 

políticas sociais, cabendo a estas últimas arcarem com os ônus dos possíveis danos 

gerados sobre a saúde da população. Para esclarecer melhor este ponto de vista 

cabe salientar que a População Economicamente Ativa no país é de 82.902.480 

pessoas e apenas 22.903.311 são formalmente registrados pela Previdência Social 

(trabalhadores com carteira assinada). Não existem dados reflitam a realidade 

nacional que contemplem a situação de acidentes e doenças do trabalho, incluindo 

aqueles que estão na informalidade, trabalhadores domésticos, servidores públicos, 

entre outros (3ª CNST, 2005). 

Observa-se então uma situação mais séria, a Previdência Social era 

incumbida do pagamento do “seguro social” (pensões, aposentadorias e demais 

benefícios) e o fato é que as três opções básicas (privatização dos serviços, 

descentralização e focalização) de políticas sociais marcaram as políticas de saúde 

na década de 80, justificando assim o “Projeto Neoliberal,” proposta conservadora 

da saúde que preponderou nesse período. E não justa por que a menor 

percentagem de trabalhadores tem direito a esses benefícios. 

O projeto neoliberal oriundo da estratégia internacional do capital estabelece 

uma política econômica monetarista com ampla privatização de empresas estatais, 

em que o "Estado mínimo" e o "máximo de mercado" são elementos constitutivos do 

grande capital dos oligopólios (Abramides, 2003). 

Isto significa que o projeto neoliberal é regido pelo crescimento do mercado, 

destacando-se a estabilidade monetária, redução de gastos públicos, reforma 

tributária, liberalização financeira e comercial, alteração das taxas de câmbio, 

investimento direto estrangeiro, privatizações e desregulamentação. No Brasil inicia-

se no final do governo Sarney. Caracterizado pelo corte nos gastos sociais, até com 

demissão de trabalhadores em serviço público, na transferência de renda e de 

patrimônio público para o setor do capital privado, a refilantropização na área da 

assistência, nas políticas sociais compensatórias, em substituição a políticas sociais 

de caráter universal; na privação de direitos sociais (educação, saúde, previdência, 

assistência) e na desregulamentação de direitos sociais e trabalhistas).  
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O neoliberalismo consubstancia o Estado mínimo para os trabalhadores e o 

Estado ampliado para o capital, em que os interesses privados sobrepõem-se aos 

interesses públicos, de caráter universal.  

Nas chamadas áreas sociais o Estado concorre com o mercado, com 

repercussões na política de seguridade, saúde e previdência, e nas áreas de 

educação e cultura. Um quarto setor compreende as atividades exclusivamente de 

mercado, com amplo programa de privatização. A política de seguridade – saúde, 

previdência e assistência –, com a Constituição de 1988, são definidas como de 

direito universal e eqüitativo, mas, nesta óptica são redefinidas e orientadas por uma 

política de privatização, ou seja, prevalece o sistema de saúde dos planos privados 

e das seguradoras. 

A análise do discurso e das práticas de uma determinada política implica uma 

compreensão abrangente dos contextos sociais onde esta se realiza, considerando-

se os níveis político, ideológico e econômico, que não podem ser tratados de forma 

estanque e separados. Esta Política de Saúde deverá ser capaz de incorporar as 

mudanças ocorridas na sociedade no como resultado do processo de 

democratização, que culminou na Carta Constitucional. É nesta perspectiva que 

devem ser analisadas as políticas públicas no Brasil na atualidade (OLIVEIRA, 1992, 

P.152). 

A dinâmica que se imprime na relação Estado- Sociedade Civil, que no caso 

da Saúde do Trabalhador envolve a relação capital-trabalho, não incorporou ainda a 

transformação necessária, capaz de responder às rápidas mudanças que vêm se 

impondo à sociedade brasileira a situações de risco. 

Em 1981 a proposta de organização para o setor privado autônomo pretendia 

atingir 78 milhões de pessoas, das quais 70 milhões estariam vinculados à 

modalidade do tipo "convênio-empresa". Os 40% restantes seriam cobertos pelo 

setor público (STOTZ, 2003). 

O período da Nova República, em 1985, representou a derrota da solução de 

privatização da Previdência. O comando do INAMPS foi assumido pelo grupo 

progressista, que disseminou os convênios das Ações Integradas de Saúde (AIS) 

pelo Brasil com o objetivo de instaurar um novo modelo assistencial que incorporava 

o setor público, nas ações curativas-preventivas e educativas e descentralizar ações 

para estados e municípios. 
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Trata-se, na realidade, de defender os princípios democráticos que devem 

orientar as modificações estruturais do setor de Previdência. Entretanto as idas e 

vindas desse setor, não assumiram as ações de saúde, mas sim o pagamento de 

benefícios e aposentadoria. 

Portanto, na próxima parte do texto será considerado a análise feita por DIAS 

(CUT, 1991, p.31) de forma histórica e cronológica sobre a construção da Saúde do 

Trabalhador no Brasil, que se iniciou em 1978 e vai até 1994. Decidiu-se tomar por 

base essa análise devido à contemplação do recorte desse trabalho que é o período 

pós-1986. 

O processo inicia-se em 1978 e termina em 1986 ocorrendo a difusão de 

idéias na área de saúde do trabalhador, em 1987 começa o segundo momento 

destacando a institucionalização das ações na Saúde Pública, terminando em 1990 

e na seqüência a implantação das ações pelo SUS, considerado assim o terceiro 

momento; no quarto e último momento é denominado de consolidação da legislação 

e pela regulamentação das ações nos setores de Saúde, Ministério do Trabalho e 

Previdência Social. 

No período de 1978 a 1986, foi um dos mais importantes nas discussões 

entre profissionais Italianos e brasileiros e o intercâmbio de experiências bem 

sucedidas na área de saúde do Trabalhador. Isto fez florescer, um grande 

movimento de idéias que repercutiram em propostas votadas na 8ª CNS que 

nortearam, a implantação dos primeiros serviços de Atenção à Saúde do 

Trabalhador no Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais.   

A institucionalização desse processo de reforma da política de saúde 

começou em 1981, com a participação de sanitaristas no corpo técnico do Conselho 

Consultivo de Saúde Previdenciária. Nesse momento, surgiu uma proposta de 

reorganização do sistema de saúde de cunho privatizante (STOTZ, 2003). 

Na América Latina o movimento pela Saúde do Trabalhador surge em 

decorrência das lutas travadas pelo operariado industrial urbano. O Brasil é 

impulsionado pela re-democratização social, via (re) organização da Sociedade Civil 

na defesa da Saúde Pública, no final dos anos 1970 e início dos 1980 (NAVARRO in 

LACAZ). Com discussões renovadoras do setor saúde, com a participação de 

profissionais de entidades civis, membros do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(CEBES)11 e a Associação Científica (ABRASCO) 12. 
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O CEBES e a ABRASCO, congregando profissionais de saúde coletiva, vêm, 

desde o regime militar, exercendo um papel destacado no movimento pela 

democratização do País. Tiveram importância significativa nas transformações na 

área da saúde e na elaboração de políticas de saúde e trabalho, avançando quando 

o movimento social dos trabalhadores retorna às lutas políticas e consegue 

estabelecer outra relação entre Estado e Sociedade (LACAZ, 1996, p.238).  

Ao longo de seu primeiro ano de existência, o CEBES já contava com cerca 

de vinte núcleos espalhados por todo o Brasil e havia iniciado a publicação da 

Revista Saúde em Debate, principal veículo de difusão das idéias e de organização 

do movimento social, tendo como eixo temático a questão da saúde. Também 

organizou eventos, debates e publicando livros, e acentuou sua participação política 

na luta pela democracia,  

É de importância destacar o papel de Conselho Nacional dos Secretários 

Municipais de Saúde (CONASEMS)13 foi um órgão importante para as discussões e 

na apresentação de Propostas para as Conferências Nacionais de Saúde nas 

décadas de 70 e 80, pois vários membros se identificavam com o movimento da 

Reforma Sanitária.  

O sanitarismo urbano do início do período republicano, e os fatores 

econômicos, políticos e ideológicos que desaguaram no movimento pela reforma 

sanitária nas cidades. (Santos, 1995, p. 2). Artur Neiva médico e pesquisador 

analisou as relações entre Estado e sociedade no Brasil que presidiram à formação 

do movimento de saúde pública no início do Século (1910). 

Por volta de 1915, as políticas públicas na área de saúde ainda se limitavam 

às capitais e demais centros urbanos de importância. O interior do país, 

particularmente o “sertão”, permanecia esquecido. (Santos, 1985, p.1) 

Mas tratava-se, ainda, do movimento em sua primeira fase – a fase de 

Oswaldo Cruz – à medida que lutava pela vinda de imigrantes europeus para o  

 
11CEBES é sigla da Associação que tem o objetivo de apoiar indivíduos e instituições preocupadas 
com ensino de pós-graduação, pesquisa, cooperação e prestação de serviços em Saúde.  
12ABRASCO é sigla da Associação Brasileira de Pós - Graduação em Saúde Coletiva, entidade não 
governamental que atua no Brasil desde 1979.  
13CONASEMS, Fundado em 1978. É uma organização não governamental que representa 
potencialmente todos os secretários municipais de saúde do país e serve de interlocutor oficial do 
Ministério da Saúde com relação a política de saúde, acompanhando o processo de 
redemocratização do país. 
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Brasil e via nas más condições sanitárias das cidades brasileiras um obstáculo para 

a modernização, acabou contribuindo para o progresso do movimento de saúde 

pública.  

Os anos de 1920 constituíram a fase de maior politização do movimento 

sanitário no Brasil. As políticas de saúde refletem uma fase de agitação política em 

torno da questão do saneamento, nenhum momento concretizaram os seus 

objetivos de um Belisário Pena e de Monteiro Lobato, que representaram os 

primeiros passos na direção desse movimento.  

Ainda na década de 1920, o movimento sanitarista é destruído isto pode estar 

ligado à relevância política do movimento, não nas políticas de saúde. 

Primeiramente, a burocratização teve um efeito paralisante sobre o movimento: a 

criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. 

A Revolução de 30 e o Estado Novo traziam em seu bojo as melhores 

condições para o avanço do movimento sanitarista. É verdade que ocorrera uma 

perda para o movimento com a supressão do debate político nacional a partir de 

1937. (Costa, 1985, p.4). Ainda em 1930, a idéia-força de que falava Monteiro 

Lobato torna-se conhecida e os envolvidos com o saneamento do interior do país 

abandonam a atividade quase “missionária” dos primeiros passos do movimento. 

Volta a empolgar o movimento sanitário no período da Primeira República, ele se 

despolitiza, e permanecerá o seu potencial de transformação social. 

Em 1942, Vargas determina então que um Serviço Especial de Saúde Pública 

realize o saneamento da região, neste período adotou um critério econômico de 

combate às endemias. Por exemplo: o desenvolvimento da mineração no vale do 

Rio doce exigia o saneamento da área a ser explorada. 

No período de 1970-1980 a reforma sanitária deixa patente que os 

profissionais e técnicos da saúde, os professores universitários, enfim, um segmento 

das classes médias urbanas, posicionaram-se como porta-vozes dos anseios das 

camadas mais pobres da população trabalhadora perante o aparelho de Estado 

encarregado da provisão dos serviços públicos (STOTZ, 2003).  

Diferentemente do movimento sindical cresceu politicamente, saindo nas ruas 

e atuando nas instituições do Estado. Iniciou-se no ABC paulista, a partir das 

grandes greves de 1978 nas indústrias automobilísticas, e que se espalharam por 

boa parte do território nacional. Incentivou a reorganização do movimento sindical, 
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introduziu-se a questão saúde nas pautas de discussão e reivindicação, seguindo 

pelo menos aí, o modelo operário italiano das décadas de 60 e 70. 

Vários sindicatos estruturaram diretorias específicas, para o tratamento das 

questões de saúde dos trabalhadores com agregação de técnicos que almejavam 

mudanças no setor saúde como: da academia, principalmente departamentos de 

medicina preventiva das universidades, Central Única dos Trabalhadores (CUT) ao 

criar o INST, teve um papel importante no assim chamado controle social da questão 

saúde no trabalho. 

Por isso STOTZ, coloca que o maior desafio do movimento organizado dos 

trabalhadores consiste em transformar movimentos e lutas locais em movimentos 

políticos, sob os termos mais amplos da seguridade (ou proteção) social. (2003). Isto 

significa que nunca fizeram concessões realmente importantes para as classes 

dominadas.  Porque as lutas sociais nunca redundaram em vitórias significativas, 

pois via de regra foram perdidas com os golpes de Estado e implantação de regimes 

autoritários. 

Ainda na década de 80, também se tornaram ativos os movimentos sociais 

urbanos, movimentos ecológicos, de mulheres, de negros, de portadores de 

deficiências, de parentes e amigos das vítimas de trânsito, de familiares de doentes 

mentais e de aposentados.  

A outra perspectiva, mais identificada com o Partido dos Trabalhadores e as 

Comunidades Eclesiais de Base, estaria localizada em experiências de participação 

popular que, aliás, tiveram um peso muito grande nos anos 70 e 80. Pode-se 

lembrar aqui, entre outros, dos movimentos populares da Zona Leste, na cidade de 

São Paulo, do Movimento Popular de Saúde (MOPS), organizado principalmente no 

interior do Brasil, e do Movimento de Reintegração dos Hansenianos (MORHAN). 

(STOTZ, 2003). 

A participação política dos segmentos mais organizados dos trabalhadores 

urbanos reforçou as reivindicações e necessidades da maioria das classes 

trabalhadoras pelo direito à saúde, expresso por políticas públicas de promoção de 
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melhorias das condições de vida e oferta adequada de serviços públicos de 

qualidade. A posição do movimento sindical passou a ser a de negociar a saúde nos 

acordos coletivos de trabalho, como alternativa de sistema público marcado por 

deficiências de acesso e qualidade de serviços.  

O Movimento Sindical foi um grande impulsionador, com a participação de 

diversas categorias de operários e médicos militantes, que, juntos, criaram o 

Departamento Interinstitucional de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes 

de Trabalho (DIESAT)14. É uma entidade, sem fins lucrativos, criada para assessorar 

os trabalhadores e o movimento sindical nas questões relativas à saúde coletiva, 

saúde do trabalhador, condições e ambientes de trabalho, legislação em saúde e 

segurança do trabalhador e meio ambiente. 

Esse departamento também organizou eventos como a Semana de Saúde do 

Trabalhador (SEMSAT’S) - processo de discussão com vistas à elaboração de novos 

conceitos, que visam conformar os processos pedagógicos e a posterior elaboração 

de textos e documentos particularmente utilizados em seus cursos de capacitação.  

O DIESAT organizou-se como um grande articulador, gerador de política e 

formador de consciência crítica na reformulação de conceitos, atinentes à área na 

defesa pela manutenção dos direitos dos trabalhadores, por condições dignas de 

trabalho, pela redução da jornada e por uma Previdência Social digna e justa.  

A atual direção (2005) reformulou as estratégias da entidade, que 

proporcionou uma relação melhor com os sindicatos, instituições de pesquisa, 

órgãos públicos e organismos internacionais. Um dos passos foi a criação do 

Conselho Científico, formado por professores universitários e especialistas em 

saúde do trabalhador, promovendo pesquisas, estudos, cursos de formação e 

prestação de informações, o que tem dado importante contribuição para a 

implementação de inúmeras ações em saúde do trabalhador.   

_____________________________________________________________________________________________________________________________

14DIESAT foi fundado em 14 de agosto de 1980, estimulando a criação de comissões e núcleos de 
saúde. Atua ainda no questionamento de dados oficiais fornecidos pelos SESMTS das empresas e 
tem contribuído para a modificação dos currículos de graduação e pós-graduação, além da 
reorganização dos serviços públicos de atendimento à saúde do trabalhador. 
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Passo a passo, o trabalhador vai deixando de ser agente de sofrimento 

(PINTO,  , p. 65), passando a ser agente de mudanças,seja participando de órgãos 

do Estado seja através Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)15 . 

O objetivo é estabelecer comissões pró-ativas, que tenham na negociação 

cotidiana sua melhor estratégia. Além da negociação na própria comissão, foi 

estabelecida a possibilidade dos atores sociais, sindicatos representativos de 

trabalhadores e de empregadores adequarem seus princípios às características 

diferenciadas dos diversos setores econômicos. É justamente na realidade de cada 

local de trabalho que são criadas outras formas de negociação qualificadas de 

cotidianas (Sato por Sato 2002).  

Esta negociação é realmente muito pequena, praticamente imperceptíveis aos 

profissionais que visitam esporadicamente os ambientes de trabalho, ou seja,  são 

práticas que visam os acordos - apesar da questão de poder e controle que estavam 

sujeitos os trabalhadores– podem existir a nível de acordos. Para melhor esclarecer, 

são ações dos trabalhadores, conduzidas por pessoas comuns independente de 

sindicatos e movimentos de representação.  

No que se refere a estratégia de negociação deve-se destacar proposta com 

certeza é valiosa considerando a aproximação entre patrão e empregado entre o 

representante dos trabalhadores na empresa (cipeiro). De acordo com a Legislação 

somente as empresas grande devem compor a CIPA ficando a maioria das 

empresas, as pequenas e médias, sem um a obrigatoriedade de compor esta 

comissão, consequentemente sem a possibilidade de intervenções necessárias.  

As relações de poder estendidas á prevenção de acidentes permitiriam 

equacionar muitos problemas na área de saúde do trabalhador, através de ações 

preventivas e de controle, incorporando o conhecimento e a realidade dos  

_________________________________________________________________________________ 
15CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - NR 5. Brasil. Lei n°6514 de 12/12/1977; NR 
5 não se restringiu a considerar importante o processo de negociação entre trabalhador e empresário, 
mas define instrumentos para esse acesso como a formação de uma comissão eleita por funcionários 
, onde o presidente é indicado pelo patrão. Almeja que a sociedade, através das representações de 
trabalhadores e empregadores e as próprias CIPA, possam, efetivamente, desenvolver ações 
necessárias à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 
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trabalhadores (LACAZ, 1996, p.7).  

Se realmente fossem efetivados os objetivos propostos de prevenção, 

intervenção, controle e eliminação dos riscos, bem como a informação dos 

trabalhadores e relação entre patrão e empregado, certamente os problemas seriam 

minimizados. Ao lado disso proporcionando formas de controle social nas empresas. 

Porém isso não acontece, a maioria das empresas organiza a documentação, 

registra a CIPA no MT e as suas ações não são efetivas. Fica a pergunta: Se essas 

Comissões existissem de fato e realizassem suas funções será que milhares de 

trabalhadores estariam morrendo e sendo mutilados? 

As empresas que deverão constituir a CIPA são aquelas cuja classificação 

está no quadro I do MT da NR-5, que relaciona o grau de risco com o número de 

funcionários. 

Atualmente (2005) essa classificação não é condizente com a realidade, na 

qual se percebe o aumento significativo de problemas relacionados à saúde em 

setores anteriormente considerados como de baixo grau de risco. Por exemplo, é a 

empresa prestadora de serviços, que deve constituir a CIPA quando houver 141 

trabalhadores. Por exemplo, uma prestadora de serviços de turismo que marca 

viagens elabora roteiros, faz traslado de passageiros, ou seja, não é de grande risco, 

porém prestadora na área de construção civil convive com risco alto como: 

desabamentos, demolições, construção de grandes obras.  

Esse critério deveria ser estabelecido baseando-se em serviços prestados, e 

não somente pela denominação da empresa.  

Para salientar existe uma incoerência na determinação desta norma, na 

definição da CIPA. Outra situação são as empresas de extração de minerais, como 

pedreiras, estas devem constituir a CIPA a partir de 40 funcionários, ou seja, 

empresa de grande risco, mas com poucos funcionários que não contarão com as 

atribuições dessa comissão. 
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A partir da década de 1980 surgem novas práticas sindicais (DIAS, 1991, 

p.27) em saúde se traduzem em reivindicações por melhores condições de trabalho, 

ampliação do debate nos sindicatos, conferências, circulação de informações, 

inclusão de pautas específicas nas negociações coletivas, reformulação do trabalho 

das CIPA’S.  

Ressalta-se que as empresas que constituíram a CIPA somente para cumprir 

as legislações tiveram um efeito contrário, resultando em um entrave na 

representação dos trabalhadores. As comissões existem simplesmente para o 

cumprimento da lei; raramente atuam na prevenção de acidentes, mas muitas vezes 

omitem os casos de acidentes e/ou realizam uma avaliação pela culpabilização do 

empregado/trabalhador. 

Considerando o equilíbrio da representatividade da CIPA, sendo um 

representante da empresa (presidente) e outro dos trabalhadores na (vice-

presidente) o confronto estaria garantido, não de forma destrutiva mais de uma 

forma a preponderar o argumento. Porém o cenário existente é constituído de 

trabalhadores de um lado patrão de outro, consequentemente, vence o patrão 

(força) por que ele tem nas mãos o poder de demitir ou deixar permanecer no 

emprego e o trabalhador possui (verdade) a realidade vivida no ambiente de 

trabalho.  

Ramalho (2006) descreve em a opinião dum funcionário da empresa 

pesquisada, o qual diz: 

“Tem (Cipa), mas não funciona. O cara na CIPA também tem medo. Só tem CIPA 
para poder ter a ata, para mostrar para a legislação que tem a CIPA, porque não vale 
de nada. O pessoal da CIPA não participa de reunião, não participa de nada. [...] Na 
área que eu trabalho, essa máscara de pó que é descartável, o funcionário tem que 
usar três dias. Um dia desses, eu discuti com o cara da CIPA. Isso não existe, se 
você está na CIPA você tem que agir. Se a máscara é descartável, é um dia só e 
acabou. O gerente fala para você usar três dias (Operário 2, 2003).  

 

Existe de fato uma frustração, o trabalhador representado pelo colega não 

sente que seu trabalho dentro da Comissão está sendo efetivo e consequentemente 
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cobre desse colega mais ação, porém torna-se sujeito da falta de equipamentos e 

falta de comprometimento dos empresários que visam o lucro. Isto fica evidente 

quando o gerente diz use a máscara mais três dias. 

O trabalhador fica sujeito às estratégias políticas e econômicas do sistema e 

as suas lutas são abafadas e rotuladas como se fossem ideais inatingíveis16. 

Para FOUCAULT “o momento histórico das disciplinas é o momento em que 

nasce uma arte do corpo humano que visa não unicamente o aumento das suas 

habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma 

relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais 

útil, e inversamente.” (1991, p.127). 

Os trabalhadores são submissos e são sujeitos das condições impostas pelas 

empresas neste caso a CIPA’s mantém-se dentro das regras do MTE, mas na 

pratica não realizam as mínimas atribuições. 

Os vencidos estão à disposição dos vencedores; estes podem destruir os 

vencidos, acabando o poder do Estado e já não existiriam os problemas – são duas 

formas – ir à luta ou obedecer (FOUCAULT, 2002, p.109); o corpo só se torna útil 

quando, ao mesmo tempo, é corpo produtivo e corpo submisso (FOUCAULT, 1987, 

p.26).  

Mesmo existindo um número razoável de leis trabalhistas, leis que dão 

abertura ao debate entre patrões e empregados, sabem-se que existe a lógica 

patronal, ou seja, a empresa dita as regras e o trabalhador deve se sujeitar a elas. 

Nesse caso, a Comissão ainda é decidida pelo empregador, o qual designará entre 

seus funcionários de confiança o Presidente; já o Vice-Presidente e os outros cargos 

serão eleitos pelos funcionários os quais representarão.  

Se a CIPA apresenta os problemas descritos a Metodologia denominada 

___________________________________________________________________
________16LACAZ (1996, p.369) faz uma consideração acerca de determinações assim, dizendo 
serem: “uma vinculação com conceitos ideologizados e criticáveis à perspectiva da prevenção à 
saúde relacionada ao trabalho”.  
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Mapa de Risco17 contribuiu como instrumento que vem permitir o apropriar-se do 

saber e, conseqüentemente, a tomada de medidas de prevenção de acidentes O 

Mapa de risco utiliza uma abordagem de pesquisa com um grupo de operários para 

esclarecimento das condições de trabalho. Tem o objetivo de fortalecer o movimento 

sindical na defesa da melhoria das condições de trabalho, eliminar e reduzir riscos, 

reforçar as lutas coletivas e implantar atividades permanentes. 

Essa metodologia procura valorizar o saber acumulado dos trabalhadores 

incorporando aos subsídios técnicos dos profissionais do SESMT’S e rompe o 

isolamento entre patrão e empregado; possibilita, posteriormente, a análise dos 

acidentes e problemas das empresas e, principalmente, é um instrumento para a 

solução desses.  

O mapa de Risco é representado de forma gráfica/croqui (FIGURA -1) de cada 

área do processo de trabalho com o registro dos riscos: Deve ser elaborada da 

forma mais simples possível para que todos os trabalhadores entendam o mapa.  

São comumente, utilizadas cores para os tipos de riscos físicos, químicos, 

biológicos, acidentes ergonômicos, e o tamanho dos círculos pequeno, médio e 

grande sugere a gravidade do risco (FIGURA 2).  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

17 Mapa de Risco - Metodologias que foram trazidas para o  Brasil em 1990; é resultado da troca de 
experiências entre sindicalista-técnicos brasileiros e italianos. No final dos anos 60, início de 1970, o 
movimento sindical italiano definiu prioridades na defesa da saúde do trabalhador que vitimava em 
média 7 pessoas por dia. A ação do sindicato baseou-se no poder real dos trabalhadores e na sua 
representação nos locais de trabalho, em busca de soluções. Reuniram-se os conselhos das fábricas 
com outros sindicatos, técnicos aliados e desenvolveram a metodologia de mapa de risco. No Brasil 
teve seu grande momento de aplicação em 1990. 
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FIGURA 1- Mapa de Riscos 

              

               Fonte: www.areaseg.com/sinais/mapaderisco.html (07/07/06) 

 

     FIGURA 2- Mapa de Riscos 

              

Fonte: www.areaseg.com/sinais/mapaderisco.html (07/07/06) 

TIPO 

DE RISCO 
Químico Físico Biológico Ergonômico Mecânico 

COR Vermelho Verde Marrom Amarelo Azul 
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Através da Metodologia, as classes trabalhadoras vão tendo a oportunidade 

de participar nas decisões da empresa o que supera isolamento patrão/empregado 

valoriza saber acumulado dos trabalhadores. Assim o trabalhador vai deixando de 

ser ator e passa a ser sujeito, isto significa que deve entender e a influir no processo 

de produção, adquirir maior qualificação em todos os momentos da vida, deve viver, 

pensar, fazer parte da empresa e tomar parte das soluções dos riscos nos 

ambientes de trabalho. E como Foucault salienta a lei não nasce da natureza junto 

das fontes, a lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das 

conquistas que têm sua data e seu herói (2002, p.58).  

Apesar do período denominado “Milagre Brasileiro” (1964), as estatísticas 

mostraram que o Brasil não passava por uma fase de triunfo, de transformação e de 

riquezas para a classe trabalhadora. 

Em sua posse o presidente Geisel destaca as estatísticas referentes a 

acidentes do trabalho que são conforme suas próprias palavras vexatórias: em 1973 

foram mais de um bilhão de cruzeiros em perdas da economia devido aos acidentes, 

70% do gasto do INPS foram para a assistência media e benefícios também para os 

acidentados e morreram mais que 3000 pessoas. E impõe encarar o problema em 

termos humanos e não somente econômicos. 

É importante frisar que nesse período houve uma repressão brutal ao 

movimento sindical; conseqüentemente, fez-se sentir um aumento da jornada de 

trabalho, do ritmo, das horas extras e do número de acidentes (LACAZ, 1996, p.77).  

A política deste governo tinha o objetivo atender demanda dos trabalhadores 

e criou o ministério do trabalho (1974). E separação do Instituto de Previdência que 

estava englobado neste Ministério permitiu as primeiras estatísticas relacionadas a 

acidentes de trabalho. A organização dos sindicatos permitiu no período de 1978 a 

1980 a criação do DIESAT, cada vez mais representativo passa a participar das 

amplas discussões sobre rede básica e serviços de saúde uma proposta já 

apresentada na conferência de Alma-Ata em 1978. 
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No Brasil foi enfatizada nos anos 70 à formação dos SESMETS, nas 

empresas, o qual era alvo de críticas pelos e era que era questionada sua 

efetividade, pelos sindicatos. Imposição legal às empresas, de contratarem 

profissionais especializados (médicos do trabalho, auxiliares de enfermagem ou 

enfermeiros do trabalho, engenheiros e técnicos de segurança), criando assim os 

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

Era um modelo técnico subordinado ao setor empresarial. O governo do Brasil 

preocupava-se exclusivamente com os acidentes do trabalho, quer pela repercussão 

econômica (graves prejuízos aos cofres públicos). 

Esta na mídia a frase "Brasil, campeão mundial de acidentes de trabalho". 

Para tanto, voltemos nossa atenção para 1974, quando o total de acidentes do 

trabalho atingiu a cifra de 1.796.761, com uma média de 5.891 acidentes por dia útil 

de trabalho, sendo que daquele total resultaram 3.764 mortes e 65.373 

incapacitados permanentemente (...) acarretando perdas de oito (8) bilhões de 

cruzeiros. " 

O Governo buscava responder às críticas, particularmente vindas do exterior, 

devido à falta de ação contra o aumento do número de acidentes e mortes no 

trabalho.  

Para complementar essa imagem desfeita, a OIT, em 1980, sabendo que 

apesar do incentivo financeiro e da proposta de implantação dos serviços médicos 

nas empresas o resultado não foi positivo pelo contrario em comparação com os 

dados de outros países e o número de óbitos na População Economicamente Ativa 

(PEA), continuava grande nas empresas brasileiras em conseqüência da alta 

periculosidade dos ambientes de trabalho. 

Na década de 1980, esse processo pode ser definido como prática social e 

propõe contribuir para a transformação da realidade de saúde dos trabalhadores, a 

partir da identificação e do conhecimento do processo de trabalho, o objetivo da 

saúde do trabalhador (DIAS, 1996). 
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Estava iniciando um grande momento, tanto da saúde pública como da saúde 

do trabalhador, com o objetivo de transformar os modelos anteriores da Medicina do 

Trabalho Clássica e da Saúde Ocupacional, que se mostraram insuficientes, como 

bem expõem MENDES & DIAS (1991), em virtude de: 

a. Estarem firmados no mecanicismo;  

b. Não realizarem uma verdadeira interdisciplinaridade, no sentido da 

integração dos saberes em prol do trabalhador;  

c. A capacitação de recursos humanos, a produção de conhecimento e de 

tecnologia de intervenção não acompanharem o ritmo de transformação dos 

processos de trabalho.  

A então área temática, Saúde do Trabalhador18, assumiu os seguintes 

ideários: direito de saber, recusa ao trabalho em situações de risco, saúde não se 

troca por dinheiro, ou seja, benefícios, auxílios. As negociações e/ou acordos 

coletivos de trabalho incluíram cláusulas de saúde, a integralidade nas ações de 

saúde do trabalhador, reconhecendo o saber operário, sua participação na gestão 

dos serviços de saúde, validação consensual, grupos homogêneos de risco, 

incorporação da epidemiologia como instrumento de reconhecimento de riscos e 

danos à saúde e ao meio ambiente (ODDONE, 1986). 

Para a ABRASCO, Saúde do Trabalhador destina-se a pensar e promover 

ações referentes à temática saúde-trabalho, difundindo as diversas formas de 

inserção no mundo do trabalho formal, informal, considerando o trabalho como um 

organizador da vida social. (ABRASCO, p. 930). A Saúde do trabalhador está 

baseada na premissa de que os trabalhadores apresentam um viver, adoecer e 

morrer compartilhado com o conjunto da população em um dado tempo, lugar e 

inserção social, resultante do processo de trabalho. (DIAS, 1991, p. 28) 

Pode-se conceituar Saúde do Trabalhador como uma área de conhecimento e  

_________________________________________________________________________________ 
18O termo “Saúde do Trabalhador” tem sido usado com maior freqüência, nos últimos anos, por 
diversos órgãos e pessoas envolvidas na construção de uma política nacional de saúde pública, 
voltada para o trabalho, a qual tem na participação dos trabalhadores, uma prática cada vez mais 
consolidada. 
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aplicação técnica que dá conta do entendimento dos múltiplos fatores que afetam a 

saúde dos trabalhadores e seus familiares, das conseqüências das ações desses 

fatores sobre a população, no sentido de prevenir e identificar sua ocorrência e 

reparar os danos causados (ABRASCO, 1986). 

Nesses termos, Laurell & Noriega (1989) salientam que a medicina social tem 

uma apreensão do caráter histórico do processo saúde-doença que ocorre 

coletivamente, uma vez que o caráter social da doença não se expressa 

individualmente, mas no modo de adoecer e morrer de grupos humanos, numa dada 

sociedade, de acordo com as classes sociais que a compõe. Este caráter social é 

determinado pela inserção dos grupos humanos no processo de produção e, assim, 

o processo de trabalho emerge no do processo saúde-doença (OLIVEIRA, 2001).  

A medicina social ao discutir a relação entre saúde-trabalho contribuiu 

efetivamente para a compreensão da determinação do caráter histórico e social do 

processo saúde-doença, 

Consequentemente o processo saúde-doença relaciona-se com o processo 

de trabalho, o qual permite uma relação entre o homem e o meio ambiente: o 

homem utiliza sua matéria prima, energia e força, para transformar, manter ou 

produzir bens necessários à sua sobrevivência. Este processo é verificado e 

analisado na sua totalidade, não podendo ser reduzido ao estritamente biológico e 

individual, pois a essência do processo é o reconhecimento de seu caráter social e 

sua determinação histórica. Sendo temas que se entrelaçam, por exemplo, um 

problema de poluição (poeira) no ambiente de trabalho, pode ser característica da 

poluição de um local ou região afetando, assim a população moradora. 

No processo de industrialização o Brasil tem se realizado sob forte controle do 

capital. A classe trabalhadora produtora de riquezas esteve excluída de qualquer 

participação mais efetiva a respeito dos rumos da indústria no mundo capitalista.  

O modo de produção capitalista tem demonstrado, ao longo da história, ser 

uma forma organizada que restringe e quase anula o trabalhador, podando sua 

liberdade de iniciativa, determinando a única condição de execução da tarefa, tendo 
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como momento mais drástico a pré-determinação de ritmos, a mecanização das 

atividades.  

Quanto mais se acentua a relação de força, maior o confronto, mais fácil de a 

verdade aparecer, conseqüentemente, a força é contrariamente à verdade. 

(FOUCAULT, 2002, p.61).  

A relação saúde/trabalho implica compreender saúde, de forma individual e 

coletiva, com os direitos de cidadão e o dever do Estado; também compreende 

conhecer o processo de produção, a identificação de riscos, a definição de políticas 

prioritárias, as questões da saúde, força de trabalho, não esquecendo a participação 

de todos os envolvidos. 

Portanto uma alternativa iniciada em 1965, o Ministério do Trabalho e 

Previdência Social começou a regulamentar, normatizar e avaliar condições de 

trabalho, medidas de segurança, ambiente de trabalho, bem como a inspeção nos 

ambientes de trabalho. Tudo isso foi definido através do Decreto n° 558.411.503. 

As políticas para essa área contemplavam a atuação das empresas com os 

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT´S), através das Portarias nº. 33 de 27/10/1983, e pela Portaria nº. 34 de 

11/12/1987. As empresas privadas e públicas bem como os órgãos públicos que 

possuíssem empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

manteriam obrigatoriamente os serviços especializados mencionados acima 

(SESMT´S), com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do 

trabalhador em seu local de trabalho.  

Nessa nova fase das políticas de saúde e trabalho situa-se na metade dos 

anos 1980, cria-se mercado de trabalho para novos especialistas na área de 

segurança do trabalho. A equipe de Serviço Especializado deveria ser formada pelos 

seguintes técnicos especialistas na área: engenheiros do trabalho, médicos do 

trabalho, enfermeiro do trabalho e técnicos de segurança do trabalho.  

O Ministério do Trabalho, em 1989, decretou a função dos agentes de Higiene 

e Segurança e definiu as condições de trabalho e as medida de segurança. No 
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entanto, sua atividade principal era credenciar empresas e profissionais da área da 

Medicina do Trabalho e Engenharia de Segurança, os quais atuavam na elaboração 

do chamado Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA19 (que é um 

documento que identifica os riscos dos ambientes de trabalho e indica as 

providencias a serem tomadas) e do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO20 (que define, a partir dos riscos, quais os exames a serem 

realizados e em que freqüência). 

As medidas da reforma se concentraram na transferência de pessoal para a 

prestação de serviços nas unidades descentralizadas para estados e municípios, 

persistindo, contudo, vinculação ao regime federal de recursos humanos, o que 

gerou conflitos de ordem administrativa no Sistema de Saúde no período pós 1990 

até 1994, o qual se dividiu entre as propostas da Reforma Sanitária, o Projeto 

neoliberal, e a dificuldade de financiamento para as ações do SUS. É o período da 

implantação dos Serviços de Saúde do Trabalhador no SUS.  

O neoliberalismo surge após a Segunda Guerra Mundial, na Europa e na 

América do Norte, como uma reação contra o Estado de Regulação de Bem-Estar 

Social, sustentado pela social-democracia. De acordo o projeto neoliberal era 

necessário combater as raízes da crise que se originava no poder dos sindicatos e 

do movimento operário, que pressionavam por melhores salários, condições de vida 

e trabalho e ampliavam os gastos sociais, assumidos pelo Estado. Um plano da 

ação programática é acionado em 1973, quando o mundo capitalista enfrenta uma 

crise estrutural, com longa e profunda recessão, combinando, pela primeira vez, 

baixas taxas de crescimento com altas taxas de inflação (ANDERSON in 

ABRAMIDES, 2003) 

O período compreendido entre 1987 e 1990, foi marcado pela 

institucionalização das ações de saúde do trabalhador na rede de serviços de saúde,  

_____________________________________________________________________________________________________________________________

19PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais NR 9. Brasil.Lei n°6514 de 12/12/1977; NR 9 
20PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional NR 7. Brasil. Lei n°6514 de 
12/12/1977; NR 7. 
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com amparo legal. É o período da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

das Constituições Estaduais e da elaboração da Lei Orgânica de Saúde em 1990.  

Ao final dos anos 1980, a política de atenção à saúde era marcada pela 

ineficiência da gestão pública e pela baixa efetividade das ações no atendimento das  

Na América Latina, sua execução mais severa que corresponde aos ditames 

do FMI e do Banco Mundial e concretiza-se na abertura de novos espaços de 

exploração do capital privado e na disseminação da presença do Estado na 

economia. O projeto neoliberal oriundo da estratégia internacional do capital 

estabelece uma política econômica monetarista com ampla privatização de 

empresas estatais, em que o tema é "Estado mínimo" e "máximo de mercado".  

No Brasil inicia-se no final do governo Sarney e continua nos governos Collor 

e Itamar e é firmado no período de FHC (1994/2002). Sua implantação vem 

imprimindo filantropização na área da assistência, nas políticas sociais 

compensatórias, em substituição a políticas sociais de caráter universal; na privação 

de direitos sociais (educação, saúde, previdência, assistência) e na 

desregulamentação de direitos sociais e trabalhistas.  

Faltava o financiamento para as ações do SUS, apesar da garantia em lei. 

Mas fica evidente que a assistência à saúde é priorizada pela privatização do setor 

tanto da previdência como dos serviços de saúde, as dificuldades de atendimento 

nos serviços públicos remetem a população para essas alternativas. 

Esse período é marcado pela incerteza dos serviços de saúde, 

disponibilizados por novas e inovadoras propostas. As disputas são desencadeadas 

pelo M.T. e Previdência, órgão do Governo que por tradição comandam as políticas 

de S.T.  

A Constituição de 1988, com são definidas como de caráter universal e 

eqüitativo sobre a política de seguridade – saúde, previdência e assistência –, 

(ABRAMIDES, 2003) tem características do neoliberalismo que consubstanciam o 

Estado mínimo e o Estado ampliado para o capital, em que os interesses privados 

sobrepõem-se aos interesses públicos.  
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Após 1994 iniciou-se o quarto momento a partir de DIAS; que parece estar 

ainda em decurso. Esse foi marcado pela expectativa das leis a serem cumpridas, 

sobre a definição das responsabilidades dos órgãos envolvidos, também sobre a 

perspectiva de ver uma ação curativa, baseada em atendimento nos serviços de 

saúde para uma ação que proporcione Saúde aos Trabalhadores. 

Nessa fase de expectativa o setor saúde foi conquistando novos caminhos. É 

o caso da pesquisa em saúde no sentido de integrar e articular com as 

necessidades de saúde da população. Um exemplo disso foi a I Conferência 

Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde (I CNCT/S), realizada em 1994, que 

proporcionou o direcionamento das políticas de saúde para a tecnologia e a ciência.  

É implantado no Brasil, em 1994, o Programa de Saúde da Família (PSF), 

com a proposta de modificar e expandir o acesso da população aos serviços de 

saúde. Segundo o Ministério da Saúde, trata-se de “uma estratégia que possibilita a 

integração e promove a organização das atividades em um território definido, com o 

propósito de propiciar o enfrentamento e a resolução dos problemas identificados” 

(MS, 1998). 

 Ainda no ano de 1994, o Ministério de Saúde, com o objetivo de fomentar as 

ações de saúde do trabalhador em Estados e Municípios e encaminhar as 

deliberações da II Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador (ver item 1.2.1), 

elabora a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador no SUS (NOST). Um dos 

pontos de destaque foi colocar em prática a atenção integral à saúde dos 

trabalhadores que se realizasse com a qualidade desejada. 

No que tange as políticas de S.T. conquistadas a partir desse época cita-se a 

estrutura física bem adequada às necessidades do Serviço, parceria com outras 

instituições e avanços legais como a Portaria nº 2320 de 25/07/95 que define 

atribuições do SUS quanto à vigilância em saúde do trabalhador.  

Considerando que um dos marcos da Saúde Pública e especificamente da 

S.T. no Brasil foram as Conferências, delas se fará um breve histórico no próximo 

item. 
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1.2 - Conferências Nacionais de Saúde (CNS) 

Conforme pontua a historia será apresentado um breve relato cronológico das 

Conferências Nacionais de Saúde do Brasil. 

Em 1937 através da Lei nº. 378 foram instituídas as Conferências 

Nacionais de Saúde como forma de reorganização do Ministério da Educação e 

Saúde Pública. (PINHEIRO, 2005)21.Mas somente em 1941 foi realizada a 1ª 

Conferência Nacional de Saúde Realizada tendo como principais temas: a 

organização sanitária estadual e municipal, a ampliação das campanhas 

nacionais contra a lepra e a tuberculose, o desenvolvimento dos serviços básicos 

de saneamento e o plano de desenvolvimento da obra nacional de proteção à 

maternidade, à infância e à juventude.  

Depois de 9 anos (1950) realizou-se a 2ª Conferência Nacional de Saúde, 

que como a primeira, firmaram um campo institucional próprio ao sanitarismo. Neste 

período, a saúde está vinculada ao Ministério da Educação e Saúde. 

A efervescência das Reformas de Base ocorreu em 1963 na 3ª Conferência 

Nacional de Saúde, onde, pela primeira vez, em nível nacional foi discutido 

efetivamente a situação Sanitária no Brasil e a Política Nacional de Saúde. Os temas 

discutidos foram: A situação Sanitária no Brasil, e a Política Nacional de Saúde. Esta 

foi a primeira conferência que tratou de fato de discutir uma política setorial. 

No ano de 1966 a 4ª Conferência Nacional de Saúde foi marcada pelo 

esvaziamento do temário, tratando setorialmente dos Recursos Humanos. Esta 

conferência foi marcada pela participação de seus integrantes comprometidos com 

um sistema de saúde privativista e voltados aos interesses do capital. 

A 5ª Conferência Nacional de Saúde realizada no ano de 1975, tratou dos 

Programas como o Materno Infantil, Vigilância Epidemiológica, Controle das 

Endemias e Extensão das Ações de Saúde às Populações Rurais. 

____________________________________________________________________________________________________________________

21O enfoque desse trabalho é o período pós-1986, portanto serão discorridas sobre as 
conferências realizadas nesse período até os dias de hoje (2006). 
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Em 1977 a 6ª Conferência Nacional de Saúde, que foi considerada um 

retrocesso em relação às conferências anteriores. 

Realizou-se em 1980 a 7ª Conferência Nacional de Saúde, no Auditório do 

Itamaraty, ainda somente com pessoal técnico da saúde. 

Em 1986, o momento político era marcado pelo descaso dos governos pela 

área de saúde do trabalhador. Isso fica claro quando se observam as dificuldades 

reais de acesso dos trabalhadores aos serviços públicos, a visão “curativa” tanto dos 

profissionais como dos serviços de Saúde, que definiam funções específicas à 

reabilitação e fisioterapia. 

No Brasil ocorreram grandes conquistas na área da Saúde e na Saúde do 

Trabalhador com destaque para a 8ª CNS22 e a 1ªCNST23, e as que procederam 9ª, 

10ª, 11ª e 12ª. 

A 8ªCNS foi precedida pelas Pré-Conferências Municipais e, na seqüência, os 

representantes destas participaram das Conferências Estaduais. Pode-se dizer que 

foi um exercício de cidadania para os participantes que, pela primeira vez, estavam 

nesse processo democrático, representados de forma paritária, o que desencadeou 

um momento de grandes discussões e conquistas.  

Esse processo democrático foi vivenciado por discussões em mesas-

redondas, trabalhos em grupo, debates e os conseqüentes relatórios culminaram 

num documento aprovado na plenária final. Tais documentos ficaram registrados na 

história da Saúde Pública e na Saúde do Trabalhador no Brasil.  

____________________________________________________________________________________________________________________

228ª CNS foi realizada entre os dias 17 e 23 de março de 1986. A Participaram mais de 4000 
pessoas, das quais 1000 representantes de partidos políticos, sindicatos, federações de 
profissionais de saúde, secretários de saúde, professores universitários e a sociedade civil. 
Os temas discutidos foram: Saúde como Direito, Reformulação do Sistema Nacional de 
Saúde, Financiamento do Setor. Entre esses, um dos mais discutidos foi o Sistema Nacional 
de Saúde, que se situou na questão Saúde e Trabalho.  
23 1ª Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores. Participaram: 399 delegados, 
desses 183 eram representantes dos trabalhadores, 162 do Estado, 36 de universidades, 12 
de outras categorias, políticos e empresas, 127 observadores, 55 convidados e 75 membros 
da comissão organizadora. 
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Essa Conferência foi considerada um avanço na definição de políticas para a 

área e um exercício de cidadania, como disse o então presidente José Sarney, em 

seu discurso na abertura da 8ª CNS. Teve como principal marca a formulação de 

conteúdos para a Política Nacional de Saúde e para a Saúde do Trabalhador no 

País, os quais: as definições da Unificação das Ações de Saúde do Trabalhador no 

SUS, e a discussão das dimensões políticas, sociais, econômica, técnicas e 

gerenciais desse caso particular de política pública incorporados na Constituição 

Federal de 1988 e na Lei Orgânica de Saúde - Lei 8080/90. 

O aprofundamento das análises e o detalhamento das propostas, para 

alcançar os objetivos e metas almejadas, foi o resultado das seguintes Mesas 

Redondas realizadas: I. Vigilância em Saúde do Trabalhador; II. Assistência à Saúde 

do Trabalhador; III. Financiamento das Ações de Saúde do Trabalhador; IV. Contrato 

Coletivo de Trabalho, Problemas e Perspectivas.  

A necessidade de que se exija o óbvio, o cumprimento da lei ou de que sejam 

reapresentadas as mesmas propostas, decorridos quase dois anos, somente 

confirma a forma com que a saúde vem sendo tratada pelos responsáveis por 

políticas públicas no país. Porém, demonstra também que a classe trabalhadora não 

abre mão de seus direitos adquiridos, tampouco de seus anseios por melhores 

condições de vida e trabalho. (8ª CNS, 1986).   

O cenário de Saúde do Trabalhador, de 1986 a 1993, teve as estratégias de 

avanço na construção da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, com os 

registros de acidentes e doenças no trabalho e o reconhecimento das doenças 

relacionadas ao trabalho, pelo SUS. Mas na prática foram poucas as mudanças.   

Isto mostrou que eram necessárias discussões que facilitassem o 

entendimento acerca dos condicionantes do processo saúde-doença. São muitas as 

variáveis que fazem parte da saúde ou da doença do cidadão: condições de vida, 

moradia, trabalho, meio ambiente da fábrica, dentre outros.  

Por isso ao analisar a ST, chega-se a uma conclusão que é uma área muito 

ampla e pouco explorada. Isto significa que cada ambiente de trabalho tem sua 
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característica e este precisa de diversos olhares com a participação de uma equipe 

multiprofissional que entrelace ações de outros setores que não prevaleça do Setor 

Saúde, do Trabalho, Assistência Social, entre outros. Porém não deve ser de forma 

isolada como é realizada, mas de forma organizada e unida estes Ministérios e/ou 

Secretarias poderão realizar ações mais eficazes. 

Por exemplo, a ST precisa ser analisada como um todo, incluindo as 

condições de vida desse trabalhador, como alimentação, (a falta ou alimentação 

inadequada) para o tipo de atividade realizada e que irá influenciar diretamente na 

sua saúde e segurança. O trabalhador mal alimentado não produz como poderia e o 

que é mais grave: pode desmaiar, cair e até chegar ao óbito. A pressão no ambiente 

de trabalho, a falta de equipamentos de segurança e treinamentos, os direitos não 

garantidos, a falta de registro em carteira, entre outros - um olhar de cada 

profissional pode detectar qual é o risco ou a deficiência no ambiente de trabalho e 

na vida deste trabalhador que consequentemente em equipe pode chegar ao 

consenso dos agravos à saúde dos trabalhadores. 

Outros assuntos também discutidos foram: as Políticas de Recursos 

Humanos, a capacitação e reciclagem permanente, composição multiprofissional 

das equipes; compromissos dos servidores com os usuários; formação dos 

profissionais de saúde integrada ao Sistema de Saúde; tributo das empresas 

proporcionalmente ao número de acidentes de trabalho como mecanismo financeiro 

coercitivo de estímulo à sua prevenção (CNS, 1986). 

A conclusão da Comissão Organizadora foi que o relatório final expressou 

fielmente o momento político com a materialização das discussões através das 

propostas e os resultados foram coerentes, possíveis de serem implantados. 

Apresenta-se o resumo do relatório final no qual preconizou-se: 

• A lei deverá ser modificada conforme os objetivos da Reforma Sanitária; 

• Novo sistema nacional de saúde: descentralização dos serviços; 

integralização das ações; regionalização e hierarquização das unidades prestadoras 

de serviços, participação da população no planejamento, gestão, avaliação das 
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ações, municipalização das ações, através dos Conselhos locais, Municipais, 

Estaduais; 

• A separação da Saúde do Ministério da Previdência, para que o Instituto 

Nacional de Previdência Social (INAMPS) ficasse com as ações de seguro social 

(pensões, aposentadorias e demais benefícios) e a saúde sob responsabilidade do 

governo Federal com características e financiamentos próprios; 

• Financiamento: indicada a necessidade de uma discussão maior. 

Fica patente, a resistência de órgãos ligados ao Ministério do Trabalho e  que 

o SUS é a instância do Estado que deve coordenar e nuclear as ações voltadas à 

promoção, proteção e recuperação da saúde dos trabalhadores (Brasil, MS, 1994).   

A luta de poderes na questão Saúde do Trabalhador é histórico como já 

vimos, um período ficava sob responsabilidade da Saúde outro do Ministério e nunca 

se definia e somava forças tanto que até hoje são raras as ações em conjunto entre 

os dois Ministérios. 

Afirmou-se que o direito à saúde no trabalho implica a democratização das 

relações nos ambientes e processos de trabalho, com pleno respeito às garantias e 

direitos individuais e coletivos. Essa democratização supõe reconhecer os 

ambientes de trabalho, mesmo nas empresas privadas, como espaços públicos, os 

quais o cidadão exerce seu direito ao trabalho, ficando abertos, portanto, à 

intervenção regulamentadora do poder público. 

Outra conquista foi o destaque na elaboração de uma política governamental 

que orientasse e pudesse garantir as condições de trabalho, não prejudicando ao 

trabalhador, lembrando que é responsabilidade civil e criminal do empregador, que 

mantém as condições insalubres e periculosas de trabalho. 24 

__________________________________________________________________________ 
24Os empregadores tentam fazer os trabalhadores pensarem que estão nas melhores condições de 
trabalho e que essas não podem ser melhoradas, sujeitando-os a essas condições. Porém aqui está 
a importância dos sindicatos e movimentos organizados que não estão diretamente envolvidos na 
situação de risco esses podem denunciar as irregularidades que sofrem os trabalhadores. O 
trabalhador (sujeito) busca a verdade e essa só pode se manifestar a partir da posição de combate e 
da vitória do sujeito que está falando. A realidade do ambiente de trabalho só vai aparecer quando o 
trabalhador tiver meios para expressar suas opiniões e as situações vividas. O fato de estar numa  
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As Conferências despertaram o interesse dos cidadãos, como se fosse uma 

alternativa de mudanças e uma forma de denunciar as situações sofridas pelos 

usuários. Os relatórios demonstraram a presença significativa de público, 

especialmente na 8ª CNS (PINHEIRO, 2005). 

Em síntese, o primeiro grupo formado por sanitaristas e trabalhadores no 

governo e na Constituinte propuseram a universalização da saúde e tentaram 

adequar as estruturas estatais às novas demandas impostas pelos trabalhadores 

organizados.  

O outro grupo que compreendia os reformistas, por sua vez, tentou avançar e 

impor novas responsabilidades ao Estado, incapaz de reverter o quadro social de 

uma crise fiscal e política (VILAÇA, 1995, p.51). 

No decorrer dos trabalhos da 8ª CNS, o Centro de Estudos da Saúde do 

Trabalhador e Ecologia Humana (CESTEH), da Escola Nacional de Saúde Pública - 

Fundação Oswaldo Cruz - foi designado pela Comissão Organizadora o responsável 

pelos desdobramentos das propostas na área de Saúde do Trabalhador.  

Dois instrumentos fundamentais para a Saúde Pública no Brasil foram 

desencadeados a partir desse momento: A Constituição Federal em 1988 e a Lei 

Orgânica da Saúde (LOS) em 1990 (Lei 8080/90)  

A Constituição Federal25, promulgada em 1988, define as ações e serviços 

públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado, de acordo com as seguintes diretrizes: 

descentralização, atendimento integral com prioridade para as atividades  

 
posição descentralizada permite-lhe decifrar as verdades, denunciar as ilusões e os erros que se 
acreditam existir. E como referência FOUCAULT: sujeito que está falando do direito está procurando 
a verdade. É como se no interior de cada discurso, ou num tempo anterior a ele, se pudesse 
encontrar, intocada, a verdade (2002, p. 62).   
25A Constituição Federal, a chamada “Carta Magna”, foi promulgada em 1988. A área da Saúde está 
definida na Seção II, a partir do artigo 196 até o 200. O Conceito de Saúde é o direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.  
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preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, direção única em cada esfera 

de governo, participação da comunidade. 

A Constituição buscou, explicitamente, assegurar o acesso universal e 

igualitário - sem restrições e discriminações derivadas de posições sociais. 

Destacam-se os seguintes trechos dessa lei: Competência do SUS (Artigo 

200), as atribuições: executar as ações de vigilância sanitária, bem como as de 

saúde do trabalhador; formação de recursos humanos na área de saúde; 

colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido, e do  trabalho. 

No início dos anos 90, coincidindo com a instalação de um novo governo - 

governo Collor de Mello –, estava sendo removido o “entulho autoritário” que foi 

substituído por um novo arcabouço jurídico: a Constituição Federal de 1988 e as 

Leis Orgânicas (VILAÇA, 1995, p.49). 

No Sistema de Saúde, mesmo antes do SUS, o objetivo era atender os 

trabalhadores do mercado informal e formal, com a estratégia de incorporá-los à 

rede de serviços de saúde pública, intervindo nos locais de trabalho “e não como 

meros consumidores de receitas e prescrições médicas”. 

A LOS definiu as atribuições da Saúde nos âmbitos Federal, Estadual e 

Municipal, bem como foram concretizadas diversas conquistas, as quais seguem: 

• Define saúde do trabalhador e destina as ações de vigilância sanitária, à 

promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 

a reabilitação da saúde dos trabalhadores;  

• Está incluída ainda, no campo de atuação do SUS, a execução de ações de 

vigilância sanitária e saúde do trabalhador; a colaboração na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido o do trabalho; 

• Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde, a informação 

ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e a empresas sobre os riscos de 

acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, participação na 

normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas 

instituições e empresas públicas e privadas; 

Em decorrência desse processo de discussão, bem como da promulgação da 

Lei de Saúde, ocorreu a unificação das ações de saúde do trabalhador no SUS e a 

definição das atribuições dos órgãos envolvidos, politicamente falando (LACAZ, 

1997).   
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Apesar dessas definições as dificuldades, os conflitos (Ver Item 1.4.1) 

interinstitucionais são muito grandes. Nesta perspectiva é preciso a definições de 

atribuições e políticas de saúde do trabalhador voltadas ao trabalhador e controle 

social para que se efetivem essas ações.    

Até 1992, foram registrados 161 programas ou atividades denominadas de 

Saúde do Trabalhador em todos os 26 estados do Brasil, oferecidos pelo SUS.  Um 

número significativo considerando o início das ações na área de ST e a recente 

aprovação da lei. Mas se for analisado por outro viés o número de municípios na 

época (1992) era de 4974 (SUS/IBGE-1981-2006), sendo assim apenas 3,2% dos 

municípios, ou seja, foram poucos que contavam com programas em saúde do 

trabalhador no período. 

Segundo Lacaz (1996), a luta da sociedade civil é consagrada e perceptível à 

influência na lei do SUS, especificamente no Capítulo II, Seção II, item VIII - 

participação da comunidade. 

Nos Princípios e Diretrizes do SUS, as ações e serviços públicos de saúde e 

os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de 

Saúde – SUS - são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 

198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 

física e moral; 

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie; 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e 

sua utilização pelo usuário; 

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação programática. 
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Concluí-se que o SUS tem a finalidade de alterar a situação de desigualdade 

na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a 

qualquer trabalhador/cidadão, sendo proibida cobrança de dinheiro sob qualquer 

pretexto. E ainda têm direito a consultas, exames, internações e tratamentos nas 

unidades de saúde vinculadas, sejam públicas (da esfera municipal, estadual e 

federal), contratadas pelo gestor público de saúde 

Depois de 12 anos (2002) da sancionada essa lei o Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS) realizou uma pesquisa, cujos dados mostraram 

que apenas 35% dos brasileiros sabem o que significa a sigla "SUS", isto mostra que 

mais da metade (65%) desconhecem o quer dizer Sistema Único de Saúde, portanto 

a população precisa de mais informações sobre o SUS e sobre os seus direitos. 

Outro ponto a ser destacado depois da criação do SUS é a promulgação da 

Lei nº. 8142/1990 que consolidada a participação democrática e dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do SUS, deliberando sobre a realização de 

Conferências e instituição dos Conselhos de Saúde. 26 

A composição desses conselhos se dá através de representação da 

sociedade civil, dos profissionais de saúde, dos gestores e de prestadores de 

serviços. Estabelece a composição paritária dos usuários, em relação aos outros 

segmentos representados. Desta forma, um Conselho de Saúde deverá ser 

composto por representantes do Governo, de profissionais de saúde, de prestadores 

de serviços de saúde e usuários, sendo o seu presidente eleito entre os membros do 

Conselho, em reunião plenária.  

O Conselho de Saúde torna-se permanente e deliberativo, composto por: 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 

usuários. Tem como função a formulação de estratégias e o controle da execução 

da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas 

decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo.  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

26 O Golpe de Estado no pós-1964 retirou a representatividade da Sociedade Civil, a qual foi 
recuperada com essa lei define que a Conferência será organizada a cada 4 (quatro) anos, com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. 
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De acordo com o exposto o SUS propõe uma gestão democrática, cabendo 

aos conselhos a formulação e execução das políticas de saúde que deverão ser 

implantadas nas secretarias de saúde em nível municipal, estadual e federal.  Logo 

o Controle Social nas três esferas de governo (federação, estados e municípios).   

Para isso é necessário que os conselheiros tenham acesso a informações 

sobre a realidade epidemiológica do município, estrutura assistenciais, além disso, 

atuem de forma consciente e responsável porque essa representação tem poder de 

intervir na realidade, através da deliberação de políticas que efetivamente promovam 

a saúde da população. Então os Conselhos de Saúde devem e precisam ser 

constituídos nos Municípios, Estados e a nível Federal. Começando pelo município 

são eleitos os delegados/conselheiros que representam o município discutem 

propostas e deliberam sobre ações, consequentemente, serão convocados para a 

Conferência Estadual e também poderão ser eleitos para compor o Conselho 

Estadual e assim sucessivamente.   

As Conferências por sua vez têm o poder de legitimar posições contraditórias 

do governo, desde que aprovadas e elaboradas nesse Fórum de representação e  

precisariam se manter a partir de seus objetivos e uma forma de avaliação de 

resultados. Portanto as discussões das Conferências precisam ser de caráter geral e 

coletivo da sociedade como a discussão de problemas enfrentados pela população, 

soluções como discussão e proposição de idéias.  

Porém a 9ª CNS27 cujo tema principal foi Descentralizando e Democratizando 

o conhecimento realizou-se em 1992, somente depois de 6 anos dessa lei. Nesse 

período sob a presidência de Fernando Collor de Mello, foram vetados vários itens 

da Lei 8.080, a maioria deles relacionados à "participação da comunidade", com a 

pretensão à revisão da Constituição Federal. Mas o objetivo principal era a retirada 

das responsabilidades dos serviços públicos em relação à saúde. 

Também foram discutidos os temas “Construindo uma Política de Saúde do 

Trabalhador", Desenvolvimento, Meio-Ambiente e Saúde. No evento, foram definidas  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

27Na 9ª CNS participaram cerca de 3 mil delegados e participantes credenciados e mais de 1.500 
observadores, nacionais e internacionais"; Nos temas básicos dessa Conferência e as propostas 
foram direcionados para os problemas dos trabalhadores da saúde: como manter os benefícios do 
trabalhador aposentado tal qual fossem trabalhadores da ativa e foi defendida a aposentadoria por 
tempo de serviço. 
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as linhas e estratégias de implementação da Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador retomadas na 2ª CNST. (ver item 1.2.1) 

O resultado dessas 9ª CNS foi o processo de descentralização que permitiu 

que 5.049 municípios brasileiros, o que corresponde a 91,7% do total (Brasil, 1998) 

estejam envolvidos no desenvolvimento de estratégias para a sua avaliação das 

ações de saúde. 

Já a 10ª CNS28 realizada em 1996 foi novamente uma reprodução e uma 

discussão dos direitos adquiridos pela 8ªCNS. Ao invés dos participantes das 

Conferências apresentarem diretrizes, para que os Conselhos tenham efetivo papel 

deliberativo sobre o sistema de saúde, transfere-se o debate e a responsabilidade 

ao Ministério, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. (Pinheiro, 2005). Esse 

fórum voltou com mais força, associado à idéia de satisfazer às necessidades da 

população.  

No relatório final salientou os temas e as propostas os quais seguem: Saúde, 

Cidadania e Políticas Públicas; Gestão e Organização dos Serviços de Saúde; 

Controle Social na Saúde; Financiamento da Saúde; Recursos Humanos para a 

Saúde; Atenção Integral à Saúde. 

Entre as propostas apresentadas a referência de conquista já definidas e a 

interpretação, destacam-se na área de Saúde do Trabalhador: 

• O MS, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde devem 

desenvolver uma Política de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, através de 

ações nas Unidades e Serviços de Saúde e com uma rede de referência técnica;  

• A assistência e vigilância à Saúde do Trabalhador nos Municípios e 

regiões dos Estados devem ser organizadas a partir de indicadores populacionais, 

perfil sócio-econômico, padrões de morbi-mortalidade, atividades econômicas 

predominantes e distribuição dos trabalhadores.  

 

___________________________________________________________________________ 
2810ª CNS Foi precedida por 27 Conferências Estaduais e mais de 3 mil Conferências Municipais, 
sendo 1.260 delegados provenientes das Conferências Estaduais. Participaram cerca "1.260 
delegados provenientes das Conferências Estaduais de todos os Estados da União e do Distrito 
Federal, antecedidas por quase 3.000 Conferências Municipais de Saúde", além de participarem 
"também delegados de entidades nacionais, 351 convidados e 1.341 observadores".  
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• As Comissões Interinstituicionais de Saúde do Trabalhador, 

implementadas nos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde, 

conforme o artigo 12 da Lei Federal nº 8080/90, para deliberarem os 

encaminhamentos e as demandas específicas, bem como para definir a Política de 

Saúde do Trabalhador e as ações intersetoriais;  

• Os Gestores do SUS devem implementar as resoluções da I e da II 

Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador e o Ministério da Saúde deve 

oficializar a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador no SUS (NOST-SUS) que 

define as competências e a operacionalização das ações em Saúde do Trabalhador 

nos diferentes níveis do SUS. Devem também realizar a III Conferência Nacional de 

Saúde do Trabalhador; 

• O Ministério da Saúde deve encaminhar ao Congresso Nacional um Projeto 

de Lei que disponha sobre as Comunicações de Acidentes do Trabalho (CAT)29; 

• O Ministério da Saúde deve regulamentar, na forma de Portaria, o  

 credenciamento dos serviços do SUS para efetivar os exames obrigatórios para 

admissão, demissão e avaliação periódica dos trabalhadores, mediante 

ressarcimento por parte das empresas aos Fundos de Saúde dos valores 

respectivos, permitindo o credenciamento de médicos e clínicas privadas apenas 

nos Municípios onde o SUS não possa responder por esses serviços;  

• O Ministério da Saúde deve regulamentar o funcionamento e o controle 

das ações dos serviços especializados de Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho, considerando que são serviços de saúde e que as ações de Saúde do 

Trabalhador são de competência do SUS; 

• O Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde 

devem incluir, na Política de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, ações que 

considerem a forma diferenciada com que o trabalho interfere na saúde de homens 

e mulheres, assim como das especificidades raciais na relação Saúde e Trabalho30.  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

29Sabe-se que a emissão da CAT é definida em lei (ver item 1.4.1), mas a discrepância dessa 
proposta é envolver o SUS para que intensifica a emissão desse documento, considerando que não é 
de competência da saúde. 
30No próximo capítulo desse trabalho será melhor discutido sobre os dados de mortalidade, 
morbidade, entre outros.Mas destaca-se que esses dados não refletem a realidade devido a sub-
notificação. Portanto não deveria ser tomado como parâmetro para a realização das ações. 
 



 

 

54 

54 

• Estas propostas evidenciam que os participantes desta conferência não tem 

claro as atribuições dos órgão e envolvidos na área de S.T. com: o INSS, MT, 

MPAS. Por exemplo nas propostas de controle dos SESMT, este Serviço é de 

responsabilidade do Ministério do Trabalho, por que define o número de 

profissionais que irão trabalhar na empresa. Lembrando que o SUS, tem o papel de 

exigir ações das empresas em evitar os riscos no ambiente de trabalho. 

Outra proposta definiu a emissão de CAT, mas na legislação já esta claro que 

a emissão da CAT é do médico que atendeu o trabalhador, sendo ele da empresa 

que particular, ou do SUS, não podendo ficar nas mãos somente de um órgão. Ainda 

a proposta do SUS cobrar das empresas os exames ocupacionais, sendo que é 

definido também por lei (NR) que a empresa deve providenciar este serviço, não o 

contrário e o órgão que faz esta verificação é o MT. O envolvimento e o interesse 

dos participantes são evidentes, mas é preciso mais esclarecimentos para que as 

propostas sejam realmente consistentes e viáveis. 

É preocupante pensar que milhares de pessoas representantes da sociedade  

chegam a um fórum de representação nacional e não conseguem discernir sobre o 

seu papel e a importância deles. 

Na 11ª CNS31 foi realizada em 2000, os relatórios registraram a crítica sobre a 

persistência em manter um modelo de atenção à saúde, como a assistência e a 

cura, assistencialista, incapazes de responder os problemas da população (11ª CNS, 

2000). 

Conforme Pinheiro (2005) esta Conferência teve uma abordagem importante 

por que incluiu a questão dos recursos humanos no SUS, "o maior problema para a 

gestão do SUS nos municípios". Sabe-se que os Municípios padecem com a falta de 

funcionários nos diversos setores da saúde, assim as ações deixam de serem 

realizadas e a saúde da população também é negligenciada. 

No tema Saúde do Trabalhador destacam-se as propostas: As ações de 

saúde do trabalhador devem ser incorporadas pelo SUS, segundo as diretrizes da 

Norma Operacional de Saúde do Trabalhador – NOST/98. Para tanto, os 

participantes da 11ª CNS propõem: 

 
_________________________________________________________________________________
3111ª CNS. Participaram cerca de 2500 pessoas entre elas delegados e delegadas 
.  
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• a integração do Programa de Saúde do Trabalhador com os 

Programas de Saúde da Família/PACS, integrando ainda os Programas de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional e Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 

(CIPAs); 

• Priorizar as medidas de proteção coletiva, como base na vigilância dos 

ambientes e processos de trabalho; 

• Criar políticas de Atenção à Saúde dos trabalhadores precarizados, 

trabalhadores informais, trabalhadores a domicílio, de fundo de quintal, terceirizados, 

temporários etc.;32 

Implantar a Rede de Saúde do Trabalhador integrada à Rede Nacional de 

Saúde do Trabalhador (RENAST), concebida como uma rede de atenção constituída 

de vigilância, assistência e capacitação na área da saúde do trabalhador no SUS, 

conforme papéis e hierarquia definida pela NOST/98; 

 Outro ganho para a Saúde no Brasil foi a aprovação da Emenda 

Constitucional 29, que definiu um patamar para aplicação de recursos públicos no 

financiamento das ações e serviços de saúde nos orçamentos da União, Estados e 

Municípios. Isto depois da 11ª CNS. 

Já a 12ª CNS teve como tema "Saúde: Um direito de todos e dever do Estado 

- A Saúde que temos, O SUS que queremos” e o Controle Social como eixo central. 

Essa Conferência definiu dez eixos temáticos que apontaram as diretrizes, as 

lacunas e os desafios a serem enfrentados na consolidação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e da reforma sanitária no país. Reuniu representantes do setor de 

saúde de todo o país que participaram daquele que é considerado o foro político de 

maior relevância para as definições que conduzirão o SUS nos próximos quatro 

anos (PINHEIRO, 2005). 

Novamente, o objetivo do encontro foi propor diretrizes para efetivar esta 

proposta e consolidar o SUS, entre outras propostas já consolidadas e determinadas  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

32Essa proposta deve ser considerada de S.T. por que não procura ver a carteira assinada, se a 
empresa é legal, mas o foco principal é promover a saúde do trabalhador  

33 A 1ª CNST foi realizada em Brasília, do dia 1 a 5 de dezembro de 1986. Participaram cerca de 526 
pessoas, delegados representantes da sociedade civil organizada foram eleitos na fase preparatória 
realizada nas regiões de onde vieram os representantes, as pré-conferências discutiram temas 
diversos conforme a sua realidade. A principal conquista foi a forma de participação consciente dos 
representantes trabalhadores. 
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em lei como: garantir a comunicação dos acidentes ocorridos bem como o 

cumprimento dos direitos à saúde do trabalhador que implicam na expedição correta 

de laudos e atestados de saúde. Realizar campanhas educativas de prevenção de 

doenças, uso de agrotóxicos, uso de EPI’S. 

Na área de Saúde do Trabalhador também foram aprovadas propostas 

direcionadas a grupos específicos como trabalhadores rurais, além disso o mais 

importante foi a aprovação de políticas de saúde do trabalhador.  

A próxima Conferência a 13ª CNS está prevista para dezembro de 2007. 

1.2.1 Conferências Nacionais de Saúde dos Trabalhadores (CNST) 

A proposta de realizar a 1ª CNST33 veio permitir maior impacto e repercussão 

ao debate nas questões de Saúde e Trabalho. 

Os participantes discutiram temas, os quais ficaram registrados na história da 

Saúde do trabalhador no Brasil: Diagnóstico da Situação de Saúde dos 

Trabalhadores; Novas Alternativas de Atenção à Saúde dos Trabalhadores; Política 

Nacional de Saúde dos Trabalhadores. 

CAR fala que “faz 24 anos que trabalho na saúde, é um processo lento, lento 

demais, mudanças pequenas”. (entrevista realizada em 23/03/06). 

 Na opinião da entrevistada as mudanças na organização dos serviços e nas 

políticas de saúde do trabalhador são lentas e o processo também, estas políticas 

de saúde são de difícil efetivação, percebem-se que inúmeras conquistas na área de 

Saúde e S.T., mas a dificuldade de atuação dos técnicos é ainda muito grande 

fazendo com que eles desistam de trabalhar e lutar por essa área mesmo aqueles 

envolvidos.  

O tema da 2ª CNST34 foi “Construindo uma Política de Saúde do Trabalhador”.  

As perguntas que nortearam as discussões foram: Como garantir a integralidade e a  

 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
342ª Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores (2ª CNST), realizada de 13 a 16 de março de 
1994. Participaram 560 delegados, dos quais 65,7% representavam os trabalhadores, 31,1 % o 
Estado e 3,2% os empregadores, além de 359 outros participantes credenciados.  
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transversalidade da ação do Estado em saúde dos (as) trabalhadores (as)? ; Como 

incorporar a saúde dos (as) trabalhadores (as) nas políticas de desenvolvimento 

sustentável no País? ; Como efetivar e ampliar o controle social em saúde dos (as) 

trabalhadores (as)?  

As quais desencadearam a proposta de deixar sob responsabilidade dos 

Serviços de Saúde, especificamente da Vigilância Sanitária, a realização das 

inspeções nos ambientes de Trabalho, entende-se que estas ações ficarão sob 

responsabilidades da autoridade sanitária local, o que reforça o principio de 

Municipalização dos Serviços.  A argumentação para aprovação dessa proposta foi 

a falta de uma política de R.H. no M.T. em ter somente profissionais nas Delegacias 

Regionais do Trabalho, ou seja, o serviço é disponibilizado somente em regiões o 

que é uma limitação do Ministério desde a década de 1930.  

As delegacias regionais do Trabalho advogam, em vários estados, 

exclusivamente de sua competência para inspecionar os centros produtivos. Essa 

posição, de um modo geral, encontra-se eco nos seguimentos mais conservadores 

do patronato, na medida em que as inspeções, orientadas por um modelo 

tradicional , pontuais e técnico-burocratas, incapazes de alimentar um sistema de 

vigilância em  saúde do trabalhador, servem aos seus propósitos ao não 

promoverem mudanças significativas ( MINAYO, 1997) 

É bom lembrar que na área de S.T é preciso um trabalho em conjunto 

incluindo os diversos ministérios a “... construção e consolidação do SUS 

[contemplando] a totalidade das ações de saúde do trabalhador, ações estas que 

envolvem a (...), a pesquisa, a vigilância, a assistência e a reabilitação, que ainda se 

encontram distribuídas em diversos Ministérios (Previdência, Saúde e Trabalho)” 

(MS/DST 1994, p. 15). 

Sabe-se que há conflitos, como a disputa entre M.T. e M.S, apesar das 

inovações do texto constitucional, manteve-se a superposição ou concorrência das 

atribuições, fomentando entre os setores, particularmente quanto às ações de 

fiscalização dos ambientes e condições de trabalho. 
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As resoluções da II CNST não saíram do papel, seja pela resistência 

expressa dos órgãos do Trabalho e da Previdência Social: seja pela inexistência de 

vontade do setor (LACAZ, 1994, 3ª CNST). 

Além disso, a Plenária aprovou que o Sistema Único de Saúde devia assumir 

totalmente as ações em saúde dos trabalhadores, mediante a constituição de 

comissão composta por representantes dos Ministérios da Saúde) 

Constituiu o primeiro momento, desde a inserção da saúde do trabalhador no 

SUS em 1988, em que os trabalhadores e suas entidades representativas discutiram 

e participaram efetivamente da elaboração de uma proposta desta política. A fase 

pós a 2ª CNST ficou marcada pela ampliação dos programas de Saúde do 

Trabalhador, implantação de centros regionais, núcleos e coordenações.  

Foi também palco de disputa entre Ministério do Trabalho e Ministério da 

Saúde. Apesar das inovações do texto constitucional, manteve-se a superposição ou 

concorrência das atribuições, fomentando conflitos entre os setores, particularmente 

quanto às ações de fiscalização dos ambientes e condições de trabalho.  

A 3ª Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores (3ª CNST)35 realizou-

se em Brasília, de 24 a 27 de novembro de 2005, sob o tema “Trabalhar Sim, 

Adoecer não”.  

Os princípios Constitucionais nortearão a política de saúde pública atrelada às  

 

_________________________________________________________________________________ 
35Essa Conferência foi convocada por três diferentes ministérios: Saúde, Previdência e Trabalho, 
dando a oportunidade de se aprimorar a política de atenção à saúde do trabalhador. Em todo Brasil 
foram realizados cerca de 700 encontros municipais, que mobilizaram cerca de 100 mil pessoas, 
além de encontros estaduais e, agora, a etapa nacional. Entre os participantes, estão usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), associações, sindicatos, movimentos populares, trabalhadores 
informais e profissionais da saúde, fiscais do trabalho e peritos da previdência.Os três eixos temáticos 
desse encontro foram: Garantir a integralidade da ação do Estado pressupõe que o trabalhador tenha 
a proteção da sua vida e da sua saúde asseguradas, desde as ações de promoção até as ações de 
reabilitação. Hoje, a responsabilidade por essas ações está diluída em três setores do governo: 
Trabalho, Saúde e Previdência Social. Faz-se necessária uma atuação transversal que integre essas 
três áreas. O trabalhador exige que haja uma articulação no Governo para a implementação de uma 
política de Estado que assuma todas as questões relacionadas ao exercício do trabalho e que 
garanta o direito constitucional à saúde.Como incorporar a saúde dos (as) trabalhadores (as) nas 
Políticas de Desenvolvimento Sustentável no País?Como efetivar e ampliar o controle Social em 
Saúde dos Trabalhadores? 
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políticas de desenvolvimento social e econômica, tendo como paradigma a 

preservação ambiental, respeito às comunidades e seus valores sociais, culturais e 

econômicos em busca de soluções que valorizem o trabalho e a qualidade de vida 

das pessoas e propiciem a geração de riquezas de interesse nacional. 

Atrelar o desenvolvimento social e econômico às condições que melhor 

preservem a saúde dos trabalhadores, utilizando metodologia e tecnologia 

apropriada de modo a reduzirem danos às pessoas e ao ambiente. 

• Estruturar redes de serviços públicos com capacidade de garantir 

programas, projetos, ações, atividades e procedimentos destinados a garantir a 

preservação, assistência e reabilitação física e psíquica, proteção previdenciária e 

assistência social, dentro de um modelo organizativo ético, regulamentado pelo 

Poder Público e sob o Controle da Sociedade. 

• Agir sob proteção legal, com poder de polícia, sobre condições ou 

agentes que atuem de forma irregular ou que cause danos às pessoas, população, 

ambientes, flora e fauna entre outros. 

Pressupostos para a efetivação da Rede de Serviços da RENAST, são: 

• Qualificar os processos de Gestão e Gerenciamento dos Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador é abrir espaço e criar condições para a 

implantação e implementação das Políticas Públicas na área da Seguridade Social e 

pela sua complexidade e importância, na área da Saúde do Trabalhador. 

• Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos ofertados 

aos trabalhadores é contribuir para a consolidação da nossa democracia 

republicana. 

A Conferência constituiu uma iniciativa de projeto de integração intra e 

intersetorial, ou seja, organizar uma política nacional que envolva não só os diversos 

setores governamentais, anteriormente citados, mas outros, cujo objeto é constituir 

fatores de influência no trabalho e nas condições ambientais, como é o caso da 

Educação, do Meio Ambiente, da Justiça.  

Os sindicatos denunciaram as políticas públicas e o sistema de saúde, 

incapazes de dar respostas às necessidades de saúde da população e, 

principalmente, dos trabalhadores (MENDES& DIAS, 1991). 

Existem diversas leis que asseguram os direitos, a proteção do trabalhador, 

entre outras, a qual deverá ser cumprida por parte das empresas, com o objetivo de 
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combater a informalidade no mercado de trabalho e garantir a saúde e a segurança 

do trabalhador, mas os interesses são divergentes. Os interesses dos empresários, 

dos serviços públicos e do trabalhador dificilmente se encontram. Como destaca 

FOUCAULT há relações de oposição entre os conjuntos do corpo social (2002, p. 

100). 

O discurso tem dois caminhos: um é se efetivar, outro é continuar na forma 

discursiva. Ou seja, determinado discurso não é a mesma coisa depois de dito; as 

coisas têm uma existência precária, escorregadia, uma dispersividade antes de se 

efetivarem. O Discurso se efetiva quando dispuser a descrever o conjunto das 

relações entre teoria e prática. Há uma diferença entre o que é dito e o que é 

praticado.   

Como já foi visto anteriormente nas conferências: os temas são discutidos, as 

propostas apresentadas e aprovadas; as leis promulgadas, mas na prática não é 

tudo isso que se torna realidade, por que não financiamento para mudar a realidade 

de falta de recursos humanos, equipamentos, os projetos e convênios são 

assinados, mas não saem do papel. A situação de casos de acidentes e 

mortes/doenças do trabalho continua cada vez maior. 

Essa desintegração, expressa em ações fragmentadas, desarticuladas e 

superpostas de instituições com responsabilidade direta ou indireta na área 

agravada por conflitos de concepções e praticas, bem como de interpretação sobre 

competências jurídicos-institucionais, revela a trajetória caótica do Estado em sua 

função de promover a saúde do cidadão que trabalha. Apenas o esforço isolado de 

profissionais que articulam em programas de saúde do trabalhador, centros de 

referencia e atividades de vigilância realmente efetivas abre um rastro de luz nesse 

universo sóbrio, mas sua atuação e marcada, repetidamente, pela descontinuidade, 

quer por pressões externas dos que se sentem ameaçados em seu poder de tratar 

vidas humanas desgastadas pelo trabalho como rejeitos do processo produtivos, 

quer pela sucessão de novas administrações que não priorizam esses investimentos 

(MINAYO, 1997). 

Existem dois caminhos para as propostas aprovadas em uma conferência: o 

primeiro é efetivá-las o outro é permanecem no papel, mas a concretização dessas 

vem através da legislação e da das ações respaldas em lei. 
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1.2.2.Conferências Estaduais de Saúde do Paraná (CEST) 

No Estado do Paraná a participação da população permitiu grandes 

conquistas na esfera da Saúde tanto a nível Federal como Estadual.  

Para S.C. “a 1ª Conferência não foi muito divulgada, portanto foi Pré-

Conferência, tanto que não há maiores informações” sobre este fórum.( S.C.    ) 

A tensão entre os órgãos do setor Saúde; Trabalho e Previdência Social 

caracterizaram a trajetória da Saúde do Trabalhador da I CNST à II CNST, 

demonstrando uma incompreensão e desencontro por parte do Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social, que critica a proposta do SUS, seus princípios e 

diretrizes enquanto política de Estado. Tal conflito ficou ainda mais evidenciado 

pelas resistências desses setores a uma das principais resoluções dessa a CNST 

(LACAZ, 1994). 

As ações em S.T. nas empresas, mesmo realizada em conjunto com os 

representantes dos trabalhadores, de outras instituições, e sob a responsabilidade 

administrativa da equipe da Secretaria Estadual e/ou Municipal de Saúde, deverá 

considerar, na inspeção sanitária em saúde do trabalhador os conflitos e os poderes 

em ação.36 

Em 1993 foi realizada a 2ª CES do Paraná37. Os temas abordados: a 

construção da política nacional de saúde do trabalhador, o cenário de saúde do 

trabalhador no Paraná, estratégias de avanço nesse campo da saúde publica e 

contrato coletivo.  

As resoluções foram divididas em 4 blocos os quais seguem: 

• Saúde do trabalhador rural: investimento financeiro direcionado ao 

pequeno produtor com técnicas de produtividade e de policultivo, redução de 

impostos nos insumos, semente e máquinas, garantir a lei de transporte de bóias 

frias, garantir ao trabalhador rural o acesso a benefícios sociais, proibição de  

_________________________________________________________________________________
36A história e o discurso do poder, as obrigações pelas qual o poder se submete, o discurso de 
oposições de diferentes grupos eram circulados depressa através do outro, um instrumento de crítica 
e de luta, contra uma forma de poder - dividido aos diferentes inimigos ou diferentes formas de 
oposição de poder (FOUCAULT, 2002, p.89). 
372ª CES Participação de 300 pessoas de todo estado dos quais foram eleitos 20 delegados para a 
conferência nacional  
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produtos agrotóxicos que não possuam antídoto, formação profissional do 

trabalhador; 

• Organização dos serviços de saúde do trabalhador: criar equipes de 

inspeção de acidentes e doenças profissionais, democratização das CIPAS, garantir 

o fornecimento de medicamentos, terapias alternativas de tratamento; 

• Contrato coletivo de trabalho: formar imediata da Comissão 

Interinstitucional de Saúde do Trabalhador (CIST); 

• Garantia de organização por local de trabalho, garantia de estabilidade 

de emprego para representante dos trabalhadores, inserir no currículo a disciplina 

segurança, saúde e direito no trabalho; 

• Financiamento: garantir melhor direcionamento dos recursos 

financeiros da união, 0,2% do recolhimento do FINSOCIAL das empresas, seja 

aplicado para o atendimento de doenças e acidentes de trabalho, entre outras.  

As propostas foram discutidas e corresponderam aos anseios dos 

participantes. Demonstrou desintegração, expressa em ações fragmentadas, 

desarticuladas e superpostas de instituições com responsabilidade direta ou indireta 

na área - agravada por conflitos de concepções e práticas, bem como de 

interpretação sobre competências jurídico-institucionais -, revela a trajetória caótica 

do Estado em sua função de promover a saúde do cidadão que trabalha.  

Pode parecer um retrocesso propor ações de cultivo para os trabalhadores 

rurais, bem com financiamento, mas isso mostra que eles estão desassistidos e que 

essa é uma ou a única forma de expor a sua experiência de vida e propostas de 

mudanças na área rural.  

Apenas o esforço isolado de profissionais que se articulam em programas de 

saúde do trabalhador, centros de referência e atividades de vigilância realmente 

efetivas abre um rastro de luz nesse universo sombrio. Mas sua atuação é marcada, 

repetidamente, pela descontinuidade, quer por pressões externas dos que se 

sentem ameaçados em seu poder de tratar vidas humanas desgastadas pelo 

trabalho como rejeitos do processo produtivo, quer pela sucessão de novas 

administrações que não priorizam esses investimentos (MINAYO, 1997). 
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Sempre vai ocorrer de serem aprovadas propostas que já estão incluídas em 

lei ou que não cabe a responsabilidade do setor saúde como garantir ao trabalhador 

rural o acesso a benefícios sociais, proibição de produtos agrotóxicos que não 

possuam antídoto, formação profissional do trabalhador; garantia de estabilidade de 

emprego para representante dos trabalhadores. 

Em 1992 como forma de organização interna de profissionais foi formado o 

Fórum Institucional em saúde do Trabalhador (FIST) uma iniciativa tímida de um 

grupo técnicos comprometidos com a área de S.T. que sentiam a necessidade de 

discutir ações práticas. Representavam as instituições: INSS, DRT, SESA, Séc. 

Municipal de Saúde Curitiba, a Promotoria de Acidentes de Trabalho, CUT. Reunia-

se mensalmente, encaminhando diversas questões na área de ST e aproximou 

diversas pessoas e as instituições. 

Em 1996 foi formalizada a FIST que abriu caminho para a Comissão 

Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST) ligada ao Conselho Estadual de Saúde 

e hoje se constitui na Comissão do Conselho Estadual de Saúde. 

Dentre os resultados obtidos pelo FIST/CIST destacamos: 

� a publicação de uma cartilha sobre o preenchimento da CAT; 

� o projeto de um Centro de Estudos/referência em saúde do 

trabalhador que foi o ponto de partida para a criação do 

CEMAST - Centro Metropolitano de Apoio à Saúde do 

trabalhador (parceria do SUS municipal e Estadual). 

A CIST Estadual conquistou um espaço importante para as ações de S.T. que 

foi a sua organização e sua articulação que se reúne mensalmente e têm 

representação da SESA, CEMAST, S.M.S. de Curitiba, Hospital do trabalhador, 

CRM, CRMV, CREFITO, Ministério Público Estadual e Federal, CUT, Sindicato de 

Bancários, ADVT, Força Sindical e outros.  

Além da CIST Estadual, já foram criadas CISTs Municipais em Ponta Grossa, 

Curitiba e Londrina, sendo as duas últimas bastante atuantes. (Plano de Saúde do 

Trabalhador /2002- p.35) 

Em novembro e dezembro de 2002 a CIST promoveu a realização de 

Seminários de Saúde do Trabalhador nas sedes de Macro-Região visando discutir a 

implantação de Centros de Referência nesses municípios. (Ponta Grossa, Londrina, 

Maringá e Cascavel). 
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Já em 1999 foram realizadas Pré-Conferências Macro-Regionais de Saúde do 

Trabalhador em Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel e Londrina. 

No ano seguinte (2000) realizou-se a 3ª CEST, em Curitiba, sendo discutidas 

propostas para a política Estadual em Saúde do Trabalhador. Entre outras, foi 

aprovada a proposta de criação de Centros de Referência nas Macro-Regiões do 

Estado. 

Estimulada a SESA firmou a proposta de convênio com o M.S. para 

implantação em Unidades de Saúde de Serviço para Tratamento dos Agravos 

relativos à saúde do trabalhador. Esta proposta englobaria a realização de 

treinamentos e a aquisição de equipamentos para a implantação de 5 (cinco) 

Centros de Referência em S.T. em pólos macro-regionais.  

Os técnicos que participaram das discussões das Conferências de Saúde 

trabalharam com seus discursos e com os discursos das instituições representadas. 

Transformaram discurso em ações. 

Constatou-se (2000) que mais de dez anos após o início do processo de 

implementação do Sistema Único de Saúde no Brasil, a atenção à saúde continua 

sendo operacionalizada, por meio de um sistema segmentado e desarticulado. Para 

esclarecer essa situação, pode-se dizer que os órgãos envolvidos na S. T. ( M.T., 

INSS, SUS,SESMTS) não trabalham com a mesma ótica. Portanto, nada realmente 

é feito para mudar a realidade de mortes, acidentes e doenças do trabalho, apesar 

de a política de saúde do SUS ser impecável, na teoria, porém mantendo-se 

somente no papel. 

 

1. 3 - FINANCIAMENTO 

A questão do financiamento tem sido um dos temas mais difíceis de serem 

discutidos, durante a implantação do SUS. Durante a década dos noventa, o 

financiamento se mostrou insuficiente, irregularidade dos fluxos financeiros, 

necessidade de superar formas e critérios de repasse que não contemplavam a 

equidade como princípio orientador. (SUS) 

Em geral, o Ministério da Saúde apresentou dificuldades em respeitar e seguir 

esses critérios, pois só em 1998 se começa a repassar recursos pelo critério per 

capita, ou seja, pelo número de habitantes, sendo assim, manteve-se o caráter 

centralizador de repasse dos recursos.  
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Com o SUS e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Capitulo I, artigo1, o 

orçamento da Seguridade Social deveria destinar ao Sistema Único de Saúde - 

SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de 

suas finalidades, previstos em propostas elaboradas e pela sua direção nacional, 

com a participação dos órgãos de previdência social e da assistência social, tendo 

em vista as metas e prioridades estabelecidas. 

No art. 35 da lei 8.080 estabelece um conjunto de critérios sobre a forma de 

distribuição e repasse dos recursos, o parágrafo primeiro desse artigo define que a 

“metade dos recursos destinados a Estados e Municípios será distribuída segundo o 

quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de 

qualquer procedimento prévio.”  

A Lei nº. 8142 de 1990 também dispõe sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, porém o que se 

observa é o que Lacaz apresenta de forma interessante a situação do financiamento 

na área da Saúde. (1996, p.77)  

A aplicação de Estados e Municípios consegue atingir no máximo 15% de 

receita disponível, mas, em termos per capita, existe uma profunda desigualdade 

entre regiões do país, ou seja, as menos populosas recebem menos e as maiores 

recebem mais; devido ao número de habitantes, as maiores se tornam ricas e as 

menores mais pobres. 

Em 1995, contabilizando-se os gastos da União, Estados e Municípios 

chegaram a um total de quase 25 bilhões de dólares, um aumento significativo 

quando comparado aos cerca de 14 bilhões de dólares utilizados em 1989. (SILVA, 

2003, p.73) 

É indiscutível o avanço de Municipalização; entretanto, esse processo vem 

ocorrendo de forma desigual nos Municípios, pois esses dependem de 

transferências do SUS, que são baseadas na população. Assim, possui maior 

número de habitantes, ganha mais e o município pequeno continua pequeno e 

recebendo pouco.  

A correlação desse gasto com indicadores de resultado em saúde mostra que 

nossa situação sanitária e assistencial não é compatível com o esforço realizado na 

alocação de recursos. Um exemplo de SILVA mostra que o gasto por habitante é de 
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R$ 106,00 no Sul/Sudeste contra apenas R$ 60,00 no Norte/Nordeste (SILVA, 2003, 

p.73 e 79). 

A ordenação de recursos pode ser feita com planejamento da oferta de 

serviços, induzindo a direção das ações para as necessidades prioritárias da 

população, simultaneamente ao ordenamento do acesso e da utilização dos serviços 

através de uma rede corretamente regionalizada, hierarquizada e resolutiva (LACAZ, 

1996, p. 74). 

Há duas condições de gestão previstas, nas quais os municípios podem se 

habilitar: Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPABA) e Gestão Plena do 

Sistema Municipal (GPSM). Para cada condição de gestão há um conjunto de 

prerrogativas, responsabilidades, requisitos e instrumentos de comprovação, que 

deverão ser cumpridos pelos municípios que desejarem se adequar à Norma. 

Com relação à Vigilância Sanitária, para que o município possa se habilitar à 

condição de GPABA e GPSM, dentre outros requisitos, deverá, respectivamente, 

comprovar condições para o desenvolvimento das ações básicas de VISA e para a 

execução de ações de maior complexidade nas áreas de Vigilância Sanitária. (ver 

capítulo 2) 

 

1.4-Responsabilidades dos órgãos Públicos 

Fazer com que seja efetivada a Lei do Sistema Único de Saúde pressupõe 

um esforço contínuo na reafirmação de seus princípios e na ampliação das redes 

institucionais com a sociedade organizada. Dentro do SUS, a área de saúde do 

trabalhador emerge como um desafio a mais, no sentido de se proverem os meios 

necessários para atender as responsabilidades do governo Federal, dos Estados e 

do Município. 

É preciso considerar, contudo, as dificuldades inerentes ao Sistema de 

Saúde, cujas práticas tradicionais, há muito enraizadas, não dispõem de 

mecanismos ágeis de adequação às novas necessidades, determinadas pela lei e, 

mesmo, ansiadas pela sociedade.  

 

1.4.1 - Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE)  

Em nosso país, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é o órgão de 

âmbito nacional competente para coordenar, orientar, controlar e supervisionar as 
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atividades relacionadas com a segurança e saúde no trabalho, inclusive a 

fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares, em todo o 

Território Nacional (MIRANDA, 2004). 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) atribui exclusivamente ao MT a 

responsabilidade de fiscalização dos ambientes de trabalho (art. 155 e 156). Este 

código ainda não se adaptou a Constituição (MONTEIRO, 1994, P. 139). 

Alguns Artigos (162 e 165) da CLT regulamentam o uso das Normas 

Técnicas38 nas ações desse Ministério, os quais se destacam NR 4-SESMTS’s, 

NR5-CIPA, NR6-EPI’S, NR5 e NR7-ASO, NR7 e outras-CAT, NR 7-PCMSO, NR 9-

PPRA. 

Com destaque a NR4-SESMTS, como já foi apresentado anteriormente foi 

criada como estratégia de Governo para conter as críticas internacionais. Mas essa 

norma transfere a responsabilidade da S.T. para as empresas, através dos técnicos 

responsáveis por esses serviços que são também empregados dessas empresas.39. 

Outro ponto é que somente as empresas com mais de 100 empregados constituem 

a equipe básica. 

A terceirização das ações dos SESMTS’s, na perspectiva de flexibilização das 

relações de trabalho dos profissionais dessa área, atende aos interesses das 

próprias empresas, indústrias, dando a falsa impressão de que a presença dos 

profissionais de Segurança e Saúde do Trabalho adequaria melhor e de forma mais 

abrangente a Saúde dos Trabalhadores.  

Cabe ressaltar que o SESMTS, nas empresas, tem objetivos diferentes do 

que se busca nos Serviços de Saúde do Trabalhador. As ações nas empresas têm 

abordagem especificamente do médico (medicocêntrica), e somente com a 

participação desse profissional (monodisciplinar) e sem a divulgação da real 

situação de saúde dos trabalhadores. O empregador autoriza ou não as 

modificações necessárias e decide acerca da compra de equipamentos de proteção.  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

38NR-Norma Regulamentadora.As NRs são elaboradas por comissão tripartite incluindo governo, 
empregados e empregadores e publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. São em número 
de 32 e as complementações. 
39Instituída essa soberania, os trabalhadores fazem de seus vencedores, os empresários/donos das 
empresas, os representantes legítimos, também na forma jurídica. A monarquia absoluta aproveita o 
fato da conquista para concretizar o seu “legítimo do direito” como afirma FOUCAULT. (2002, p.127). 
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É uma prática comum centrada no médico e no patrão. Como diz LACAZ é 

uma forma de tutelar a saúde dos trabalhadores às empresas (1997). 

Considerando que a Lei dos o SESMTS’s já existe, cabe reavaliar a questão 

da Prestação de Serviços para garantir que os SESMTS’s sejam fiscalizados pelo 

sindicato da categoria e integrados ao Sistema Único de Saúde e para remunerar 

dignamente os profissionais de saúde ligados ao setor público.  

Da mesma forma, os SESMTS, instituídos em 1978, com algumas exceções, 

deviam-se da função de reconhecer, avaliar e controlar as causas de acidentes e 

doenças. Seus profissionais-assalariados pela empresa e sem respaldo legal para 

contrariarem-lhes os interesses restringem-se a adoção de medidas paliativas diante 

dos riscos mais patentes (MINAYO,1997). 

Essas empresas credenciadas tentam dar a impressão de tratar-se do melhor 

e competente atendimento à saúde do trabalhador. Segundo FERREIRA (1992), as 

tentativas foram muitas para colocar em prática tal recomendação e numerosos 

projetos foram encaminhados ao Poder Legislativo e Executivo para criar uma lei 

que assegurasse avaliação de riscos e uma equipe no local valendo-se do direito 

que é um instrumento de dominação, como forma de lei, instituição, regulamentos, 

veícula-se e aplica-se relações de dominação, uma dominação global de múltiplas 

formas de um sobre o outro, um grupo sobre o outro (FOUCAULT, 2002, p.31).  

Mesmo havendo leis que definem a contratação legal, com carteira assinada 

e as mínimas condições de trabalho, a fiscalização não ocorre a contento, isso 

colabora para que haja uma grande percentagem de trabalhadores exercendo 

funções sem carteira assinada e em péssimas condições de trabalho, levando-os, 

geralmente, a desenvolverem doenças, sofrendo acidentes de trabalho e/ou 

morrendo. E os empresários ainda dizem: “Estamos fazendo tudo, estamos 

investindo, a culpa é do trabalhador que não cumpre as regras da empresa”. 

No plano estadual, essa fiscalização é executada pelas Delegacias Regionais 

do Trabalho. Sabe-se que o número de profissionais para realizarem essas 

atividades são insuficientes diante do número total de estabelecimentos existentes 

nesse país. Quanto ao número de profissionais o MTE conta na carreira de Auditor 

Fiscal do Trabalho, aproximadamente 2.943. (MTE, 2005). 

É importante frisar que somente os trabalhadores com vínculo empregatício, 

portanto aqueles que possuem carteira assinada são “beneficiados” por esse serviço 
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do MTE, os quais são minorias da População Economicamente Ativa. (LACAZ, 1996 

p. 83) 

O M.T., antes denominado Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tinha 

a atribuição de inspecionar ambientes de trabalho (LACAZ, 1996, p. 205). Nunca 

realizou ações de Saúde do Trabalhador, mas inspeções, das quais não abria mão, 

apesar de suas limitações de funcionários “inspetores”, bem como da visão simplista 

de “avaliar documentos”. 

Na prática, o MTE trabalha no sentido de credenciar empresas e profissionais 

da área da Medicina do Trabalho e Engenharia de Segurança, os quais vão atuar na 

elaboração dos chamados PCMSO’s e PPRA’s. Realiza inspeções através dos 

agentes de inspeção. 

OLIVEIRA (1994) que calculou que os agentes de inspeção da DRT-RJ-M.T. 

fiscalizassem todas as empresas sob sua responsabilidade a segunda visita 

aconteceria depois de 6 anos (SCOPINHO, 2003, p.135).  

Em 2005, o Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) tinha uma meta de 

realizar 120 mil visitas e realizou, aproximadamente, 166 mil ações de fiscalização 

na área de segurança de trabalho, ou seja, além de alçarem a meta foi superada em 

30,33%. A meta é superada para garantir a segurança e saúde no trabalho, e 

identifica em suas ações, cerca de mil acidentes graves ou fatais (Boletim das 

Redes Sindicais, 2006). 

Como já foi indicado anteriormente não importa a quantidade de inspeções 

(SCOPINHO, 2003, p. 243), nem são as penalidades aplicadas, mas a qualidade 

delas, assegurando a garantia da melhores condições de trabalho.  

É de se admirar que um informativo de um Sindicato indique que um órgão 

superou as expectativas e o que é pior localiza em suas ações um numero de 

acidentados e mortos no trabalho. Propõe–se que este órgão identifique as 

empresas em melhores condições de trabalho e segurança e divulgue aos 

trabalhadores. O corpo político pode ser formado por um conjunto de elementos 

materiais e das técnicas que servem de armas, de reforços, vias de comunicação e 

pontos de apoio para as relações de poder e de saber; investem nos corpos 

humanos e os submetem a fazer objetos de saber (FOUCAULT, 2002, p.27). 

Para reforçar esta interpretação destaca-se que o MTE considerou os dados 

de 1998 quando houve redução de 23,01% na taxa de mortalidade, ou seja, uma 
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variação 15% acima do esperado para o período. A morbidade decorrente de 

acidente de trabalho apresenta redução de 21,67% e a decorrente de doenças do 

trabalho atinge redução de 40,79%.    

Portanto, os trabalhadores são usados como objetos de saber pelos órgãos 

oficiais como o MT, por que lançam os dados, informações como uma analise 

positiva da situação, esquecendo que positivo e correto são ações que evitem morte 

e doenças no trabalho. 

Por exemplo, em um período de 25 anos, foram registrados mais de 29 

milhões de acidentes e mais de 100 mil mortes relacionadas ao trabalho no Brasil, 

esclarecendo que os trabalhadores informais não estão aí incluídos, pois não há 

esse registro. (OLIVEIRA, 2001).  

A meta estabelecida é a redução em 40 % dos indicadores aqui consignados, 

tomando como referência inicial o ano de 1998 e final o ano de 2003. Os indicadores 

são apurados com um ano de defasagem, de forma que, por exemplo, o exercício de 

2001 é balizado pelos índices relativos ao ano 2000. Tal fato é plenamente 

justificado pelo tempo necessário para contabilizar os números de acidentes do 

trabalho ocorridos em todo o país. (MTE, 2006) 

Primeiros objetos de saber e de controle foram na área de Saúde do 

trabalhador as taxas de mortalidade, absenteísmo, potencial de dias perdidos, 

morbi-mortalidade e mapeamento das doenças as taxas, índices e a elaboração de 

programas específicos. 

Como anteriormente foi identificado os dados não refletem como espelho a 

realidade, são formas de dizer para a sociedade que algo está sendo realizado, ou 

seja, está sendo atingido as metas de inspeção.40 

 As divergências ideológicas entre os setores responsáveis pela S.T. talvez 

seja mais um fato a aumentar os conflitos entre os setores.  Para CAR “é “ranço”” – 

“perder poder, em vez de unir esforços,... os técnicos do M.T. são mais capacitados 

e estão trabalhando a vida inteira nessa área e poderiam repassar as experiências e  

_____________________________________________________________________________________________________________________________

40Será melhor identificado no próximo capítulo (cap.2) que os dados não servem como parâmetros 
para esse tipo de redução.  O fato é que as políticas de saúde especificamente na Saúde do 
Trabalhador precisam ser vistas por outro ângulo, o da prevenção e segurança do trabalho para evitar 
que os trabalhadores adoeçam, sejam mutilados e morram. 
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atuar junto. Esse papel de intermediar é da gerência, onde estão os secretários de 

saúde, eles sabem o que é S.T., isso não vai acontecer nunca. É uma área marginal. 

Todos estão preocupados com UTI, leitos, etc... É preciso, mas não e só isso e 

preciso ser visto a S.T.” (entrevista realizada em 23/03/06). 

OLIVEIRA (1996, P.25) fala da intervenção em S.T. ter um caráter de 

marginalidade por estar sob responsabilidade de várias instituições e não ocorre a 

integração de nenhuma delas (por SCOPINHO, 2003, 240).  

As políticas de S.T. estão dependendo de diferentes setores do Estado, de 

diferentes instituições e interesses privados uma política ineficiente historicamente 

como roupa nova com retalhos velhos. É ineficiente e estão submetidos as 

determinações  dos empresários ou políticos , principalmente no municípios.  

Assim, auditores fiscais do Ministério de Trabalho e sanitaristas do SUS, 

voltados para as ações de saúde do trabalhador, vivem em conflito na maioria dos 

Estados brasileiros. Percebe-se ainda uma série de conflitos, mais relacionados a 

disputas no campo das práticas institucionais que apesar pós-Constituição de 1988 

não foi solucionada. (MACHADO, 2005)41  

O Interessante é que o próprio Ministério da Saúde não compreende como 

atribuição da Saúde atuar em Saúde do Trabalhador, especificamente no que tange 

a Vigilância Sanitária, ou seja, o responsável pelas ações de S.T., esta indefinido, 

considerando que nem o MS assume. No caderno 5 do Programa de Saúde da 

Família de 2002, a qual foi distribuída em todo o Brasil esta descrito que o Ministério 

do Trabalho e do Emprego (MTE) tem o papel de realizar inspeções e a fiscalização 

das condições e dos ambientes de trabalho em todo território nacional. 

 

1.4.2 - Previdência Social  

Após a Constituição de 1988, surgiram vários debates sobre a necessidade 

de alterações sobre o acesso a Previdência Social, como as propostas de ampliação 

dos serviços para melhor atender os trabalhadores com a concessão do piso salarial  

mínimo a todos, incluindo os trabalhadores rurais, aumento dos direitos de proteção 

e a diminuição do prazo de carência. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

41FOUCAULT fala do conceito de intencionalidade, como o de formações discursivas ligado a 
formações ideológicas, à medida que as condições psicológicas do homem são reflexos das suas 
condições materiais e que, em contrapartida, refletem-se no comportamento, ou seja, o discurso do 
homem perpassado o tempo todo pela ideologia ou pela cópia da fala de outra pessoa.  
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A partir de 1990 a crise do Estado, destacando o fraco desempenho na 

economia e o crescimento da taxa de desemprego e do trabalho informal foram 

motivos utilizados para a reforma da Previdência neste período. 

Surgiram várias propostas, as quais se deveriam em duas vertentes: a 

primeira é que o Estado deveria manter a previdência e a outra é que o cidadão 

/trabalhador teria a incumbência de se manter no sistema Previdenciário. Prevaleceu 

a Primeira proposta, apesar das deficiências nas contribuições sob folha de 

pagamento e com estratégia de incentivar a redução do número de trabalhadores 

sem carteira assinada. 

O Financiamento, outra questão de grande relevo na área é tratada por 

LACAZ (1996, p.77) que argumenta que houve modificações nas fontes de 

financiamento, pois os recursos da Saúde vinham de Fundos de Previdência e 

Assistência Social (FPAS). Os gastos com a atenção à saúde nas três esferas de 

governo entre 1980 e 1990 mostram que os da União nunca foram inferiores a 71% 

(1986), tendo alcançado o patamar de 87% em 1988.  

O Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS)42 sofreu inúmeras 

mudanças com relação ao seu papel, porém continua através do INSS (Instituto 

Nacional de Seguridade Social), realizando e sendo responsável pelas perícias 

médicas, reabilitação profissional e pelo pagamento de benefícios. (MS, 2002 p.12).  

O INSS tem a responsabilidade pelo pagamento de benefícios, enquanto o 

trabalhador esteja doente ou continue com a incapacidade pelo acidente bem como 

é responsável pela reabilitação profissional para o preparo e a capacitação dos 

acidentados a fim de que os mesmos voltem ao mercado de trabalho. Consolidar 

dados e divulgá-los também faz parte de suas ações. 

O INSS tem um instrumento de notificação de Acidentes do Trabalho (CAT) 

que também pode ser utilizado para as doenças adquiridas e/ou desenvolvidas no 

trabalho, essa comunicação é um importante instrumento de notificação de 

doenças/acidentes para o MPAS, MS e MTE. 

Ao sofrer um acidente ou doenças do trabalho, o trabalhador tem o direito de 

ficar afastado e receber pelos dias ausentes ao trabalho. Caso sua licença passe de 

_________________________________________________________________________________ 
42Em 1967 foi implantado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), cujo objetivo era atender 
ao sistema produtivo, atenuando as tensões. A previdência social era um amortecedor destinado a 
absorver e neutralizar o impacto das diferenças sociais sobre os trabalhadores (POSSAS 1981, p. 
226).  
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15 dias, o “benefício” será pago pelo INSS, e se o período for menor que 15 dias, a 

empresa/empregador deve pagar. Isso ocorre somente aos trabalhadores 

assalariados, ou seja, aqueles que possuem suas carteiras assinadas. 

A CAT deve ser emitida até o primeiro dia útil seguinte ao acidente, porém 

sabe-se que isso não acontece e que é preenchida mesmo não ocorrendo o 

afastamento do trabalhador. O preenchimento deve ser feito pelo 

acidentado/trabalhador, seus familiares, sindicato, médico, autoridade pública, 

empresa, de acordo como o que determina o Decreto nº. 611 de 1992, o qual 

apresenta a lista de doenças profissionais ou do trabalho.   

São notificados os acidentes de trabalho, restringindo-se, portanto, à 

notificação de acidentes de trabalhadores com carteira assinada, que representam, 

atualmente, menos da metade da força de trabalho ocupada. Logo registros de 

serviços de emergência podem ser importante fonte de informação dos acidentes de 

trabalho e das ações de vigilância. 

Sabe-se que as empresas são responsáveis pela notificação de acidentes, 

mas é o mesmo que dar ao lobo a responsabilidade de cuidar das ovelhas. A morte 

é deixada de lado, bem como os acidentes, os quais passam despercebidos. E de 

se considerar como agem as empresas que contratam funcionários sem carteira 

assinada e/ou não notificam o acidente, doença ocupacional. 

A proposta de reforma previdenciária de 1995 impôs perdas significativas não 

apenas às categorias profissionais do setor público, mas também aos empregados 

do setor privado, retirando os benefícios e privilégios que os constituintes haviam 

consagrado na Constituição de 1988.  

As mudanças propostas foram às seguintes: o critério de tempo de serviço 

para idade mínima e tempo de contribuição, o fim das aposentadorias especiais e 

imposição de um teto para pensões de funcionários públicos, com um redutor de 

30% acima do teto, destacando-se apenas alguns dos aspectos mais polêmicos da 

emenda.  

Essa política atingiu a população negativamente. Observemos, por exemplo, 

os seguintes dados: em 1996, no Regime Geral de Previdência Social, mantido pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foram pagos R$ 42,6 bilhões a 16,5 

milhões de beneficiários, enquanto no setor público R$ 46,1 bilhões foram gastos 

com pagamento de cerca de 2,9 milhões de inativos. Ou seja, 14,9% dos 
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beneficiários receberam 52% do total de recursos. No regime geral, conforme dados 

de junho de 1997, 15,1% dos beneficiários receberam de 45,8% do total da despesa 

mensal com benefícios. Conforme o Jornal Folha de São Paulo os indícios que 

população segurada, 90% façam parte do regime geral e os 10% restantes estejam 

nos regimes denominados especiais (União, Estados e Municípios) (Edição de 

27/09/97). 

A escolha da tramitação da Reforma da Previdência deveu-se, além do 

contexto conjuntural mais amplo aqui exposto, ao fato de que essa emenda 

constitucional proposta pelo Poder Executivo trouxe à tona aspectos importantes da 

relação entre Executivo e Legislativo, tais como o papel dos partidos políticos, a 

questão da coesão e disciplina partidária, o papel dos líderes partidários na 

condução da votação das matérias em plenário e na formação e funcionamento das 

comissões legislativas, além das dificuldades mais gerais do processo de reforma 

constitucional. 

 

“Em ambas são facilmente percebidas as tentativas de suprimir direitos adquiridos, de 
quebrar o princípio da universalidade da cobertura, de romper o conceito de seguridade social e de 
transformar os contribuintes, os aposentados e os pensionistas em investidores no incerto mercado 
de capitais do Brasil, via fundos de pensão milhões de trabalhadores a curto, médio e longo prazos, 
caracterizando-se como autêntica ‘política de imposição de perdas’” (AROUCA, 1995, p 22.). 

 

A recorrente questão do déficit, na verdade o maior motivo declarado para a 

reforma, também é objeto de dissenso, desde a concepção até a base de dados. 

Segundo o IPEA (2002, p.15), o déficit foi de R$ 13,3 bilhões em 2001, ou seja, 

1,08% do PIB e um superávit de R$ 16,6 bilhões em 1988 registraram-se um déficit 

de R$ 9,1 bilhões em 1998 (CECHIN, 2002, p. 14). 

Segundo Pinheiro (2001, p. 34), de janeiro a outubro de 2001, o déficit foi 

6,6% menor que o de 2000, essa redução é resultado da reforma, combinado com 

outros fatores, como a recuperação da economia no período, o que resulta em maior 

massa salarial, conseqüentemente, maior arrecadação para os cofres públicos. 

Mas fica a pergunta deixada por SILVA (2004): Afinal, a reforma de 1998 

reverteu a tendência de déficit? Existem muitas dúvidas sobre esse tema, mas existe 

a certeza que o déficit foi nos direitos adquiridos pelos trabalhadores já pouco 

assistidos pelos direitos, mas agora estão sujeitos as normas de redução do tempo 

do benefício, aumento no período de trabalho para aposentadoria, entre outros. 
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O equilíbrio das contas da Previdência sofreu com as mudanças na 

demografia do Brasil, ou seja, o aumento da expectativa de vida , assim o 

trabalhador continua desfrutando mais tempo do beneficio e a redução no 

crescimento populacional faz com que o numero de trabalhadores na ativa diminuam 

, consequentemente, diminui o numero de contribuintes que garantem o pagamento 

dos benefícios aos aposentados. 

Portanto fez-se necessário as mudanças aprovadas na Emenda 

Constitucional nº 20, por exemplo: 

Aumento da idade para fins de beneficio de aposentadoria; eliminação do teto 

de 10 salários mínimos; regras de cálculo, passa a ser a média aritmética dos 

últimos meses não mais o último salário; o tempo de contribuição aumenta passando 

para 35 para homens e 30 anos para mulheres; a aposentadoria por idade passa 

para 65 para homens e 60 para mulheres. 

Segundo o Governo no período de 200 e 2001as alterações permitiram um 

equilíbrio nos últimos anos, mas não descarta a possibilidade de novas modificações 

caso seja necessário (MARQUES, 2003, p. )  

É bom lembrar que a Previdência é fonte não apenas de pagamento de 

aposentadorias, mas concede benefícios de perda de capacidade laboral, 

complementação de renda, auxílio doença e presta serviços preventivos e curativos.   

A Previdência Social (PS) nunca atuou como uma efetiva seguradora na 

medida em que pouco se interessa pela prevenção e controle dos acidentes e 

doenças do trabalho, mas apenas age na “reparação” dos danos e não se integrou 

ao modelo de Seguridade Social previsto na CF de 1988. 

No período de 1998 a 2003, a Previdência registrou, aproximadamente, 

22.903.311 carteiras existentes no Brasil. Isso significa 27,63 % da população 

economicamente ativa, que atinge o total de 82.902.408 pessoas.  

Existe uma tendência de privatização desse setor, uma estratégia de conter 

as responsabilidades da Previdência Social/União, diante do déficit orçamentário. A 

lógica adotada pela PS é dar prioridade ao corte de benefícios e, agora, acena com 

a perspectiva de privatização do Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT), como 

parte da Reforma da Previdência Social. Fica a pergunta: Quem vai regular o 

pagamento desse “ beneficio”? A previdência pouco realiza na prevenção de 
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incapacidades, apesar de estar descrito na Constituição, atua somente na reparação 

do dano. 

Portanto a proposta é criar parcerias entre empresários e trabalhadores, 

retirando-se, assim, do Estado essa atribuição, o que abre espaço para que potentes 

grupos seguradores privados, prevalecendo as previdências privadas, as quais 

podem chegar a assumir o controle de um mercado (SCHUBERT, 1996), atingindo, 

segundo algumas estimativas, cerca de US$ 3 bilhões! (LACAZ, 1997). 

O que aqui fica explícito é que não há integração intersetorial e isto deve-se 

dar a partir dos princípios e diretrizes do SUS, particularmente a universalidade, a 

integralidade e o controle social, algo muito longe de ser incorporado pela prática 

dos órgãos do setor Trabalho e Previdência Social, daí a proposta de coordenação 

sistêmica do modelo a partir do SUS (LACAZ , 1994, 3ª CNST). 

Para esclarecer o modelo de organização das ações de Saúde do 

Trabalhador aprovado deve conter pesquisa, a vigilância, a assistência e a 

reabilitação, que ainda se encontram distribuídas em diversos Ministérios 

(Previdência, Saúde e Trabalho)”. (MS/DST 1994, p. 15). 

Aqui fica patente que é a integração intersetorial que deve se dar a partir dos 

princípios e diretrizes do Sus, algo não incorporado pela prática dos órgãos do setor 

Trabalho e Previdência Social, daí a proposta de coordenação sistêmica da proposta 

pelo Sus.Mediante a constituição de comissão composta por representantes dos 

Ministérios da Saúde, Trabalho e Previdência, das Centrais Sindicais e movimento 

popular; do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), (MS/DST, 1994). E, no 

“processo de unificação, as ações de saúde do trabalhador devem ser 

desenvolvidas sob a coordenação do SUS, com a integração dos diversos órgãos 

nas esferas municipal, estadual e federal, estabelecendo-se mudança na prática de 

vigilância (...) e incorporando-se o controle social” (MS/DST, 1994, p. 15). 

 

1.4.3 - Ministério Público do Trabalho 

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, sendo responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
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O Ministério Público do Trabalho (MPT)43 é um dos ramos do Ministério 

Público da União, que também compreende o Ministério Público Federal, o 

Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.  

Esta disposto na Constituição Federal no capítulo das funções essenciais à 

Justiça, sem vinculação funcional com quaisquer dos Poderes do Estado. Tem como 

princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 

Possui independência e autonomia, com orçamento, carreira e administração 

próprios.  

O Ministério Público tem uma característica própria e independente o que 

facilita a sua atuação, podendo responsabilizar civil e penalmente o 

patrão/responsável/ empresário/ visando repor o dano ocorrido atuando com a ação 

de reparação de dano, contra o empregador ou prepostos ou terceiros. Isto ocorre 

através da função do Procurador. 

A função do procurador não deve ser apenas de perseguir os indivíduos que 

cometem infrações, mas sua função principal é vigiar os indivíduos antes da infração 

cometida. Não é somente um agente da lei; é, antes de tudo, um olhar que leva para 

o procurador geral e este para o ministro (FOUCAULT, 1996, p. 168).  

Faz-se uma interpretação que esta função de procurador fica em posição 

estratégica não somente agindo conforme a lei, mas intervindo nas ações 

trabalhistas ajuizadas no âmbito da Justiça do Trabalho, procedendo à fiscalização; 

regularização das situações ilegais quando envolvidos interesses coletivos e difusos; 

orientação dos interessados através de audiências públicas, palestras, workshops, 

reuniões setoriais, etc; realização de ações preventivas através de investigação de 

denúncias, com a instauração de inquérito; na forma repressiva, com ajuizamento de 

ações cabíveis junto à Justiça do Trabalho. Atuando em vários estados na 

prevenção e na reparação dos danos causados ao trabalhador rural ou urbano.  

O Ministério Público do Trabalho mediante aos resultados das audiências 

expede recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância 

pública, bem como ao respeito dos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

43Ministério Público do Trabalho/MPT é um dos ramos do Ministério Público da União. Tem como 
chefe o Procurador-Geral do Trabalho, eleito em lista tríplice e nomeado pelo Procurador-Geral da 
República.  
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promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (inciso 

XX, art. 6º da Lei Complementar nº 75/93). 

Para Foucault, “... teve efeitos muito mais rápidos e decisivos na medida em 

que estava mais diretamente ligada a reorganização do poder de punir, codificação, 

definição dos papéis, tarifação das penas, regras de procedimento, definição do 

papel dos magistrados” (1987, p. 85). 

A Saúde Pública, através do SUS realiza também ações conjuntas com o 

M.T.E., INSS e outros órgãos governamentais, vêm buscando o cumprimento da lei 

sobre a reserva de vagas para trabalhadores portadores de deficiência, visual, 

auditiva e mental. Existe realmente o envolvimento em prol da saúde do trabalhador, 

também foram várias iniciativas de trabalho intersetorial, com a execução de 

inspeções em conjunto com a CEMAST/SESA. 

O M. P. tem colaborado com na interpretação e elaboração de relatórios 

técnicos que respaldam as ações de S. T. no SUS, encaminhando os conflitos pela 

superposição das atribuições de inspeções e fiscalização do MT. (MP do Estado de 

São Paulo, 1992) 

O MPT, MT e o INSS estão buscando incluir funcionários e ainda beneficiários 

reabilitados, em empresas com 100 (cem) ou mais empregados, de maneira a inserir 

o trabalhador diretamente no mercado de trabalho. (Ministério Público da União 

05/07/06)  

Elaboração de pareceres técnicos, realmente, realizando suas atribuições. 

Tanto que em mais uma iniciativa o Fórum de Proteção ao Meio Ambiente do 

Trabalho do Estado do Paraná lança a Cartilha44 de Prevenção, Saúde. Higiene e 

Segurança no Trabalho com o objetivo da cartilha é promover a prevenção em 

saúde, higiene e segurança do trabalhador.  

É de grande importância considerando o grande número de trabalhadores 

vitimados por acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, além dos altos custos 

sociais e econômicos (MPT. 9ªRegião – Curitiba). 

 

_________________________________________________________________________________
44Cartilha será distribuída: Federação das Indústrias do Paraná (FIEP) fará a distribuição aos 
sindicatos conveniados. Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura de São José dos 
Pinhais; Serviço de Saúde do Trabalhador da Prefeitura de Curitiba;  
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Considerações: 

A construção da Saúde do Trabalhador no Brasil, segundo DIAS (CUT, 1991, 

p.31) iniciou-se em 1978.  

Na década de 60 e 70 ocorreu um intercâmbio de experiências bem 

sucedidas na área de saúde do Trabalhador entre profissionais Italianos e 

brasileiros. Desencadeando no primeiro momento (1978-1986) que caracterizou 

importantes discussões na área de saúde do trabalhador, as quais foram 

apresentadas nas mais importantes Conferências de Saúde a 8ªCNS e a 1ªCNST. 

Até este momento a política de Saúde era marcada pelo descaso dos 

governos pela área de saúde do trabalhador. Isso fica claro quando se observam as 

dificuldades reais de acesso dos trabalhadores aos serviços públicos, a visão 

“curativa” tanto dos profissionais como dos serviços de Saúde.  

O segundo momento (1987-1990) destacando a institucionalização das 

ações na Saúde Pública, na 8ª CNS que nortearam, na implantação dos primeiros 

serviços de Atenção á Saúde do Trabalhador no Estado de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais.  

O terceiro momento (1990 - 1994) a implantação das ações pelo SUS, bem 

como as ações de S.T. neste sistema. Ocorreram conflitos no Sistema de Saúde, o 

qual se dividiu entre as propostas da Reforma Sanitária, o Projeto neoliberal, e a 

dificuldade de financiamento para as ações do SUS.  

Mas o conflito entre os profissionais do Ministério de Trabalho e do SUS, 

nesta área é uma questão histórica, uma hora é o Ministério que responsável pelas 

ações de Saúde do Trabalhador em outro momento é a saúde. Destacando o 

período de 1934, quando foram nomeados os primeiros inspetores-médicos do 

trabalho, para realizarem a inspeção higiênica nos ambientes de trabalho e foi 

retirada as atribuições do setor de Saúde Pública. Isto não foi solucionado e a falta 

de esclarecimento sobre as atribuições destes órgãos continua principalmente 

depois da Constituição de 1988. 

Foram identificados os conflitos na área de Saúde do Trabalhador, mas isto é 

previsto pela teoria de Michel Foucault , quando descreve a biopolítica que trata 

justamente da “população como problema político, como problema a um só tempo 

científico e político, biológico e como de poder” (p.293), ou seja, a biopolítica entre 

outras coisas vai prover mecanismos de previdência em torno de eventos aleatórios, 
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que são inerentes a um grupo social, a uma população de seres vivos, e buscará 

otimizar um estado de vida, buscando estados globais de equilíbrio. 

O projeto neoliberal era necessário combater as raízes da crise que se 

originava no poder dos sindicatos e do movimento operário, que pressionavam por 

melhores salários, condições de vida e trabalho e ampliavam os gastos sociais, 

assumidos pelo Estado. Este projeto foi uma estratégia internacional que 

estabeleceu uma política econômica monetarista com ampla privatização de 

empresas estatais, desencadeando menor responsabilidade do Estado deixando 

uma grande fatia do mercado para as empresas privadas, tanto de previdência 

privada como de planos de saúde.   

Já a questão do financiamento no SUS tem sido um dos temas mais difíceis 

de serem discutidos. Por exemplo a Municipalização das ações de Saúde ocorre de 

forma desigual nos Municípios, porque a forma de calculo é baseada na população, 

ou seja, o município pequeno recebe pouco e continua com dificuldades e o maior 

continua recebendo mais o que possibilita melhores serviços.  

O quarto momento o setor saúde foi conquistando novos caminhos. A 

Consolidação da legislação e pela regulamentação das ações nos setores de Saúde, 

Ministério do trabalho e Previdência Social. Que permanece até os dias atuais. 

Não somente a Saúde Pública tem a responsabilidade sobre as ações de 

Saúde do Trabalhador, assim destacam-se O MTE, a Previdência Social, e o M.P. 

Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) coordenar, orientar, controlar 

e supervisionar, fiscalização dos ambientes de trabalho e avaliação de 

documentações. 

A previdência atua na reparação do dano, ou seja, no pagamento de 

benefícios e na reabilitação profissional para o trabalhador acidentado voltar ao 

mercado de trabalho. Apesar das propostas da Constituição pouco atua na 

prevenção de acidentes. 

Diante do exposto verifica-se que já se passaram 20 anos, após as 

conquistas desencadeadas na 8ª CNS, como disse CAR ”tudo é muito devagar, mas 

houve pontos positivos”, a Constituição Federal, a Lei Orgânica de Saúde, a Lei nº. 

8142, isso por atitudes movimento sindical, através do movimento de reforma 

sanitária, entretanto as políticas de Saúde do Trabalhador baseavam-se em 

pagamentos de benefícios. Este benefício referece ao auxílio doença ou 
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aposentadoria por invalidez para aqueles trabalhadores impossibilitados de trabalhar 

permanente, devido à incapacidade permanente, amputações, seqüelas grave. 

Já o Ministério Público tem atuado, através de ações importantes, 

investigação de denúncias, prevenção e na reparação dos danos causados ao 

trabalhador, realmente se envolvendo nas ações de Saúde do Trabalhador. 

Ressaltando a convocação e a estratégia de envolver os diversos órgãos (INSS, 

SUS, MT) nestas ações.  

Algo que reforça a questão do discurso é o período da implantação dos 

serviços de saúde do trabalhador no SUS (OLIVEIRA, 2001), o qual foi marcado por 

conflitos no Sistema de saúde, que se dividiram entre as propostas da Reforma 

Sanitária e o Projeto Neoliberal, como também, pela dificuldade de financiamento 

para as ações do SUS.  

Portanto no próximo capítulo será esclarecido as atribuições legais da área de 

Saúde, especificamente da Vigilância Sanitária, que identificam através da 

Legislação que a Saúde tem responsabilidades sobre a Saúde do trabalhador. Será 

esclarecido as atribuições legais da área de Saúde, especificamente da Vigilância 

Sanitária, que identificam através da Legislação que a Saúde tem responsabilidades 

sobre a Saúde do trabalhador. 
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2- A HORA E A VEZ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

Na primeira parte deste capítulo será apresentado um breve histórico sobre as 

ações de Vigilância Sanitária no mundo e, especificamente, no Brasil. 

A segunda parte dará ênfase às responsabilidades penais na área de Saúde do 

Trabalhador e aos dados de interesse na área de Saúde do Trabalhador, como acidentes 

e óbitos no trabalho.  

 

2.1-A Vigilância Sanitária 

No século XVIII, as atividades consideradas da Vigilância Sanitária (VISA) no 

mundo eram, basicamente, o controle sanitário dos portos, com o objetivo de evitar a 

propagação de doenças advindas de outros países e Estados, comprometendo a 

saúde da população.  

As ações de fiscalização sanitária tinham o objetivo de reordenar os espaços 

de trabalho e de moradia, reduzindo a exposição das pessoas a lugares insalubres, 

segundo as concepções da higiene e da teoria dos miasmas. Essas atividades 

fazem parte das responsabilidades da VISA até hoje ou, de algum modo, as 

atividades atuais são semelhantes a essas. 

Em decorrência do desenvolvimento da ciência médica, os profissionais 

dessa área, que se tornavam observadores do social e do meio urbano, elaboraram 

uma nova leitura da cidade, do ponto de vista da saúde. Com a desculpa dos 

miasmas, as cidades passaram a sofrer intervenções, atraindo a atenção de 

diferentes profissionais, que criticavam a insalubridade do espaço urbano, resultante 

das condições de vida e trabalho, do amontoamento da população e da desordem.  

Essas ações são analisadas por Foucault como decorrentes do 

comportamento de medo e de angústia diante da cidade, que se denominou "medo 

urbano": medo das fábricas, dos cemitérios, dos hospitais, das cadeias, do 

amontoamento da população, das epidemias, dos esgotos, do lixo, da sujeira, das 

águas paradas... Esses eram os produtores de miasmas e foram postos sob 

vigilância médica e normatizados pela legislação sanitária dos séculos XVIII e XIX.  

Nessa época (na segunda metade do século XVIII), as ações de Vigilância na 

Europa tornaram-se um controle intenso, contínuo do processo de produção e do 
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comportamento humano, cuidando da técnica e da maneira de se fazer a tarefa. À 

medida que se aumenta a produção, torna-se mais importante o número certo de 

trabalhadores.  

Em 1842, deu-se início o processo conhecido por Reforma Sanitária na Grã-

Bretanha e nos EUA (STERN, 1980, p. 15). Aí a prevenção era feita por inspetores da 

comissão da Lei dos Pobres; a participação dos movimentos populares em fóruns 

institucionais deu consistência aos projetos nessa área.  

O poder tem a função de servir à economia, é modelado por ela, cede por 

contrato ou por força, aliena-se ou se liberta, circula ou se paralisa, está 

intrinsecamente relacionado à economia. Como o corpo transformou-se 

essencialmente na força produtiva, a partir do século XVII, quanto mais força de 

trabalho houver, mais pleno e correto funcionaria o sistema de produção capitalista. 

(FOUCAULT, 1974, p.  ).  

FOUCAULT diz que, numa análise de poder, nas relações e processo de 

trabalho no sistema capitalista, deve-se pensar em algumas perguntas. Como nasce 

esse poder? De onde vem? O que é esse poder? O que está em jogo? (FOUCAULT, 

2002, p.19). 

Está em jogo, na análise, a economia e as teorias de poder, a riqueza. À 

medida que essa economia funciona, o papel principal do poder é manter as 

relações de produção e, ao mesmo tempo, reconduzir as dominações de classe para 

que se desenvolvam modalidades próprias do sistema de produção.  

Os primeiros esforços importantes para a industrialização brasileira  vêm do 

Império. Durante o Segundo Reinado, empresários brasileiros, como Irineu 

Evangelista de Souza, Visconde de Mauá, e grupos estrangeiros, principalmente 

ingleses, investem em estradas de ferro, estaleiros, empresas de transporte urbano 

e gás, bancos e seguradoras.  

Como destaca PIOVESAN, a Vigilância Sanitária teve início no Brasil, na 

época do império, entre 1808 e1889, começando com o controle sanitário nos 

portos, instaurando o regimento da Provedoria com o modelo da polícia médica. Foi 

criada a Inspetoria de Saúde Pública do Porto do Rio de Janeiro. Os Serviços de 

saúde foram centralizados novamente, em 1849, devido à ineficiente organização 
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sanitária municipal. Em 1885, ocorre a Reforma dos Serviços Sanitários, sendo 

divididos entre: serviço sanitário terrestre e serviço sanitário marítimo. (2002) 

Nessa época, a política econômica oficial priorizava a agricultura exportadora, 

devido à grande utilização do transporte marítimo, que escoava a exportação. 

Conseqüentemente, as ações de Vigilância começaram a privilegiar essa área, ou 

seja, os portos.  

A partir do final do século XIX, ocorreu, no Brasil, a reestruturação na 

vigilância sanitária, a qual foi impulsionada pelas descobertas nos campos da 

bacteriologia e da medicina, no período que inclui a I e a II Grande Guerra, e pelo 

crescimento econômico ocorrido com aumento da produção no país, no pós II 

Guerra Mundial, colaborando na ampliação das atribuições da Vigilância Sanitária. 

(EDUARDO, 1998, p. 3). 

Em 1937, ainda no Brasil, o Ministério da Educação e Saúde definiu o espaço 

institucional dos campos de atuação da Vigilância Sanitária.  O objetivo era realizar ações de 

controle sanitário em conjunto com os Serviços de Saúde dos Portos, normativa essa nunca 

cumprida, mas que incorporava as recomendações internacionais. Observa-se ao longo do 

século XX, um crescimento de atividades e produtos, como a siderurgia, concederam às 

empresas de ferro e aço diversos benefícios fiscais. Na ocasião, a produção brasileira era de 

apenas 36 mil toneladas anuais. No mesmo ano foi inaugurada a usina de Monlevade, com 

capacidade inicial de 50 mil toneladas anuais de lingotes de aço, no mesmo ano foram 

constituídas a companhia siderúrgica de Barra Mansa e a Companhia Metalúrgica de Barbará.  

Esta entre outras empresas resultou na propagação de partículas pesadas 

como dióxido sulfúrico, no aumento a concentração de gás carbônico e outras 

partículas menores, bem como outros poluentes derivados de diversos produtos de 

consumo. Nos centros urbanos a poluição estava aliada a má qualidade da água e 

esgoto. 

O processo de industrialização e a crescente urbanização modificaram o 

panorama da relação de trabalho. O movimento sindical emergente começou a 

expressar o controle social que a força de trabalho necessitava. Ao mesmo tempo, 

as novas tecnologias, ao incorporaram novos processos de trabalho, geravam riscos 

que culminavam em acidentes de trabalho e doenças profissionais. Por isso as 

empresas eram submetidas a fiscalização do Estado pó órgão específicos. 
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As dificuldades causadas pela II Guerra Mundial ao comércio internacional 

favorecem essa estratégia de substituição de importações. É o caso da Fábrica 

Nacional de Motores, fundada em 1943, no Rio de Janeiro. O primeiro auto-forno da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) começa a operar, em Volta Redonda (RJ), 

em 1946. A Petrobrás foi criada em outubro de 1953 detendo o monopólio de 

pesquisa, extração e refino de petróleo. Todas eram então empresas estatais. 

Entre 1956 e 1961, época do governo Juscelino Kubitschek, o capital estrangeiro foi 

estimulando a produção. No início dos anos 60, o setor industrial supera a média de 

crescimento dos demais setores da economia brasileira e diversas indústrias estrangeiras 

foram implantadas, como a indústria de eletrodomésticos e veículos, com o objetivo de 

multiplicar o número dessas indústrias e das fábricas de peças e componentes. Com isso, os 

serviços de infra-estrutura precisavam ser melhorados, como transporte e fornecimento de 

energia elétrica.  

Esses investimentos externos e internos também estimularam a diversidade 

na economia do Brasil, aumentando a produção de insumos, máquinas e 

equipamentos pesados para mecanização agrícola, fabricação de fertilizantes, 

frigoríficos, transporte ferroviário e construção naval.  

Nos anos de 1968 a 1974, o crescimento econômico da época ficou sendo 

chamado "milagre econômico", devido à viabilidade de grandes investimentos em 

infra-estrutura (rodovias, ferrovias, telecomunicações, portos, usinas hidrelétricas, 

usinas nucleares), nas indústrias de base (mineração e siderurgia), de 

transformação (papel, cimento, alumínio, produtos químicos, fertilizantes), 

equipamentos (geradores, sistemas de telefonia, máquinas, motores, turbinas), bens 

duráveis (veículos e eletrodomésticos) e na agroindústria de alimentos (grãos, 

carnes, laticínios).  

O grande desenvolvimento econômico da época despertou, nos anos de 1976 

a 1977, a necessidade de reestruturação do Ministério da Saúde, a qual 

desencadeou a criação da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), 

organizada por divisões: Portos, Aeroportos e Fronteiras (DIPAF), Medicamentos 

(DIMED), Alimentos (DINAL), Saneantes e Domissanitários (DISAD), Cosméticos e 

Produtos de Higiene (DICOP). 

Criada a Secretaria de Vigilância Sanitária, esta recebeu a responsabilidade 

de atuar em novas ações como fiscalizar a área de alimentos, medicamentos, 
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produtos de higiene e limpeza, ou seja, agregou maiores responsabilidades, além do 

trabalho nos portos e aeroportos. A Vigilância Sanitária, através da polícia sanitária, 

realizava a fiscalização de embarcações, cemitérios e áreas de comércio de 

alimentos e o exercício profissional de profissões de risco à saúde da população. 

A partir da metade da década de 1980, a participação popular e de entidades 

representativas de diversos segmentos da sociedade no processo político definiu 

que o Estado deve cumprir o papel de guardião dos direitos do consumidor e ser 

provedor das condições de saúde da população.  

Por sua vez, o Brasil apresentou uma dinâmica social dada pela participação 

dos trabalhadores e pela construção social do espaço, elemento fundamental na 

construção de redes de resistência do modelo vigente, para que este avance nos 

seus propósitos de promoção da saúde nos condicionantes da relação da saúde 

com o objeto da ação de vigilância. (MENDES, 1994). 

No Brasil, surge a assessoria sindical feita por profissionais comprometidos 

com a luta dos trabalhadores, que trabalham individualmente ou através de 

organizações como o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde 

e dos Ambientes de Trabalho (DIESAT) e o Instituto Nacional de Saúde no Trabalho 

(INST). A assessoria sindical estudava os ambientes e condições de trabalho, 

levantando riscos e constatando danos para a saúde. 

Articulações políticas com os sindicatos obtiveram a conquistas, como a 

revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, 

a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a 

interdição de máquina e a participação de inspeções nas empresas.  

No período pós - 1986 ocorreram as Conferências de Saúde, que foram 

compreendidas como marco na história da Saúde Pública no Brasil, em 

conseqüência da participação popular, já destacadas no capítulo anterior: a 8ª CNS 

e a 1ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, que foram desencadeadoras 

de grandes conquistas.  

Duas dessas conquistas foram a promulgação da Constituição Federal de 

1988 e a elaboração da Lei Orgânica de Saúde em 1990, que sustentaram a 

institucionalização das ações de Saúde do Trabalhador na rede de serviços de 

saúde, com amparo legal. São consideradas iniciativas do governo, mas devem ser 
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compreendidas como reflexo das lutas dos trabalhadores e do movimento de 

Reforma Sanitária.  

A 1ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador teve como principal 

marca a formulação de conteúdos para a Política Nacional de Saúde do Trabalhador 

para o país.  

Passam a ser utilizadas normas e legislações que regulamentam a relação 

entre o trabalho e a saúde, de qualquer origem, especialmente na esfera do 

trabalho, da previdência, do meio ambiente e das convenções internacionais 

ratificadas pelo Brasil.  

Na 1ª CNST, algumas propostas foram cruciais para definição das atribuições 

da Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador, as quais seguem: 

• As ações fiscalizadoras devem ser da responsabilidade dos órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais, exercidas pelo SUS – de forma 

descentralizada e integrada;  

• A empresa deverá ser fiscalizada pela autoridade sanitária local, definida 

pelo Sistema Único de Saúde. 

 

A Constituição Federal do Brasil, no Artigo 200, determina que compete ao 

sistema único de saúde, além de outras atribuições, nos termos da lei: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 

 para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 

de saúde do trabalhador;  

III - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psico-ativos, tóxicos e radioativos; 

IV - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido e do 

 trabalho. 

A Constituição coloca as atribuições do SUS e determina a execução das 

ações, através dos serviços de Vigilância Sanitária e da Saúde do Trabalhador. 

Em 1990, as atribuições são reforçadas na Lei Orgânica do SUS no Artigo 6º. 

Está incluída, no campo de atuação do SUS, a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária; 



 

 

88 

88 

b) de vigilância epidemiológica; 

c) de saúde do trabalhador; 

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (Lei 8080/90). 

As Bases do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária são: as recomendações 

emanadas do Conselho Nacional de Saúde, que deverão expressar o marco 

referencial do sistema; e a organização do sistema de modo a garantir os princípios 

do SUS. É fundamental a inclusão no quadro pessoal de servidores técnicos e 

administrativos, que devam integrar as equipes multidisciplinares para atender à 

diversidade de funções no campo da defesa e proteção da saúde e a efetiva 

participação do conjunto das profissões de saúde nas ações e serviços de vigilância 

sanitária. 

O artigo 6º ainda contempla a questão Saúde do Trabalhador, conceituada da 

seguinte forma: 

 
"... um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 
 epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
 trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho". (Lei 8080/90). 

 

Esta lei separa as ações de S.T.das ações da VISA, entende-se que precisam 

de estruturas separadas, não são incumbência exclusivamente da VISA, mesmo por 

que estas necessitam de ações interinstitucionais. 

Isso fica muito claro quando se compara a disponibilidade de uma legislação 

que define as atribuições da VISA e entre elas está o controle e fiscalização dos 

procedimentos de empresas no âmbito federal, estadual e municipal, ou seja, dá 

poderes e, ao mesmo tempo, não permite que sejam utilizados.  

Uma das atribuições da VISA é a fiscalização; essa tem o potencial de gerar 

conflitos, porque é um recurso de poder nem sempre desejado pelos que governam 

e implica o fortalecimento da capacidade de escolha da população, individual e 

coletiva. A população ainda não aceita a atuação, nem em sua residência nem em 

seu ambiente de trabalho, por isso precisa ser reforçado esse trabalho para que a 

população aceite esse tipo de intervenção.   

Quando a equipe da VISA chega a um estabelecimento/empresa muitas 

vezes não é bem recebida pelo proprietário/responsável, mas também existe um 
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receio por parte dos trabalhadores, por que pensam que estamos atrapalhando o 

serviço deles e realizando inspeções sem efeitos concretos, ou seja, não muda nada 

e conseqüentemente o serviço de inspeção caí em descrédito parte dos 

trabalhadores. 

Na realidade, apesar dos instrumentos legais, a Política de Saúde do 

Trabalhador ainda não está implantada. Os técnicos da área de S.T. não conseguem 

atuar efetivamente, pois, ao se confrontarem com o capital, são ameaçados com a 

exoneração ou são de fato exonerados dos seus cargos.  

A Lei (8080/90) define que a Vigilância Sanitária em seu conjunto de ações é 

capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de 

consumo que, direta ou indiretamente, relacionem-se com a saúde, compreendidas 

todas as etapas e processos da produção ao consumo; o controle da prestação de 

serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

O artigo 16º compreende o controle das agressões ao meio ambiente, o 

saneamento básico e as condições relativas aos ambientes de trabalho (Lei 

8080/90).  

Embora a área de abrangência da vigilância sanitária tenha sido ampliada a 

responsabilidade ao longo dos anos, a legislação sanitária brasileira, bem como a 

estrutura dos órgãos, não acompanhou esse avanço. (DUARTE, 1990, p. 64 por 

LUCCHESE, 2001). 

A VISA tem a função de garantir a qualidade dos serviços e produtos 

oferecidos à população. É dividida, basicamente, em quatro áreas: Produtos e 

Serviços, que atua em farmácias, hospitais, laboratórios, clínicas, fábricas de 

saneantes, cosméticos e produtos de interesse da saúde; Alimentos, 

supermercados, lanchonetes, indústria de alimentos, entre outros; Saúde Ambiental, 

que controla a poluição de água, ar, solo; a Saúde do Trabalhador, que avalia as 

condições de iluminação, temperatura, umidade, ventilação, ergonomia, processo de 

trabalho em todos os estabelecimentos que envolvem os setores anteriores. 

Porém, as leis, as conquistas nem sempre se refletem na realidade. A 

conceituação de discurso como prática social indica a idéia de que o discurso 

sempre se produziria em razão de relações de poder. Existe uma correlação entre 
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as práticas discursivas e as práticas não discursivas, embora permaneça a idéia de 

que o discurso seria construído a partir da realidade e produziria poder e saberes.  

Desde 1990, esse projeto neoliberal vem sendo implantado através da ação 

dos governos federais. Tem combinado medidas que transformam a estrutura 

econômica interna (privatizações, abertura comercial, desregulamentações). 

No mundo do trabalho, podem-se identificar quatro efeitos principais 

(BORGES e POCHMANN, 2002): 

• Primeiro: uma explosão do desemprego. O governo FHC produziu um 

milhão de desempregados a mais em cada um dos seus oito anos de mandato;  

• Segundo: uma corrosão do valor dos salários (segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, a renda real do trabalhador está em queda 

continuada desde 1998, tendo acumulado perda de 10,8%);  

• Terceiro: um crescimento assustador do mercado informal (isto é, do 

trabalho precário) que abrange dois terços da população ocupada;  

• Quarto: o desmonte da legislação de proteção aos trabalhadores.  

Esse projeto desencadeou o desemprego, o crescimento do trabalho informal, 

a perda do poder aquisitivo, a falta de interesse em cumprir os direitos dos 

trabalhadores, ou seja, prejudicou o trabalhador de diversas formas, portanto, ele 

está nas mãos dos empresários.  

Nesse sentido, o que podemos esperar é um agravamento da crise provocada 

pela diminuição dos recursos disponíveis para fazer políticas públicas de tipo social. 

Desencadeou-se uma crise econômica e social, pelo não atendimento de direitos 

básicos dos quais necessita a população, implicando o retrocesso das conquistas 

dos trabalhadores e o aumento do desemprego. 

Destaca-se nessa Lei (SUS) a problemática de que metade dos recursos do 

Ministério da Saúde são destinados aos Estados e Municípios, conforme o cálculo 

determinado pelo número de habitantes e independentemente de qualquer 

procedimento prévio ou Programa (Lei 8080/90 - Artigo 35). 

Esse item da lei também é preocupante, pois se refere aos recursos 

financeiros e a seus critérios de distribuição, permitindo somente o recebimento 

através do número de habitantes, não levando em consideração a realização de 

ações específicas, programas voltados para a implantação de uma política de saúde 
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do trabalhador. Portanto, não há um incentivo e é necessária a garantia de fontes de 

financiamento que não recaiam mais uma vez sobre o próprio trabalhador.  

O processo de transferência de recursos e responsabilidades na execução de 

ações de Vigilância Sanitária (VISA), no âmbito municipal, faz parte do termo 

descentralização dos serviços, preconizado pela Lei SUS, a qual não garante a 

mudança no padrão de atenção à saúde. 

As responsabilidades entre os gestores do SUS devem ser pactuadas e 

implementadas de forma integrada entre Estado e o Governo Federal, com a 

descentralização das ações de VISA, as quais resultam em maior impacto para a 

proteção da saúde da população.  

Durante os anos de 1993 a 1996, 124 municípios assumiram a condição de 

gestão semiplena, o que corresponde a 15,57% da população brasileira. Os 

municípios começam a ensaiar o seu papel mais abrangente de gestor, 

estabelecendo importantes avanços na reorganização do sistema, com conseqüente 

melhoria nos níveis de saúde da população.  

Em 2000, os municípios puderam definir o grau de complexidade de seus 

serviços; quanto mais eles atuassem e tivessem condições de prestar serviço à 

população, maior o grau de sua gestão, classificando-se em gestão parcial, 

semiplena e plena. Uma das condições para que os municípios assumissem o 

sistema de gestão semiplena é passar a gerenciar 22,24% do teto financeiro do 

sistema, que hoje gira em torno de 8,5 bilhões de reais por ano.  

No caso de Município que não tenha condições organizativas para executar 

ações e Serviços de Vigilância Sanitária, na forma instituída na Lei Orgânica da 

Saúde, a cooperação técnica seria prestada pelo Estado. Será efetivada mediante a 

execução dos serviços e ações correspondentes e o apoio para estabelecimento e 

desenvolvimento das condições técnico-científicas e administrativas necessárias 

para que o Município possa assumir, plenamente, os encargos que legalmente lhe 

são atribuídos. 

Na execução de atividades de sua competência, a União poderá contar com a 

cooperação de Estados ou Municípios. Ao Estado cabe coordenar, executar ações e 

implementar serviços de vigilância sanitária, em caráter complementar às atividades 

municipais e prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e, na execução de 
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atividades de sua competência, o Estado poderá contar com a cooperação dos 

Municípios.  

 Em 1991, a Norma Operacional Básica (NOB 91), na primeira etapa, 

previa ações para a criação de instrumentos reguladores para a construção de 

diretrizes do financiamento a partir do pagamento por procedimentos e 

transformava, assim, os Sistemas Estaduais e Municipais de Saúde em meros 

prestadores de serviços.  

Não existia a definição das fontes de recursos para a realização das tarefas 

na legislação, mas os valores sempre foram baixos e não suportavam o orçamento 

necessário. Supunha-se que os orçamentos da União e dos estados contemplassem 

esses recursos.  

A NOB 93, respaldada pela lei do SUS - "A Ousadia de Cumprir a Lei" - tenta 

recuperar o item considerado como a questão principal, “a municipalização dos 

serviços”, e estabelece situações transitórias de gestão incipiente, parcial e 

semiplena, que indicam para uma situação mais definitiva, que é a gestão plena do 

sistema. 

Em 1994, a PORTARIA MS/GM Nº. 1.565 define o Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária e sua abrangência, esclarece a competência das três esferas de 

governo e estabelece as bases para a descentralização da execução de serviços e 

ações de vigilância em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

Essa Portaria define Vigilância Sanitária como “um conjunto de ações capaz 

de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde do indivíduo e da 

coletividade”. Deve intervir nos problemas sanitários decorrentes da produção, 

distribuição, comercialização e uso de bens de capital e consumo, e na prestação de 

serviços de interesse da saúde; exerce a fiscalização e o controle sobre o meio 

ambiente e os fatores que interferem na sua qualidade, abrangendo os processos e 

ambientes de trabalho, a habitação e o lazer (Lei nº. 1.565 - Artigo Art. 3º- itens de I 

– III). 

O controle anteriormente descrito abrange todas as etapas do processo de 

produção de bens de capital, de consumo e de prestação de serviços que, direta ou 

indiretamente, se relacionam com a saúde, com vista à garantia da sua qualidade e  

as ações destinadas à promoção e proteção da saúde do trabalhador submetido aos 
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riscos e agravos advindos dos processos e ambiente de trabalho (Lei nº. 1.565 – 

Artigo 4 - Parágrafo único). 

Nesse artigo, a Lei reforça que as ações realizadas garantam a qualidade e 

as ações destinadas à promoção e proteção da saúde do trabalhador submetido aos 

riscos e agravos advindos dos processos e ambiente de trabalho. 

O Campo de Atuação da Vigilância Sanitária, nessa Lei, é decorrente da 

articulação intersetorial com órgãos e entidades de outros Ministérios, que darão 

ênfase à preservação do equilíbrio dos ecossistemas regionais, protegendo-os da 

ação de fatores poluentes e da invasão de agentes biológicos. (Lei nº. 1.565 - Artigo 

6º - § 2º - incisos I, II, III e X). 

As ações de vigilância sanitária enunciadas nessa Lei incluem ações 

específicas da vigilância sanitária na área de saúde do trabalhador e o controle do 

processo de trabalho e as medidas de interação da política de saúde com as 

políticas econômicas e sociais cujos resultados constituem fatores determinantes e 

condicionantes do nível de saúde da população. 

A União e os Estados promoverão a descentralização político-administrativa 

de modo a que a articulação intersetorial prevista se concretize efetivamente no 

âmbito do Município e de instâncias regionais do SUS (Lei nº. 1.565 - artigo 4º, 

inciso II, alínea "a" e Lei nº. 1.565 - artigo 6º, § 2º). 

A competência está em consonância com o disposto a cada uma das esferas 

de governo do SUS: à União cabe coordenar o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, prestar cooperação técnica e financeira aos Estados e Municípios e 

executar ações de sua exclusiva competência (Lei nº. 1.565 - Artigo 6º incisos I a X). 

As três esferas de governo no SUS devem atuar, considerando-se a 

necessidade de demarcação do campo de vigilância sanitária, para evitar omissão 

ou superposição de ações referentes à formulação de políticas, ao planejamento, à 

execução, ao controle e à fiscalização das atividades de proteção e defesa da 

saúde, individual e coletiva. 

A atuação da VISA requererá fundamentação de dados gerados e atualizados 

pela própria instância de governo onde se localiza, para que sejam realizadas ações 

eficientes e voltadas à prevenção ou detecção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva. 
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Assim, o trabalho de vigilância sanitária, como expressão do trabalho em 

saúde, tem de ser entendido de modo a possuir abrangência intra e interinstitucional, 

bem como apresentar perspectiva de multidisciplinaridade e inter-setorialidade das 

ações. Em última análise, substitui-se a idéia de competição entre os setores pela 

idéia de cooperação entre os mesmos. (Wanderley, 2002, p. 16) 

Já as ações em Saúde do Trabalhador enfrentam o problema de integração 

das disciplinas em VISA; pressupõe-se ação, mas nenhuma delas contém na sua 

totalidade. Partindo desse pressuposto, as noções de interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade auxiliam a discussão sobre a constituição da VISA; pois 

sinalizam a necessidade de construção de matrizes, nas quais há integração das 

diversas disciplinas que se estruturam, constituindo um novo campo de 

conhecimento. (PIOVESAN, 2002) 

A VISA além da realização e promoção de estudos e pesquisas 

interdisciplinares, da identificação de fatores potencialmente prejudiciais à qualidade 

de vida e da avaliação de resultados de interesse para a saúde, é um órgão que 

deverá aplicar medidas corretivas para o exercício de direitos individuais e coletivos. 

Se tal processo é ainda hoje marcado por incertezas quanto à sua capacidade 

de realização, destaca-se a necessidade de um incremento da oferta de serviços, 

com a reorganização do modelo assistencial e com a reavaliação da das ações de 

S.T. 

Em 1997, a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador veio complementar 

a NOB-SUS, nº. 01/96. Tem por objetivo orientar e instrumentalizar a realização das 

ações de Saúde do Trabalhador urbano e rural, considerando as diferenças de 

gênero pelos Municípios, Distrito Federal e Estados. As ações devem se nortear 

pelos seguintes pressupostos básicos: a universalidade e eqüidade - acesso 

garantido a todos os níveis de atenção à saúde; integralidade das ações, articulando 

ações individuais/curativas com ações coletivas de vigilância em saúde, uma vez 

que os agravos à saúde, advindos do trabalho, são essencialmente preveníveis; 

direito à informação sobre a saúde; participação e controle social; regionalização e 

hierarquização das ações de Saúde do Trabalhador, desde as básicas até as 

especializadas; avaliação de riscos no planejamento e na avaliação das ações, no 

estabelecimento de prioridades e na alocação de recursos; configuração da S. T. na 

VISA.  
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Essa Norma trata de um conjunto de atividades essenciais para a 

incorporação das ações de saúde do trabalhador no contexto das ações de atenção 

à saúde, devendo os municípios, Distrito Federal e os Estados, que já têm serviços e 

ações organizados, quer pelas características de seu parque produtivo e perfil 

epidemiológico, ampliarem seu espectro de ação para além do aqui estabelecido.  

Essas propostas complementam as responsabilidades já definidas em leis 

anteriormente citadas. O que chama a atenção é o comprometimento das ações sob 

o olhar da comunidade local e a articulação com outros setores. Isso deveria ser 

uma prática; então, essa Norma vem reforçar e “garantir” , dar subsídio técnicos e 

legais para que as ações sejam postas em prática. 

Em 1998, o Ministério da Saúde baixa a Portaria n°3908, conhecida como 

Norma Operacional de Saúde do Trabalhador (NOST/98), que tem o objetivo de 

orientar e instrumentalizar a realização das ações em S.T. - integralidade das ações, 

tanto em termos do planejamento quanto da execução, com um movimento 

constante em direção à mudança do modelo assistencial para a atenção integral, 

articulando ações individuais e curativas com ações coletivas de vigilância saúde, 

uma vez que os agravos à saúde, advindos do trabalhador, são essencialmente 

preveníveis. Recomenda-se a criação de unidades especializadas em Saúde do 

Trabalhador pelo SUS - Estadual e Municipal, bem como a orientação e 

instrumentalização das ações e serviços de saúde do trabalhador. 

Esse instrumento legal pretende de uma forma sucinta, fornecer subsídios 

básicos para o desenvolvimento de ações de vigilância em saúde do trabalhador e 

compõe um conjunto de práticas sanitárias, articuladas com relação à saúde, 

ambiente e os processos de trabalho.  

A configuração da S.T. como um conjunto de ações na VISA e assistência 

visa à promoção, a proteção, a recuperação e a reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos a riscos e agravos advindos do processo de trabalho.  

Na gestão Plena da Atenção Básica, a Saúde do Trabalhador assumirá as 

seguintes ações: 

a. Garantia do atendimento ao acidentado do trabalho e ao suspeito ou 

portador de doenças profissionais ou do trabalho, por meio da rede 

própria ou contratada, dentro de seu nível de responsabilidade da 



 

 

96 

96 

atenção, assegurando todas as condições necessárias para o acesso 

aos serviços de referência, sempre que a situação exige; 

b. Realização de ações de vigilância nos ambientes e processos de 

trabalho, compreendendo a identificação das situações de risco a 

tomadas de medidas pertinentes para a resolução da situação e a 

investigação epidemiológica; 

c. Notificação dos agravos à saúde e os riscos relacionados ao trabalho, 

alimentando regularmente o sistema de informação dos órgãos e 

serviços de vigilância sanitária, como a base de dados de interesse 

nacional. 

Em 1999, atendendo às diretrizes do Plano de Reforma do Estado, é criada a 

Agência Nacional de Vigilância (ANVISA), cuja finalidade institucional é promover a 

proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e 

da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária – 

inclusive, seus ambientes e processos, bem como o controle de portos, aeroportos e 

fronteiras. (Lei n° 9.782, 26/01/99) 45. 
_____________________________________________________________________________________________________________________45 
ANVISA Outra característica importante é a Diretoria Colegiada que tem mandato definido de  

A ANVISA não incorporou a S.T. as competências da Secretaria de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde. “A ANVISA nega oficialmente a saúde do 

trabalhador na Vigilância Sanitária”.(JLN, entrevista realizada no dia 13/04/05) 

Frise-se que essa postura é expressamente reforçada posteriormente, na fala 

do dirigente máximo em uma publicação na imprensa escrita, quando diz que o 

papel de controle dos riscos do trabalho já é realizado pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, motivo pelo qual essa tarefa não poderia ser assumida pelo órgão que 

dirige (LACAZ, 1997, p. 1-26).  

 

 “... a inclusão da área de saúde do trabalhador como atribuição da vigilância 
sanitária foi resultado de uma luta dos profissionais da vigilância sanitária de todo o Brasil” 
(LUCCHESE, 2001). 

 

Essa Agência tem o objetivo de conceder maior autonomia para o tratamento 

de questões como a proteção ao consumidor, ao meio ambiente e ao ambiente de 

trabalho; possui receita própria, como resultado da cobrança de taxas de 

fiscalização e do exercício do poder de polícia.  
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Portanto, ao invés de atribuir e/ou incluir o setor privado na realização de 

ações, muito pelo contrário, a vigilância sanitária brasileira continua detendo a 

responsabilidade pelas ações e agregou maiores responsabilidades nesse processo 

(WANDERLEY, 2000, p. 17). 

A ANVISA também desenvolveu instrumentos fundamentais para a vigilância 

sanitária do Brasil. Isso mostra que investir no aumento do seu grau de qualificação 

profissional, juntamente com a estabilidade de sua equipe dirigente e do aporte de 

recursos, além da maior flexibilidade administrativa, dá maior autonomia e 

resultados. (WANDERLEY, 2002, p. 18) 46.  

Essa informação chama atenção na ANVISA é o crescente aumento no 

quadro de funcionários e o incentivo na qualificação profissional. Porém nos Estados 

e municípios que realizam as ações não acontece o contrário cada vez menos 

funcionários e a qualificação profissional é cada vez menos oferecidos. 

____________________________________________________________________________três 
anos e só pode ter uma única recondução, o que diminuiria a vulnerabilidade do processo decisório 
com relação a eventuais pressões políticas ou econômicas.  
46 A agência possuía cerca de 200 servidores nos anos de 1998 e 1999. Em 2002, conta com 
aproximadamente de 1.100 servidores, atuando em Brasília, na sede da ANVISA. (2000, p. 17) 

 

Mas o Estado do Paraná promulgou o Código Saúde do Estado do Paraná 

(CSP)47 proporcionou um avanço na área de S.T. , quando dispõe sobre a 

organização, regulamentação, fiscalização e controle das ações dos serviços de 

saúde. Tanto a atualização do Código Sanitário a complementação das ações na 

área de interesse de Saúde do Trabalhador foram um grande avanço da Saúde no 

Estado do Paraná. 

No Capítulo II, os Artigos de 101 ao 153 estão definindo a Saúde do 

Trabalhador como um conjunto de práticas sanitárias, articuladas setorialmente, e 

compreende uma atuação contínua e sistemática nos ambientes de trabalho, quer 

sejam públicos ou privados.  

Esse Código compreende as ações na área de vigilância sanitária, a 

avaliação das fontes de risco à saúde nos locais e processos de trabalho, 

determinando a adoção de providências para eliminação de riscos. Todas as 

situações que ofereçam grave e eminente risco para a saúde do trabalhador devem 

ser imediatamente interrompidas por interdição expedida pela autoridade sanitária. 

(Capítulo II, Artigo 115 e 124). 
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O CSP define Autoridade Sanitária como “a pessoa investida de função ou 

cargo com responsabilidade e atribuições legais (...) e são considerados auxiliares 

das autoridades sanitárias quaisquer funcionários da SESA, quando devidamente 

credenciados” (Artigo 574; &. Único). As atribuições que são descritas em âmbito de 

meio ambiente também estão ligadas à saúde do trabalhador: “Descreve a 

segurança, o transporte, a responsabilidade sobre as cargas perigosas químicas, 

radioativas e inflamáveis.” (CSE - Artigo 340 parágrafos 1, 2 e 3). 

O Estado do Paraná, além de possuir a lei que inclui as atribuições da 

Vigilância Sanitária, também dispõe sobre legislação, sobre processos 

administrativos, ou seja, as infrações, punições, como multa interdição. Isso é algo 

importante, pois os técnicos detêm um instrumento de trabalho que possibilita uma 

ação completa; apesar das interferências políticas, existe o instrumentos legais. 

Fazer cumprir essas leis, expedindo informações, lavrando autos de  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
47Código de Saúde do Estado do Paraná - Lei 13331 de 23/11/2001 - Decreto nº 5711 de 23/05/2002. 
infração e impondo penalidades, quando for o caso, visando à prevenção e a 

repressão de tudo que possa comprometer a saúde são funções fiscalizadoras de 

competência dos médicos, veterinários, engenheiros químicos, bioquímicos, 

dentistas, farmacêuticos, inspetores e agentes de saneamento das Secretarias de 

Saúde (Artigo 574, parágrafo Único; Art. 690, parágrafo 1°).  

As ações de vigilância sanitária são fundamentas no embasamento técnico, 

identificando risco à saúde. Entre outros aspectos, baseia-se no conhecimento 

efetivo das leis e outras normas jurídicas. As prerrogativas de poder, de polícia e de 

autuação são ações fundamentadas em dispositivos legais. 

No ano de 2002, o Decreto nº. 5.711 regula a organização e o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado do Paraná, estabelece normas de 

promoção, proteção e recuperação da saúde e dispõe sobre as infrações sanitário e 

respectivo processo administrativo. Mesmo sendo de incumbência do Estado, a 

Política Saúde, é reforçada com a deliberação de penalidades nos casos dos 

processos administrativos, sendo condições indispensáveis ao exercício do direito à 

saúde, a população, atuação necessária principalmente em empresas que não se 

adequam as legislações e que riscos de acidentes e doenças aos trabalhadores 
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Em 2002, foi criada a Rede Nacional de Assistência à Saúde do Trabalhador 

(RENAST)48. Tem como objetivo fortalecer a saúde do trabalhador  

no SUS, sob financiamento diferenciado e específico do Programa de Saúde 

do Trabalhador, integrando ações de atendimento básico de alta complexidade e 

hospitalar. O atendimento pode ser feito nas unidades de saúde como, por exemplo, 

curativos e consultas, mas pode chegar a casos mais complexos, que necessitem de 

internamentos.  

A Proposta da RENAST é a implantação dos Centros de Referências, que 

foram muito discutidos nas Conferências Estaduais de Saúde do  

 

____________________________________________________________________________ 
48RENAST: A política da RENAST dá atenção integral à Saúde dos Trabalhadores, articulação intra e 
intersetoriais, informações em saúde do trabalhador, apoio ao desenvolvimento de estudos e 
pesquisas, capacitação permanente em saúde do trabalhador, participação da comunidade na gestão 
das ações em saúde do trabalhador. Deve orientar as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito 
Federal a instituírem e fortalecerem a Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador (CESAT), 
criando, sob a sua coordenação, o Grupo Estadual de Implantação e acompanhamento da RENAST. 
Trabalhador de 1994 e as Conferências que seguiram 1997 a 2005. O Estado do 

Paraná, em 2002, elaborou um Plano de Saúde do Trabalhador, o qual foi enviado a 

RENAST em Brasília. Uma das entrevistadas fala sobre as dificuldades 

apresentadas no Paraná com relação a RENAST, “Antes não haviam recursos 

específicos e em 2002 e 2003 vieram e assim uma grande expectativa, a da 

RENAST”. (CAR, entrevista realizada 23/03/06). 

Essa rede encabeça uma discussão para uma aplicação técnico-política, incorporando o 

Ministério do Trabalho e Emprego e a Previdência, os pólos de educação permanente, para 

que estejam engajados na capacitação. A rigor, todas as ações de vigilância deveriam ter o 

respectivo embasamento e apoio jurídico. Todavia, essa parece ser outra área de absoluta 

carência para os órgãos estaduais de vigilância sanitária.  

Estão habilitados pela RENAST 3 (três) centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador, sendo localizados em Londrina, Cascavel e Curitiba. (Coordenação do 

CEST, 2006). 

Outro desafio é a implantação das ações de Saúde do Trabalhador com a 

estratégia de implantação da RENAST, porque o SUS assume, em posição diferente 

da política pública, um papel único, atendendo trabalhadores dos setores formal, 

informal e os desempregados; há novas demandas dos trabalhadores e de novas 

práticas de saúde.  
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Há um repasse mensal de R$30.000,00 a R$40.000,00 aos Centros de 

Referência. 

 Mas como ressaltam as entrevistas com relação ao repasse “Não há controle 

sobre esse dinheiro, o município monta o centro de referência e faz o cadastro e o 

governo federal encaminha recursos para ele. Na prática, não foi vista nenhuma 

mudança. Na época, fizeram Curitiba, Cascavel, Londrina.”( CAR- entrevista 

realizada 23/03/06). 

Com o incentivo do repasse de recursos específicos para as ações de Saúde 

do Trabalhador 3 grandes municípios do estado enviaram os projetos para a  

formação dos Centros de Referência. 

A Coordenação da RENAST (HOEFEL, 2005, p. 825) destaca as dificuldades 

a serem sanadas: 

• A saúde do trabalhador ainda não foi efetivamente incorporada na 

Agência de Saúde do SUS, dificultando a articulação intra-setorial; 

• A falta de preparo dos profissionais de saúde que atuam na rede de 

serviços para lidar com os riscos e agravos à saúde relacionada ao 

trabalho e definição de encaminhamentos médicos e administrados 

adequados; 

• Precedência de assistência em detrimento das ações de vigilância; 

poucas ações intersetoriais. 

Com esse intuito, a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador pretende sensibilizar para a importância da ampliação das redes 

solidárias de construção da área específica e do próprio Sistema Único de Saúde.  

Michel Foucault nos ajuda a compreender sistemas de poderes, assim 

baseado em normas. Como todas as normas têm estreitas ligações com uma vasta 

rede de poderes, estas se tornam a grande mediadora social que ora serve de 

vigilância, ora serve de punição para comportamentos considerados anormais (1990, 

p.170). 

Se a norma é regida por fundamentos da vigilância e de punição, torna-se 

para o Estado moderno muito mais vantajoso economicamente vigiar do que punir. E 

quando o vigiar não é suficiente, opta-se então por punir, através de sanções 

normalizadoras. A concretude da lei só faz valer se for aceita pela sociedade.  
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Portanto, as normas dão ao Governo o poder de escolher entre vigiar e punir, 

conforme a necessidade49.  

E o Estado enquanto o Poder Soberano tem autoridade suprema. Tem o 

direito sobre uma área geográfica, grupo de pessoas, ou sobre o indivíduo50.  

Pode-se dizer que o poder soberano mantêm direito de vida e de morte a 

exemplo dos soberanos dos séculos passados. Significa que ele pode fazer  

 
____________________________________________________________________________________________________________________

_49Falha nas ações de promoção da Saúde e prevenção da doença gera maiores gastos com serviços 
curativos  
50FOUCAULT rejeita uma análise descendente, isto é, que parta de cima, do alto (do soberano, por 
exemplo) para baixo. A noção de dominação também não é suficiente para dar conta do conceito de 
poder. 
morrer ou deixar viver; o poder de “fazer”. Ao soberano cabe a execução; não só 

tem o poder que vinga a lei, mas como o poder que é capaz de suspender a lei. 

(FOUCAULT, 1987, p. 45). Porém há ingerências sobre o poder soberano que lhe 

impedem ora de aplicar a lei; ora de suspendê-la.  

A rede de poderes formada extrapola o poder soberano, localizando-o em 

outros pontos da rede. 

O soberano faz com que todo poderoso faça valer a sua força e, com a 

punição, mostre a sua superioridade intrínseca.  

Com relação a VISA, as dificuldades que cercam as ações de fiscalização, 

estão ligadas aos poderes políticos de interesse pessoal e financeiro 

comprometendo os regulamentos técnicos e das diretrizes legais. 

 

2.2 - Atuação dos Técnicos na Vigilância Sanitária 

Para atuação dos técnicos na Vigilância Sanitária, nos Serviços de Saúde, 

poderão ser utilizados os seguintes instrumentos Legais para certificar a autonomia 

e o dever de realizar ações na área de Saúde do Trabalhador:  

I. Artigos 129, 127 e 205, da Constituição Federal; 

II. Artigo 269, do Código Penal; 

III. Artigo 169, da Consolidação das Leis Trabalhistas; 

IV. Resolução n.º 916, de 24, de julho de 1994 – Procuradoria Geral de 

Justiça - Cria o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa 

da Saúde do Trabalhador; 
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V. Normas Regulamentadoras; entre outros. 

 

Apesar de diversas legislações mostrarem a incumbência do SUS em realizar 

ações na área de Saúde do Trabalhador, pode-se esperar a intervenção de qualquer 

órgão/instituição como, por exemplo, a Federação das Indústrias do Estado do Rio 

Grande do Sul que abriu um processo contra o prefeito de Porto Alegre sobre a 

inconstitucionalidade em realizar ações que eram de incumbência específicas da 

UNIÃO, porém a posição foi favorável a Secretaria de Saúde para atuar na área de 

Saúde do Trabalhador. 

Em 23 de dezembro de 2002, o procurador geral em exercício, do município 

de Porto Alegre, responde à ação direta de inconstitucionalidade, nº. 70005412986, 

proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, contra 

prefeito e Câmara municipais de Porto Alegre. 

A Federação apresenta o processo sobre a Lei Complementar Municipal nº. 

395/96, específica sobre Saúde do Trabalhador, que estabelece regras de interesse 

público e foi elaborada conforme a concepção do SUS. 

Entendeu o desembargador que a legislação atingiu a matéria de natureza 

trabalhista e relacionada com inspeção, com segurança e medicina do trabalho, cuja 

competência legislativa é da união. 

Dentre as resposta recebidas pela Federação, estavam as seguintes ”as 

informações que me competiam prestar e requerer sejam acolhidas as razões e no 

mérito seja julgada improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade”. 

(resposta do Procurador-Geral (em exercício) do Município de Porto Alegre - Ricardo 

Zamora).  

Considerando este parecer fica claro o poder de polícia da VISA e o 

comprometimento dos técnicos em utilizar esse poder para interferir nas condições 

de trabalho e na tentativa de viabilizar a segurança para os trabalhadores realizarem 

suas tarefas. Embora nem sempre se cumpra. 

Ademais população interpreta o “Poder de Polícia” com uma conotação excludente, 

parte de um princípio equivocado do comportamento dos técnicos, é preciso lembrar que 

esses técnicos são também cidadãos, que tem compromissos e responsabilidades e quem só 
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obedece não é cidadão. Ser cidadão é obedecer e determinar. Entretanto o governo e os 

interesses privados, não permitem que isso aconteça. 

A relação entre o trabalhador e o técnico desencadeia um problema, por que 

o trabalhador não aceita a posição do técnico e a outra interferência são as políticas 

que conseqüentemente atrapalham a relação entre técnico e patrão, resulta em 

retrocesso nas ações de saúde. 

E que se origina tanto do distanciamento freqüente entre as decisões políticas 

e os benefícios sociais, como do longo período de regime militar, no qual o Estado 

brasileiro confundia-se com exceção e arbitrariedade, e não com garantia de direitos 

fundamentais. (PIOVESAN, 2002). 

O poder de polícia permite a interdição, fiscalização e a avaliação do 

processo produção. Os instrumentos administrativos de registro da ação, de 

exigências e outras medidas são os mesmos utilizados pelas áreas de 

Vigilância/Fiscalização, tais como os Termos de Visita, Notificação, Intimação, Auto 

de Infração, etc. 

Esse poder policial atua também como instrumento de fixação de disciplina, 

com sua incessante observação; o poder disciplinar atua na massa de conhecimento 

das ações e comportamentos e este gera um instrumento de trabalho para VISA, os 

relatórios.  

Por sua vez, a falta de equipamentos e recursos humanos torna os serviços 

extremamente ineficientes. As “multas são inexpressivas e não levam À mudança 

nas condições de trabalho” (1ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, 

p.10). 

Considerando que foram identificadas as irregularidades no ambiente de 

trabalho/estabelecimento é expedido o auto de infração, os quais são classificados 

entre infrações: leves, graves, gravíssimas. A partir do julgamento da chefia direta 

será imposta a penalidade, as alternativas de pena são: advertência, pena 

educativa, apreensão do equipamento, inutilização, cancelamento da autorização de 

funcionamento e outras autorização e documentos, interdição (total, parcial, cautelar, 

definitiva) e multa. 

Mas a VISA torna-se cada fez mais impotente em realizar essas ações, 

apesar de ter o direito, dever de punir e possuir o objetivo de defender membros da 

sociedade, ou seja, o trabalhador, mas, em nome das medidas de segurança, 
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também tem o objetivo de neutralizar os perigos. Isto não acontece, devido as forças 

políticas. Assim ela se torna instrumento de controle dos trabalhadores. 

Para Foucault o comportamento do condenado é punido pela aplicação 

dessas “medidas de segurança” que acompanham a pena, mas se destinam a 

controlar o indivíduo, a neutralizar sua periculosidade. (1987, p.20)  

A arte de punir não tem o objetivo de remissão dos erros e nem a repressão, 

mas a continuação da regra do poder, através da relação dos atos, desempenhos e 

comportamentos. (FOUCAULT, 1987, p. 152) 

O objetivo principal da arte de punir é permitir que se perpetuem as regras de 

poder, conseqüentemente uma forma de controle. 

A VISA tem o poder de polícia que permite a definição e a aplicação de 

penalidades, mas deveria ser instituída pela justiça, pois quem controla deve punir, e 

diversas ações contra o trabalhador devem ser consideradas crimes, pois para os 

técnicos o condenado, o criminoso é o empresário que coloca em risco o 

trabalhador, por isso também deve sofre as punições que podem ser a instalação de 

medidas de segurança, constante inspeção, interdição de máquinas que provoquem 

perigo eminente. 

O poder do proprietário está em coagir os profissionais da VISA a atuar, a 

esconder os casos de acidente ocorridos na sua empresa, mas continua a controlar 

o trabalhador em prol dos lucros, o que ele entende por produzir e manter o 

trabalhador cada vez mais submisso e alienado às regras da empresa. 

Os empresários colocam que as mudanças no processo de trabalho geram 

custos e esses custos serão retirados, de alguma forma, dos funcionários, através 

de demissões. Até mesmo ameaçam os técnicos que, se as exigências forem 

muitas, eles se mudam e se instalam em municípios menos exigentes. 

Já o Poder disciplinar torna-se um sistema integrado ao interior da economia 

e aos fins do dispositivo onde é exercido um poder múltiplo, pois, na verdade, a 

vigilância repousa sobre indivíduos seu funcionamento em relações de cima para 

baixo, de baixo para cima; perpassam de um poder para outro, fiscais 

perpetuamente fiscalizados (FOUCAULT, 1987, p.148). 

O trabalhador continua submetido às péssimas condições de trabalho, como: 

risco de acidentes, manipulação de produtos químicos, realização de tarefas sem 

treinamento, entre outros. E ainda pensa que está realizando a tarefa de forma 
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correta. As empresas preconizam o lucro e o trabalhador fica sujeito ao desprezo, 

chegando até a sua morte e essa morte torna-se aceitável diante da perda de 

valores em prol do lucro.  

A força de trabalho, o corpo humano, não têm a utilidade nem o valor de 

mercado. É certo também que o desprezo pelo corpo e a atitude com relação à 

morte torna-se geral e aceitável e o que é pior perder-se-ão valores, tornando a 

agressão algo permanente. (FOUCAULT, 1987, p. 46).  

Um poder sabiamente físico, o domínio sobre o corpo, atua segundo as leis, 

segundo o espaço físico, o excesso, as forças em questão. A atuação fica limitada 

devido a essa limitação de espaço. A saúde do trabalhador está inserida no meio 

ambiente, na avaliação das condições de vida, na saúde, habitação, alimentação, 

entre outros. Não se pode esquecer que a inspeção somente não indica os 

problemas de saúde do trabalhador, mas devem ser avaliados documentos, leituras 

de equipamentos de avaliação de riscos e exames dos funcionários.   

Partindo da caracterização do poder como situação complexa numa dada 

sociedade, o conceito de panóptico51, o resultado é a submissão. É uma técnica 

moderna de dominação, na qual o sujeito absorve o controle do sistema e as normas 

que são impostas.  

O vigia deve ver cada condenado, que deve estar bem trancado, mas esse 

encarcerado nunca tem acesso aos outros condenados. Essa é uma garantia de 

ordem, pois assim os presidiários são impedidos de qualquer evasão, elaboração de 

qualquer crime futuro, e, no caso dos trabalhadores, são impedidos de qualquer 

organização para reivindicação, conluios, dispersões que atrasem a produção.   

O trabalho não exclui, mas a fábrica sim, considerando-se o aparelho de 

produção, que tem o poder de reger e operar/moldar o trabalhador. São 

encontrados, em profusão, ambientes insalubres, perigosos, empresas sem nenhum 

respeito às legislações de saúde e segurança e onde o trabalhador não tem a 

mínima condição de se opor a elas (ABRASCO, p.810). 

O trabalhador vem sofrendo pelas péssimas condições de trabalho, salários 

baixos, com ilegalidade de seus contratos de trabalho e deixam todos esses 

inconvenientes adormecidos para dar valor ao salário, que apesar de tudo, é o que 

promove a subsistência da família. Por isso, o trabalhador não enfrenta nada, pois, 

ao encarar o poder, há uma interpretação que é um combate, que é uma repressão. 
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Dessa maneira, o trabalhador não tem nenhuma força, ele é objeto dessas 

condições.  

O trabalho é a providência dos povos modernos. Serve-lhes como moral, 

preenche o vazio das crenças e passa por ser o princípio de todo bem. Uma 

sociedade – máquina seria necessário reformas puramente mecânica. (FOUCAULT, 

1987, p.204).  
____________________________________________________________________________________________________________________

_ 

51Panóptico – essa teoria foi baseada em uma análise que Benthan fez de um zoológico 
localizado em Levaux em Versailhes. O Panóptico de Bentham é uma estrutura em forma de 
arredondada. No centro existia uma torre e esta possui janelas que permitem ver toda a área em 
volta. Basta colocar uma pessoa na torre, no centro, para fazer funcionar esse poder. Não importa 
quem seja colocado, qualquer um pode exercer esse poder. O defeito é que o 
encarcerado/trabalhador está submetido a um poder permanente e possui uma submissão 
consciente. 

O trabalho é uma forma de gerar benefícios para os trabalhadores, tanto para 

superar dificuldades/ vazios, adquirira bens, mas o perigo é quando o trabalhador é 

tratado como uma máquina. Este trabalhador deve produzir e produzir, mais e mais, 

não tem direitos somente deveres e quando quebra vai para o conserto (INSS), se 

voltar com algum defeito é colocado de lado.  

Assim, os técnicos da VISA, pela suas atribuições legais, tentam, em suas 

inspeções, controlar e sanar essas condições de trabalho, mas acabam sendo 

instrumentos de controle, pois chegam às fábricas verificando se o trabalhador está 

utilizando os equipamentos de proteção, realizando as tarefas na postura correta, 

verifica se participou de treinamentos, se fez exames laboratoriais e consultas com 

médicos. Isso não passa de uma forma de vigiar, vigiar é uma forma de controle e 

de disciplina, corretamente disciplinada com a arte do adestramento. 

Para exercer ações de vigilância na área de Saúde do Trabalhador, é 

necessário reunir informações, documentos da empresa, dos funcionários, o número 

total de funcionários, suas características, identificar se estão sendo cumpridas as 

normas regulamentadoras, identificar riscos, e meios de produção para a realização 

de ações preventivas. 

Os exames médicos também são documentos, os quais compõem arquivos 

detalhados, incorporando os indivíduos a uma posição de vigilância e observação. 

Entre as atividades da Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador, é 

importante destacar a entrevista/conversa com os funcionários sobre suas 

atividades. 
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O objeto da saúde do trabalhador pode ser definido como o processo de 

saúde e doença dos grupos humanos, em sua relação com o trabalho. Representa 

um esforço de compreensão desse processo - como e por que ocorre - e do 

desenvolvimento de alternativas de intervenção que levem à transformação em 

direção à apropriação, pelos trabalhadores, da dimensão humana do trabalho, numa 

perspectiva teleológica. 

Principalmente na área de Saúde do Trabalhador, as atividades de Vigilância 

Sanitária devem ser desenvolvidas mediante a identificação de fatores de risco e 

diferentes agravos à saúde. Além disso, é preciso considerar os aspectos passíveis 

de causas de dano à saúde, mesmo que não estejam previstos nas legislações. É 

necessário que haja não só a observação direta por parte da equipe de risco à 

saúde como, também, devem ser consideradas as questões subjetivas referidas 

pelos trabalhadores na relação de sua saúde com o trabalho realizado. 

Quando se fala em trabalho, fala-se em produção; portanto, produzir mais 

torna o trabalhador mais vulnerável às péssimas condições de trabalho.  

Como diz Foucault, o salário faz com que se adquira amor e hábito ao 

trabalho (1987, p.204).  

Sabe-se que num ambiente de trabalho na maioria das vezes haverá 

dificuldades, problemas, pressões psicológicas e físicas, estresse, perigo, risco para 

a saúde e a vida do trabalhador, entre outras diversas desagradáveis. Mas não se 

pode esquecer que o trabalho ocupa cada vez mais espaço na vida de todos e 

precisa ser reforçado o outro lado, também pode ser fonte de realização, 

desenvolvimento pessoal, participação social. Quando trabalhamos, não somos 

apenas profissionais vendendo serviços, mas pessoas que se dedicam a algo, 

investindo sua energia, sua força, sua competência; neste processo, aprendemos e 

nos transformamos – e transformamos o mundo. O ato de trabalhar quando 

transformado em salário em ganho é dessa maneira um instrumento desencadeador 

de possibilidades de subsistência própria e de sua família, benefício e incentivador 

de alto estima considerando que o desempregado, o improdutivo é excluído pela 

sociedade. 

Os riscos, como o efeito sobre a saúde dos trabalhadores, são conseqüências 

das condições de trabalho, das tecnologias aplicadas e da forma como os 
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trabalhadores objetivamente exercem suas atividades. Qualquer ação de vigilância 

que não leve em consideração essas questões tende a ser incompleta. 

O modelo de vigilância parte da situação de risco ou do agravo, ou mesmo da 

conjunção de ambas as situações e se fortalece quando integrado à noção de 

território, em que diversos atores e instâncias institucionais desempenham suas 

ações configurando um campo de forças – a vigilância que vai atingir o outro 

elemento fundamental do modelo, o processo de trabalho, representado pela 

atividade e pelo setor onde se concentram os casos e as exposições (BAKER, 

1989).  

A partir do momento que o técnico identifica riscos, inicia-se a vigilância, que 

pode ser no ambiente, no processo de trabalho... Mas essa avaliação pode ser 

fortalecida com a relação entre outras instituições de interesse em S.T., realizando 

uma análise do território que compreende as relações desse processo de trabalho, a 

geração de risco no meio ambiente e a exposição da população da área que 

compreende a empresa.  

O fator de diferenciação desse modelo é a construção do aprofundamento na 

relação dos agravos e riscos com o território e as atividades. As possíveis situações 

de risco tendem a aumentar e o ambiente de trabalho torna-se um ambiente propício 

para os agravos da saúde.  

A interpretação de risco “... é a probabilidade de ocorrência de um evento 

causador às pessoas e ao meio ambiente de forma leve ou grave,...” (CUT, 1991, 

p.81).   

Sendo constatada a ocorrência de risco ou dano à saúde, devido à utilização 

de qualquer produto, procedimento, equipamento e/ou utensílio, através de dados 

clínicos, laboratoriais, resultados de pesquisa ou estudos de investigação 

epidemiológica, a autoridade sanitária deverá proibir o seu uso ou consumo.  

“Entretanto, apesar de a ênfase no aspecto da fiscalização ser inerente à sua 

função e estar institucionalizada em seus regulamentos devido ao seu incipiente 

poder político, essa noção de vigiar, em boa parte, nunca foi efetivamente realizada 

pela Vigilância Sanitária, encontrando-se, ainda hoje, inversamente relacionada ao 

poder econômico e político do âmbito vigiado” (PIOVESAN, 2002). 

Na rotina dos técnicos da Vigilância Sanitária é comum sofrer 

constrangimentos, primeiro por parte do empresário que não quer sua entrada para 



 

 

109 

109 

a realização da inspeção, na prática identificar irregularidades aos olhos de outra 

pessoa que não faz parte daquele estabelecimento é um intruso que, além de tirar 

da rotina os procedimentos de trabalho têm uma função de imprimir gastos, através 

de infrações ou até mesmo de solicitações de mudanças no ambiente de trabalho. 

Isto é que tira a tranqüilidade do empresário/proprietário. 

Os trabalhadores e empresários se unem, na opinião de que os técnicos 

estão incomodando e o resultado dessa “intromissão” surtem resultados contrários 

como: críticas por parte dos trabalhadores/funcionários dessas empresas, 

convencidos pelos seus patrões que esses técnicos não inspecionam sem dar 

prejuízos para a empresa, determinam mudanças desnecessárias e que isto 

acarretará em gastos que comprometerão ao empresário, consequentemente, 

Ademais a inspeção gera o medo de perder o emprego, por parte do trabalhador.  

Outra resultante são os questionamentos sobre o objetivo dessas inspeções, 

alguns patrões argumentam perseguição daqueles que a executa. Os técnicos 

acabam recuando também, devido a necessidade do emprego, pois alguns estão em 

situação irregular:  

A YM que conhece a realidade em todo o Estado do Paraná destaca a 

instabilidade dos técnicos, dizendo: “Se você encontra um técnico no município, no ano 

seguinte ele não vai estar lá, os contratos de trabalho da saúde são precarizados, sem 

registro em carteira ou como autônomo, sem direito a férias, 13º e outros benefícios da 

lei". “Sem ter segurança de seu próprio emprego ele vai entrar num conflito, não tem 

como.” 

O que acontece é uma seqüência de contradições, e esse técnico que 

também sofre com as irregularidades de contrato de trabalho, acaba cedendo as 

pressões e não volta nessas empresas, ou volta e torna-se maleável.  

Não se pode esquecer que as práticas de inspeção estão previstas em lei e 

em algumas, também ficam limitadas. “A competência dos agentes de saneamento 

fica limitada, (...) a fiscalização das condições de trabalho é reconhecidamente 

inoperante, distanciada do acompanhamento do trabalhador, esporádica, pontual e 

centralizada”. (Artigo 690, parágrafo. 2°- C.S.E.)52 
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Foucault salienta que mantiveram-se muito próximas as mudanças 

tecnológicas da produção, a divisão do trabalho e a elaboração do proceder 

disciplinar. (1987, p. 182) 

Na verdade, os processos de acumulação de capital estão intrinsecamente 

ligados a exploração de Forças de trabalho para assim garantir a crescente 

produção. 53 

_____________________________________________________________________________________________________________________52C.S.
E.- Código Sanitário do Estado do Paraná – lei complementar nº. 4/75 – decreto nº 3641/77. 
53O controle é intenso, contínuo e corre ao longo do processo de trabalho, levando em consideração 
a atividade dos trabalhadores, seu conhecimento técnico, a técnica de realização  

O sistema de produção cria indivíduos para a realização de seus interesses; 

não exige, mas controla e vigia, assim identifica quais são os indivíduos que foram 

moldados pelas suas instituições. Por exemplo, os trabalhadores que não produzem 

conforme a meta da empresa, que não aceitam as condições de trabalho e de 

salários, são simplesmente retirados dos espaços de trabalho e, muitas vezes, sem 

direito a nada. E por que eles se submetem? 

A disciplina fabrica indivíduos moldados para os interesses de quem os 

moldou - os patrões. Essa é uma técnica específica de poder que torna, ao mesmo 

tempo, indivíduos em objetos e instrumentos de seus exercícios. O poder é um 

efeito, que em vez de apropriar-se e de retirar, tem como a função maior “adestrar” 

para aproveitar (FOUCAULT, 1987, p. 143). 

Mesmo que a Vigilância Sanitária mude de nome e passe a se chamar 

vigilância em saúde do trabalhador, só irá modificar a forma de vigiar, tornando-a 

uma função especializada, realizada por profissionais especialistas, que ao mesmo 

tempo em que vigiam também são vigiados. Pois o poder disciplinador é 

absolutamente indiscreto está em toda parte e sempre alerta e controla 

continuamente mesmo os que estão encarregados de controlar. (FOUCAULT 1988, 

p.138) 

A vigilância transforma-se em uma peça do aparelho de produção e é uma 

forma indispensável, pois funciona como uma rede de relações hierárquicas e 

repousa sobre os indivíduos, controlando as atividades dos trabalhadores e de seus 

gerentes. Torna-se um operador econômico decisivo, na medida em que, e ao 

mesmo tempo, é uma peça interna no aparelho de produção e uma engrenagem 

específica do poder disciplinar. (FOUCAULT, 1987, p. 147) 
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A Vigilância Sanitária reage em estreita relação à economia. Ou seja, a 

vigilância realiza ações sobre os indivíduos, tanto na relação hierárquica das 

 

das tarefas, comportamento, produção e asseio. Quanto mais complexa a produção, maior o número 
de funcionários e a divisão do trabalho. As relações complexas, a sua utilização econômica, na 
maioria, está ligada à produção em que o corpo está investido por relações de poder e de dominação. 
O poder se articula diretamente sobre o tempo, realiza o controle dele e garante a utilização. O tempo 
medido e pago deve ser aplicado ao exercício, à exatidão. Essas são maneiras de controlar o ritmo 
do trabalhador e penetram no seu corpo, no seu comportamento e com ele vêm todos os controles 
minuciosos do poder. 

 

diversas posições com relação à rede de poder, começando com os diretores, 

operários ou com os dois. É assim que é formado o emaranhado de poder que a 

sustenta.  
Punir é uma forma de defender a sociedade e também tem a função de 

prevenir delitos da mesma espécie. O castigo deve levar em si uma forma de 

correção. A punição não aparece como efeito arbitrário do humano, ou seja, não se 

pune para pagar o crime, mas para transformar o culpado. 

A vantagem entre o crime e o castigo é a leitura quantitativa dos interesses. 

Assim que o crime for cometido, o mais rápido possível virá a punição. A punição é 

uma forma política de ordem e de justiça; em vez de se vingar, pune-se. 

Ressaltando que se um acidente ou doença do trabalho resultem em lesão 

corporal, o qual concorra conduta dolosa ou culposa é considerado crime previsto no 

código penal, então o patrão pode ser considerado um criminoso. Mas sabe-se que 

muitos crimes perderam tal conotação, naturalizaram-se.  

Este é um exemplo típico da área de S.T. , os trabalhadores morrem, sofrem 

amputações e muitas vezes as condições de risco/perigo continuam, torna-se 

comum as condições de riscos e a desculpa é que o trabalhador, que já trabalhou 

muito tempo e esta acostumado a conviver com o s riscos, não aconteceu nada até 

o momento então não vai acontecer nada, ou seja, ignora o problema/riscos e para 

completar não quer usar os equipamentos de proteção e essas situações se 

perpetuam, tornando-se normais e naturais.   

A divisão entre permitido e proibido se mantêm nas leis, entretanto a prática 

precisam ser punidos, a VISA, pois muitas vezes se trata de um crime. Na verdade 

isto não ocorre porque existe entre as relações pessoais de “trocas de favores” entre 

empresários e políticos, que mesmo que existam irregularidades na 
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empresa/fábrica/estabelecimento o empresário esta respaldado e o técnico não 

consegue atuar mesmo tendo instrumentos legais. 

Esses instrumentos legais foram destacados no início desse capítulo, mas os 

órgãos que realmente atuam são o Ministério Público e a Justiça do Trabalho. 

Na seqüência serão apresentadas informações sobre os dados de acidentes 

e mortes no trabalho no Brasil e no Estado do Paraná. 

 

2.3 - Dados Relacionados a Acidentes e Óbitos no Trabalho  

Os dados estatísticos, neste caso os de acidentes e óbitos no trabalho, são 

formas de controle sobre o corpo do trabalhador; portanto, serão apresentadas como 

informações de interesse na área de Saúde do Trabalhador. 

Conforme dados da Previdência Social, em 1970, ocorriam 167 acidentes em 

cada grupo de mil trabalhadores segurados. A ausência de informações sistemáticas 

sobre os números de acidentes de trabalho no país, antes dessa dada não se 

conseguia um adequado escrutínio. 

No período de 1970 e 1995, os dados de acidentes de trabalho revelam uma 

redução dos casos. 

A curva dos acidentes de trabalho no Brasil (INSS/DATAPREV/BEAT54/1970-

1995) apresenta evolução ascendente desde 1970. Daí, até 1983, é 

predominantemente declinante, tornando-se novamente ascendente, até atingir o 

pico máximo em 1985 -1986. Retorna, então, o declínio, abrupto, que se prolonga 

até 1992, quando o movimento da curva indica a retomada da tendência ascendente 

(WÜNSCH, 1999, p.48). 

No início da década de 70, a economia brasileira vivia um período de intensa 

euforia, com níveis de crescimento acima de 10% ao ano. Wünsch (1999, p.48) faz 

uma análise avaliando que quando a economia cresceu, quando houve saldo 

positivo do Produto Interno Bruto (PIB) 55, as notificações de acidentes também 

cresceram; conseqüentemente, nos períodos de crescimento negativo da economia, 

o número de acidentes diminuiu. O PIB brasileiro depende não apenas da orientação 

das políticas econômicas nacionais, mas é também bastante vulnerável a fatores de 

ordem externa.  

Essa situação começou a mudar em 1973, com a primeira crise mundial  



 

 

113 

113 

do petróleo, e aprofundou-se no final daquela década, no curso do segundo choque 

do petróleo (LUNES, 1995). Em 1978, desencadeou uma nova crise.  

 
54Boletim Estatístico de Acidentes de Trabalho (BEAT). 
55 Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma (em valores financeiros) de todas as riquezas finais 
produzidas em uma determinada região ou parcela da sociedade (qual seja, países, estados, 
cidades), durante um período determinado (mês, trimestre, ano, etc). Consideram-se bens e serviços. 
No cálculo do PIB a preços de mercado consideram-se apenas os valores agregados, para evitar o 
problema conhecido como dupla contagem: quando valores gerados na cadeia de produção 
aparecem contados duas vezes na soma do PIB.  
 

Um exemplo disso foi à demissão em massa da categoria dos metalúrgicos 

que já tinha conquistado salários com uma média maior que a maioria dos 

trabalhadores.  

Tomando como referência os dados da pesquisa PNAD (Brasil -1986) sobre 

as taxas de utilização dos serviços de saúde, aquelas famílias com renda maior do 

que 2 (dois) salários mínimos gastam mais em prevenção do que as de menor 

renda, segundo classe de renda per capita; isso demonstra uma percepção sanitária 

mais adequada nas famílias de maiores condições de acesso e melhor condição 

socioeconômica. 

A recessão econômica continuou na década de 1980 e continuou gerando 

desemprego reduziu a oferta de emprego com carteira assinada e os trabalhadores 

desempregados transferiram-se para o setor informal da economia e, talvez nessas 

condições, tenham sofrido acidentes, os quais não foram registrados.  

Segundo Silveira Barros da Delegacia Regional do Trabalho (DRT), a redução 

deve-se à diminuição no número de postos de trabalho e também indica avanços na 

área de segurança. O Brasil paga um alto preço pela falta de segurança, 

aproximadamente R$ 6 bilhões por ano.  

Serão apresentados alguns dados de acidentes, mortes no trabalho que 

obviamente poderiam ser evitadas; não existe uma forma para calcular o custo de 

uma amputação, uma incapacidade permanente e, principalmente, a morte de um 

trabalhador que é um cidadão, pai de família, esposo, filho, ou seja, o prejuízo sócio-

afetivo é muito maior que o financeiro. 

Em 1990, a incidência de acidentes56 atingiu 36 trabalhadores por mil; em 

1994, atingiu 16 por mil. Os números acompanham a tendência correspondente a 

ocupação no setor secundário, ao aumento de trabalhadores sem carteira assinada. 
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Diverge com relação à da ocupação no setor terciário, pois esse cresceu 

consideravelmente nos últimos anos. 

Pode ser considerada como um reflexo dessa política a queda dos casos, 

pois nos anos à previdência social é estimulada (MACHADO, 1994,p.81) 

____________________________________________________________________________ 

56Incidência de acidentes são Indicadores de Saúde. Indicadores são medidas usadas para auxiliar a descrição de 
uma situação existente, avaliar mudanças ou tendências durante um período do tempo. O cálculo é feito pela 
formula: coeficiente é igual ao número de eventos reais (casos ocorridos) dividido pelo número de eventos 
possíveis de ocorrer (número de trabalhadores expostos). 

a restringir os benefícios e o sistema de avaliação nesse órgão conduz a uma 

diminuição progressiva dos casos, consequentemente, ocorre somente o registro 

daqueles acidentes que geram o pagamento de benefícios (1984 -1991/ MPS). 

Isso é reforçado por Wünsch (1999, p. 48) que destaca que em nos início dos 

anos 1980 ocorriam um número 100% maior que na segunda metade da década de 

80 — que corresponde à proporção dos casos de até 15 dias de afastamento 

(aqueles que geram benefícios). 

Em 1995 foram 30.227, ou seja, houve uma queda no número de acidentes. 

Isso se deve à diminuição dos riscos nos ambientes de trabalho, às mudanças na 

legislação e à diminuição do índice de desemprego. 

Quanto à letalidade, o Brasil, no ano de1986, encontrava-se com uma média 

de 3,15 óbitos por 1.000 acidentes (Anuário Estatístico da OIT/1988), ou seja, estão 

47,9% acima dessa média, com uma taxa de 4,66 óbitos por 1.000 acidentes, 

ocorrendo 1,51 óbitos a mais.  

A mortalidade reduziu-se entre 1970 e 1994, passando de 31p/100.000 

trabalhadores para 14p/100.000.  

Nos últimos 15 anos da série, a letalidade aumentou em todas as regiões 

brasileiras, mas de forma mais intensa nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

A letalidade cresceu mais de quatro vezes no período, de 0,18%, em 1970, para 

0,84%, em 1994, particularmente nesta última tornando-se novamente ascendente, 

até atingir o pico máximo em 1985 -1986. No ano de 1992, teve uma queda 

significativa (MPS – 1970/1992). 

O coeficiente médio de mortalidade foi de 14,84 por 100.000 trabalhadores. A 

comparação desse coeficiente com o de outros países – Finlândia, 2,1 (2001); 
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França, 4,4 (2000) - demonstra que o risco de morrer por acidente de trabalho, no 

Brasil, é cerca de duas a sete vezes maior. (MACHADO, 1994). 

O Brasil possui uma População Economicamente Ativa (PEA) de 82.902.480 

pessoas e apenas 22.903.311 são formalmente registrados pela Previdência Social 

(trabalhadores com carteira assinada) e as estatísticas oficiais referem-se somente 

aos trabalhadores com registro em carteira. Não existem dados de abrangência 

nacional que contemplem a situação de acidentes e doenças do trabalho de todos 

os trabalhadores brasileiros, incluindo aqueles que se encontram na informalidade.  

Para a entrevistada CAR essa questão “não tem como ser feita essa avaliação, os 

dados eram parciais, as CAT´s, não eram cadastradas 100% e a sub-notificação é 

grande, o informal não entra e a análise fica prejudicada” (Entrevista realizada em 

23/03/06). 

Quer dizer que não é possível definir que os dados de acidentes e doenças 

tem diminuído, conforme a realização de ações na área de Saúde do Trabalhador, 

mesmo porque os dados não correspondem a realidade, os motivos são: a falta de 

uma política de saúde que force as empresas a notificarem esses casos, a inclusão 

dos casos somente de trabalhadores com carteira assinada; e a falta de estrutura 

dos serviços de saúde em registrar qualquer situação, incluindo os trabalhadores em 

carteira.  

Além dessa falta de notificação CAR indica outro problema que é a falta de 

análise dos dados (CATS) por parte dos serviços de Saúde.  

A notificação, a compilação e análise dos dados são muito importantes para a 

organização dos serviços, conclui-se que não pode ser usado como indicador de 

qualidade e eficiência dos serviços, melhora ou piora dos ambientes de trabalho, 

mas como um problema a ser resolvido.    

Para LACAZ, o que ocorre é uma forma de se forjar um trabalho a ser feito 

para atender aos trabalhadores através desses serviços, porém somente aos 

trabalhadores com vínculo empregatício, portanto, incluídos no mercado formal de 

trabalho, a minoria dentro da População Economicamente Ativa (PEA), dada a 

precarização das relações e vínculos de trabalho (1997).  

Assim pode-se interpretar que os serviços de notificação são organizados 

para “atender” a população como uma estratégia política para dizer que os serviços 
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de saúde estão realizando atividades em prol do problema de saúde. Ressaltando 

que somente os trabalhadores com Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), que tem direito aos benefícios do INSS é que podem ter seus casos de 

acidentes/ doenças registradas.  

No ano de 1998, o DATAPREV (MPAS) registrou 395.455 acidentes e 4.488 

óbitos, portanto ocorreu uma redução de 23,01% (MTE); morreram 1.032 a menos, 

porém ainda ficaram acima 3.456 da média de 3.059 óbitos/ano (MPAS). 

No período de 1999 a 2003, a Previdência Social registrou 1.875.190 

acidentes de trabalho e 72.020 com incapacidade permanente. No mesmo período 

mencionado, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) concedeu 854.147 

benefícios por incapacidade temporária ou permanente provocada por acidentes do 

trabalho – média de 3.235 auxílios-doença e aposentadorias por invalidez, por dia 

útil.  

Existe a possibilidade dos trabalhadores serem dispensados de seus 

empregos, de terem incorporadas mais horas de trabalho na sua carga horária ou ter 

um aumento da intensidade do trabalho entre os que permanecem na produção e 

proporcionando formas de maior risco de acidentes. (VENTURA, 1998, p. 48). 

O espaço administrativo e político passam a ser articulados e a tendência é 

individualizar as doenças, sintomas, vidas, mortes. Incluem-se acidentes em um 

quadro real, ou seja, um espaço que também o utiliza do ponto de vista médico. 

Para o mesmo período (1999 a 2003), foram registrados 105.514 casos de 

doenças relacionadas ao trabalho. Apesar de elevados, esses números não refletem 

a realidade, que é bem pior. 

No período de 1999 a 2003, a Previdência Social registrou média de 3.059 

óbitos/ano, totalizando 15.293 entre os trabalhadores formais (média de 22,9 

milhões em 2002).  

Tomando como referência à alta incidência de acidentes e doenças 

ocupacionais, torna-se evidente que estamos longe do objetivo e faz-se necessário 

desenvolver estratégias de promoção à saúde e prevenção de agravos à saúde do 

trabalhador (VISAT, p. 2). 

Corre-se o risco de retorno à situação anterior a 1970, quando as 

seguradoras que davam cobertura aos acidentados de trabalho não mantinham tais 

dados organizados, e eram perdidos, irremediavelmente. A iminente privatização do 
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seguro de acidentes de trabalho indica que os dados sobre acidentes tenderão a se 

deteriorar. 

Wünsch (1999, p.43) fala que nos 25 anos (1970-1995) que contemplaram o 

seu estudo, ocorreram mais de 29 milhões de acidentes e mais de cem mil mortes 

relacionadas ao trabalho foram registrados no Brasil (INSS/DATAPREV/BEAT e 

IBGE). Sem contar os acidentes de mortes, atingindo os trabalhadores do setor 

informal, que não são incluídos, ou seja, ficam mascarados e deveriam ser 

incorporados a esse total.  

Além desse fato, devem estar surgindo novos tipos de acidentes, 

acompanhando a reestruturação produtiva, o que supõe uma maior suscetibilidade 

e/ou maior irritabilidade e tensão do trabalhador. Portanto, é preciso pensar, criar 

novas estratégias e abordagens, como a criação de Bancos de Dados Regionais 

que permitam centralizar as informações sobre a saúde dos trabalhadores, porque a 

CAT não representa mais uma fonte de dados adequada (3ª Conferência Nacional 

de Saúde, P. 105, 2005). 

Uma grande conquista foi a democratização das informações processadas 

pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV), 

com a informatização das CATs e o envio dos dados gerais a todos os sindicatos, 

associações, universidades. Todos os órgãos prestadores de assistência médica 

devem notificar a autoridade sanitária local sobre acidentes e doenças do trabalho. 

Mas é preciso ficar atento à rápida mudança na conjuntura social no mundo 

do trabalho, que indica que a vigilância em saúde do trabalhador não deve perder o 

foco do conjunto de acidentes aqui analisados, mas fixar a atenção nas situações de 

trabalho em que os acidentes ocorrem. Chegou-se à conclusão de que existem 

acidentes que não são notificados, por não serem considerados pela legislação, pelo 

fato do trabalhador acidentado ou adoecido manter-se em atividade e outros motivos 

que já foram abordados. 

A análise e a identificação de dados na área de Saúde do Trabalhador ajudarão o 

profissional e os Serviços de S.T. a propor medidas de Avaliação, Programas, bem como 

elaborar um Planejamento das ações na área. 

Com relação aos dados de doenças do trabalho a América Latina, incluindo o 

Brasil é notificado apenas de 1% a 4% dos casos. A Proposta do Grupo de Saúde da 
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OMS denuncia que apenas uma pequena parte das doenças agravadas pelas condições 

de trabalho é registrada (OMS). 

No ano de 1938, em Londres foi realizada uma análise dos dados de doenças 

e chegou-se à conclusão de que o custo com o tratamento de doenças era maior do 

que a realização de ações preventivas. Portanto é importante priorizar as ações 

preventivas. 

A determinação de taxas mostra, através de números, quais as doenças e pessoas 

que ficaram doentes ou morreram. As epidemias significaram a subtração de forças do 

corpo, a diminuição do tempo de trabalho, “baixa energia”, atualmente conhecida como 

baixa produtividade, custo econômico, gastos e o tratamento médico dispensados aos 

trabalhadores (FOUCAULT, 2002, p.290). 

O conceito geral de Epidemia trata de uma doença infecciosa57 que surge 

simultaneamente em uma região, afetando um grande número de pessoas. Portanto, 

podem ser considerados, entre essas doenças, os casos ocorridos no ambiente de 

trabalho, pois, para se desenvolver uma doença, é preciso ter um hospedeiro 

(homem), agente etiológico (ex: poeira das empresas de cal) e o meio ambiente. 

Assim se fecha o ciclo e o trabalhador sofre com os danos causados pela doença.  

Na seqüência, serão apresentados os dados do Paraná e será feita uma 

correlação com as ações existentes no Estado.  

 

2.3.1 - Dados Relacionados a acidentes e óbitos no trabalho no Paraná, antes e pós 

1986 

O Paraná teve um aumento significativo da população no período de 1940 a 

1970, devido aos imigrantes, vindos de Minas Gerais, São Paulo, Nordeste e de 

outros Estados do Sul do país; pessoas saíam das lavouras de café e outras 

culturas e mudavam para os centros urbanos na tentativa de novas chances de 

trabalho os quais eram diferentes das atividades que estavam habituados a 

realizarem. Isto fez com que desencadeasse o incremento no número de acidentes. 

No início da década de 80, o Sistema de Saúde, mesmo antes do SUS, tinha 

o objetivo de atender todos os trabalhadores com a estratégia de incorporá-los à 

rede de serviços de saúde pública, intervindo nos locais de Trabalho, não tendo a 
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visão de pacientes somente como meros consumidores de receitas e prescrições 

médicas.  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________57Doe
nça Infecciosa: Processo biológico subjacente produzido por um agente infeccioso; infecção; 
penetração; alojamento; e, em geral, multiplicação de um agente etiológico, organismo de um 
hospedeiro produzindo danos a estes, com ou sem aparecimento de sintomas clinicamente 
reconhecíveis. 

Em 1985, ocorriam cerca de 140 acidentes por dia no Estado, e os mais 

perigosos eram da área da Construção Civil, seguido da Indústria Metalúrgica e da 

área rural. As mortes por agrotóxico contribuíam com 106 casos de óbitos (PST- 

1992). 

Em 1986, a população do Paraná era de 8.740.363 (IBGE-IPARDES). No 

mesmo ano, o total de acidentes de trabalho foi 76.866. A partir dessa data os dados 

mostram uma diminuição, porém se for feita uma comparação com as péssimas 

condições dos ambientes de trabalho, isto não corresponde a realidade, mas o 

indica estar acontecendo é a subnotificação dos casos. 

Em 1986, o Jornal Gazeta do Povo58 publicou o seguinte: “morre uma pessoa 

por dia por causa de acidente do trabalho (...), enquanto dois trabalhadores por dia 

são vítimas de invalidez permanente.” (FUNDACENTRO). 

A partir de 1989, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná começou a 

realizar ações pontuais em Saúde do Trabalhador, com participação de técnicos 

interinstitucionais, começando pelas inspeções em fábricas de bateria. 

De 1990 a 1992, depois da promulgação da Lei do SUS, esses mesmos 

técnicos e a Coordenação de Saúde do Trabalhador iniciaram a discussão sobre o 

“Modelo de Atenção em Saúde do Trabalhador” e sobre o “Programa de Saúde do 

Trabalhador”. Esses Programas tinham o objetivo de subsidiar as equipes das 

Regionais de Saúde e municípios nas ações de rotina. 

Em 1992, este grupo também iniciou discussões com instituições que se 

interessavam pela área de Saúde do Trabalhador, juntamente com o Ministério 

Público. 

Em 1995, diminuíram os acidentes de trabalho contando-se foram 30.227, A 

queda no número de acidentados deve-se à diminuição dos riscos nos ambientes de 

trabalho, à mudança de legislação e ao aumento do desemprego. 
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MGD ao ser entrevistada fala sobre a notificação: “Não criou impacto, esses 

dados não temos” (entrevista realizada dia 24/03/06). 

  A entrevistada diz que não existe a possibilidade de analisar se os dados 

diminuíram com a atuação dos técnicos. Assim como o número de  
_____________________________________________________________________________________________________________________58Jorn
al Gazeta do Povo dia 28/05/86, página 40. 

 

técnicos e treinamentos na área de S.T., também, os dados de acidentes não são 

reais. 

Em 1997, ocorreram 27.968 (FUNDACENTRO, 1998) acidentes de trabalho, 

sendo que não foram incluídos os subempregados, estatutários, domésticos.  

Os dados demonstram que os casos de acidentes de trabalho vem 

diminuindo, principalmente se comparar os anos de 1986 (ano da 8ª CNS) e 1997 (7 

anos depois da Promulgação da Lei Orgânica de Saúde), mas não é possível afirmar 

que foram as ações na área de Saúde do Trabalhador que fizeram esses números 

serem modificados. Mas deve despeitar uma preocupação quanto a subnotificação.  

Em 1996, com a parceria da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi criado o 

(CEMAST), com abrangência macro-regional, atendendo cerca de 45 municípios. 

Com base nesse projeto, no ano seguinte, foi celebrado convênio com o Ministério 

da Saúde para a implantação dos Centros de Referência no Estado. 

O CEMAST foi criado com a função de capacitar as equipes de vigilância dos 

municípios para atuar em S.T. e apoiar os técnicos na identificação do nexo causal 

de doenças e acidentes de trabalho, além de estruturar e manter o sistema de 

informação em Saúde do Trabalhador.  

O Sistema de Informação das Comunicações de Acidente de Trabalho 

(SISCAT) analisa as informações da região metropolitana de Curitiba e foi criado um 

Banco de Dados a partir das Fichas de Investigação de Óbitos e Amputações, os 

quais foram analisados e divulgados. 

No mesmo ano, o CEMAST levantou a informação sobre o Trabalho Infantil 

nos Municípios da Região Metropolitana, que somam 39, dos quais, somente 8 

estavam inscritos no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). O 

CEMAST chamou a atenção desses municípios mostrando os dados (CENSO-IBGE, 
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1996) que indicaram 4500 crianças, de 7 a 14 anos, que trabalhavam, sem nenhum 

incentivo para que essa realidade fosse transformada.   

Essas crianças trabalhavam catando lixo, na lavoura, na colheita de laranja, 

batata, café, algodão, fumo; como vendedores ambulantes, no comércio, guardando 

carros, em fábricas, carvoarias, corte de pinos, olarias/cerâmicas, 

serrarias/laminadores, como domésticas e na prostituição.  

Em 1998, a Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória, com sua fonte 

própria de dados, registrou 163 casos de acidentes. Atualmente, essa forma de 

notificação “in loco” é a mais recomendada, considerando a informalidade, a 

intervenção dos setores médicos e de segurança das empresas. Somente dessa 

maneira pode-se conseguir uma base de dados real, ou seja, informações são 

obtidas no momento do atendimento do trabalhador quer ele seja, autônomo, 

registrado ou não e ainda desempregado. 

Em 1998, foi implantado, pelo Paraná, o Comitê de óbitos e amputações. Esse 

comitê era formado por representantes de diversas instituições e sindicatos que atuavam 

recebendo e analisando as CAT´S e, posteriormente, enviavam aos municípios o número 

da ocorrência do acidente para investigação do mesmo. 

Para CAR, é muito importante a notificação, tanto que ela diz: “É possível 

avaliar os grandes eventos, através do comitê de óbitos /amputações, se a notificação 

melhorar.” (CAR - entrevista realizada em 23/03/06). 

No ano de 1999, foram registrados 14.091 acidentes de trabalho.  

O Jornal Gazeta do Povo59 publicou que o número de acidentes do trabalho 

no setor formal sofreu uma redução de 11,5% no Estado, no período de 1999 para 

2000. Segundo dados da Previdência Social, o Paraná sai da quarta para a quinta 

posição no Brasil em casos de acidentes, atrás de Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina.  

No Estado do Paraná, foram registrados 349.497 acidentes de trabalho nos 

últimos onze anos (1990 a 2000), com 3.479 óbitos e 8.257 casos de Doenças 

Profissionais, segundo dados do Anuário Estatístico da Previdência Social. Esses 

dados se referem apenas aos trabalhadores do mercado formal, regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT - e que tiveram seu acidente notificado 

através da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).   
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Sabe-se que, atualmente, mais de 50% da População Economicamente Ativa 

(PEA) do Estado está no mercado informal de trabalho, não fazendo parte das 

estatísticas oficiais de acidentes de trabalho, sendo assistida apenas pelo SUS. 

Por isso, é reforçada a proposta de notificação na ponta, ou seja, no local de 

atendimento do acidentado, como já foi citado o caso de União da Vitória. 

As ações em S.T. tem singularidades e especificidades que devem ser 

observadas. É necessário relacionar o Processo Saúde–Doença com o processo de 

Saúde/Trabalho e isso requer um olhar próprio, que se passe a considerar o trabalho 

como fator determinante da condição de saúde, estabelecendo o nexo causal dos 

agravos, e permitindo a intervenção na geração dos mesmos. 

Existe, assim, uma grande subnotificação dos acidentes de trabalho, que é 

ainda mais acentuada no caso das Doenças Profissionais, pela dificuldade de 

diagnóstico e de estabelecimento do nexo causal.  

Em Curitiba, Paraná, num Pronto Socorro, em um mês de coleta de meio-dia 

até 20h00min, foram identificados 170 acidentes de trabalho. Desses, a proporção 

de trabalhadores com carteira assinada foi de 58,8%. Mesmo dentre esses 

trabalhadores, sobre os quais deveriam ser emitidas as CAT’s, o Hospital deixou de 

solicitar à empresa o registro do acidente em mais de 30% dos casos. Somando-se 

aos demais trabalhadores não cobertos por esse registro, conclui-se que a CAT é 

uma fonte inadequada para fins de estudos epidemiológicos (VENTURA, 1998), 

porém é o instrumento existente. 

A entrevistada CAR fala que é impossível investigar todos os acidentes 

registrados e que a proposta de trabalho era investigar 80% -70% dos óbitos, porque 

100% não foi possível.” (entrevista realizada em 23/03/06). 

 

Considerações: 

Não é um dos pontos principais desse trabalho abordar sobre as diferenças 

entre M.T. e M.S., mas é impossível falar em S.T. sem indicar essa situação. Como 

já foi visto anteriormente é um problema histórico e mal resolvido. Essa situação é 

preocupante porque é polêmica, pois é uma disputa da natureza legal e política 

entre MT e MS para inspecionar os ambientes de trabalho.  
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O Ministério do Trabalho limitado as suas inspeções na avaliação de 

documentos, registros de responsabilidade técnica o que diverge das ações de 

saúde que visam realmente intervir nas condições de risco a Saúde do Trabalhador 

como preconiza as ações no SUS, mas apesar disso Scopinho fala que a política de 

inspeção no trabalho continua centrada no MT (2003, p.130). 

Deve-se destacar que o controle social conseguiu incorporar entre as 

conquistas das Conferências de Saúde as ações de S.T. e consequentemente na 

legislação a participação dos Conselhos de Saúde. Os proprietários/empresários 

preferem que continuem essas ações sobre responsabilidade do M.T. porque não 

considera o controle social como a participação popular através de conferencia e 

Conselhos representativos.  

O movimento de Reforma Sanitária, com a 1ª Conferência Nacional de Saúde 

do Trabalhador, inicia um processo de ampliação da política de saúde do 

trabalhador, da esfera institucional do trabalho para a saúde.  

Para COSTA (2005) surgiu a iniciativa de construir uma Política Nacional para 

a Saúde do Trabalhador (PNST) em apoio à crise previdenciária do Ministério do 

Trabalho e Emprego uma iniciativa oposto ao modelo do SUS para atender ao 

projeto neoliberal. Isto desencadeou uma mudança nas concepções de saúde e 

segurança do trabalho quando a ser tratadas como mercadorias e o próprio 

mercado, não mais o Estado, regularia o setor - até mesmo a participação do 

movimento social preconiza a Lei do SUS e a Constituição de 1988 no que se refere 

à saúde é direito social e dever do Estado. 

Houve resistência do Ministério da Saúde e de alguns sindicatos e de técnicos 

do MTE. O processo de redução do papel dos órgãos do MTE responsáveis 

desencadeou o esvaziamento do setor. Observe-se que a política de saúde e 

segurança do trabalho do Ministério do Trabalho se caracteriza apenas como um 

processo de desmonte de um sistema de regulação do Estado e não a transferência 

dessas ações para o SUS ou da Previdência Social (COSTA, 2005). 

O fim da inspeção em segurança e saúde no trabalho no MTE na perspectiva 

da privatização. Esta estratégia se desenvolveu sem qualquer transparência para a 

sociedade civil. O fim das inspeções no trabalho pelo MTE representa uma espécie 

de transferência futura desta prática para as empresas privadas, reduzindo ou 
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mesmo eliminando o papel do Estado na inspeção do trabalho e, dessa forma, as 

estruturas de SST do MTE passariam a perder importância.  

Para que isso aconteça é uma questão de poder e o M.T.E, tem grandes 

aliados que não permitem essa mudança por isso continua essa polêmica e uma 

controvérsia que interfere diretamente na Saúde do Trabalhador e nas ações nessa 

área que não deslancham. 

Nas ações de S.T. é o Biopoder, que se destaca como forma de poder, sendo 

uma forma de autonomia de “fazer viver” e “deixar morrer” é uma tecnologia que age 

sobre a população, instituindo regras de controle e atuação.  

A Biopolítica vai extrair seu saber e definir o campo de intervenção de seu 

poder. Em primeiro lugar o enfoque deixa de ser sobre o individuo e passa a ser 

sobre a população, essa é considerada como problema político, biológico, cientifico, 

ou seja, em sua complexidade. Depois o enfoque passa a ser sobre os fenômenos 

ocorridos como as doenças, acidentes, mortes a duração desses acontecimentos. 

Em terceiro lugar as estatísticas, mostram como está a população, o que saiu do 

controle, onde ocorreu o desequílibrio. É uma forma de poder que vai identificar 

saberes para definir seu campo de atuação e, conseqüentemente, intervir nesses 

dados seja: baixando a mortalidade/morbidade ou  estimulando a natalidade, ou 

mesmo estimulando mecanismos para maximizar as forças, disponibilizando 

treinamentos para os trabalhadores, Por Exemplo: a estruturação de Políticas de 

Saúde e Formação de Recursos Humanos (FOUCAULT, 2002, p. 292). 

FONSECA (2000) coloca que, em defesa da Sociedade, o discurso é uma 

forma de defender a sociedade, a vida, mas tem seus artifícios que exercem sobre a 

vida e a morte, em nome do benefício da sociedade, e também chega a ocultar 

resultados em nome da “defesa da sociedade”. 

Há 16 anos (2006) da promulgação da Lei 8080/90 o SUS, ainda não se 

conseguiu incorporar as implicações que o trabalho causa na vida e na saúde do 

trabalhador, na relação do processo saúde-doença havendo fraca articulação 

intersetorial/interinstitucional. Apesar das inovações do texto constitucional, 

manteve-se a superposição ou concorrência na atuação de atribuições, fomentando 

o conflito entre os setores, especificamente nas ações de fiscalização. 

Porém o pior é a saúde dos trabalhadores que, além de manter-se 

desabrigada de qualquer proteção, caso ocorra algum acidente ou outra 
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necessidade de atendimento médico hospitalar. Ficará por conta do Município, a 

municipalização da saúde pelo SUS, resumindo-se a atuar curativamente, enquanto 

o mais eficaz e inteligente seria a atuação preventiva. 

Assim observamos que o poder se exerce em uma espécie de rede na qual 

estão os indivíduos (vigiando ou vigiados) ora em posição de exercer o poder, ora 

em posição de serem submetidos a ele. O poder circula constantemente, sem se 

fixar em alguém, e está, ao mesmo tempo, em todos os sujeitos. 

Os indicadores de referência são a taxa de mortalidade e as taxas de morbidade de 

acidentes e de doenças decorrentes do trabalho. Os indicadores são apurados com base em 

informações dos Ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência e Assistência Social. 

A vida e a morte são fenômenos naturais e radicais que se localizam fora do campo do 

poder político e há um paradoxo: o súdito não é pleno de direito, nem vivo nem morto. Dizer 

que o soberano tem direito à vida ou à morte significa que ele pode fazer morrer e deixar 

viver. 

Essas argumentações são estratégias de marketing para manter a imagem do 

papel importante do Ministério na defesa e na redução dos índices de mortalidade e 

acidentes de trabalho. Em 2001, esse Ministério concluiu que ocorreu uma variação 

satisfatória, ou seja, uma redução dos dados de acidentes de trabalho, mas a 

reflexão é: Como um resultado pode ser considerado positivo se há trabalhadores 

morrendo no trabalho, perdendo membros. Tais resultados não podem quantificar o 

valor de uma vida, nem mensurar o prejuízo de alguém que viva com uma 

incapacidade permanente.  

FOUCAULT (2002, p.299) fala que não quer fazer uma oposição entre Estado 

e Instituição, mas explica que o poder disciplinar e o poder regulador do Estado se 

complementam não somente em nível superior – encontram-se diferentes níveis 

estaduais, assim como é diferente a forma de regulamentação, como nas caixas de 

auxílios, seguros. 

Os números indicam que no período de 1998 a 2003, foram registrados 15.293 óbitos 

(uma média de 3.059 óbitos/ano). Em análise dos dados de acidentes e doenças do Trabalho, 

chegou-se ao registro de 29 milhões de acidentes e mais de 100 mil mortes em 25 anos. Outro 

agravante foram os dados dos trabalhadores informais não serem incluídos. Os números de 

acidentes totalizaram 1.875.190, sendo que 72.020 são incapacidades permanentes e 15.293 
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óbitos (uma média de 3.059 óbitos/ano). No período de 1999 a 2003, os casos de doenças 

relacionadas ao trabalho totalizaram 105.514, formando uma taxa de 14,84 para 100.000 

trabalhadores. 

No próximo capítulo, será apresentado como estão organizados os Serviços de Saúde 

no Estado do Paraná, quais os setores responsáveis pelas ações voltadas a área de S.T., bem 

como a formação dos profissionais em Saúde do Trabalhador. 
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CONCLUSÂO  

  

Já se passaram 20 anos após as conquistas obtidas na 8ª CNS, na 

Constituição Federal e nas Leis, 8080/1990, Orgânica de Saúde/SUS, 8142/ 1990. 

Decorrentes dos movimentos sociais, elas são fruto das lutas sindicais e de 

entidades e profissionais de saúde organizados através do movimento de reforma 

sanitária. 

A Constituição Federal do Brasil, no Artigo 200, Item II, determina ao SUS, 

além de outras atribuições, executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.  

A Lei do SUS no Artigo 6º propõe a execução de ações de vigilância sanitária 

e de saúde do trabalhador. Porém leis pouco resolveram a situação preocupante de 

disputa da natureza legal e política entre MT e MS para inspecionar os ambientes de 

trabalho. Como já foi assinalado anteriormente é um problema histórico que vem 

sendo mal resolvido. Ora de responsabilidade da Saúde – a exemplo dos anos de 

1920, quando a Higiene do Trabalho é considerada uma atribuição do Departamento 

Nacional de Saúde Pública, ora o Serviço de Higiene do Trabalho passa para o 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, como ocorreu em 1934, retirando 

assim essas atribuições do setor de Saúde Pública. 

Além dessas divergências ainda ocorrem interferências na rotina de trabalho, 

como a coação dos proprietários intimidando os técnicos a não realizarem as ações 

necessárias de interdição, intimação, auto-ação e até mesmo proibindo a sua 

entrada na empresa. Assim a VISA torna-se cada fez mais impotente em realizar 

essas ações, devido às interferências políticas que são postas. E os trabalhadores 

continuam submetidos às péssimas condições de trabalho. A pressão é tamanha 

que forçam os trabalhadores a se unirem aos empresários na argumentação de que 

as ações da VISA são geradoras de prejuízos para a empresa, determinando 

mudanças desnecessárias e que isto acarreta gastos que comprometem o 

empresário e põem em risco os seus empregos, pois implicam em gastos. 

Sabe-se que as ações em Saúde do Trabalhador não se resumem somente 

ás inspeções e que é preciso uma Política de Saúde do Trabalhador. E a 

Coordenação da RENAST destaca as dificuldades a serem sanadas: a falta de 

preparo dos profissionais de saúde que atuam na rede de serviços, a precedência 
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de assistência em detrimento das ações de vigilância, as poucas ações 

intersetoriais, entre outros. 

Também existem outras interferências sobre as ações da VISA na área de 

Saúde do trabalhador como a rotina que faz com que os técnicos priorizem outras 

áreas,  devido à sobrecarga.  Vejamos, em 1999 havia 23 profissionais na RMC, e, 

em 2005, agregava-se apenas 1 técnico, em mais de 6 (seis) anos.  

Além do mais os depoimentos aqui levantados indicaram: os treinamentos 

nesta área são descontínuos, falta avaliação e o resultado disso são profissionais 

desmotivados que acabam desenvolvendo uma espécie de passividade com relação 

às situações encontradas, pois não encontram apoio do Serviço de Saúde tanto 

Municipal quanto Estadual para efetivar as ações.  

Os dados demonstraram que em 1999, dos 23 profissionais registrados, 14 

participaram de treinamentos ofertados na Secretaria de Estado da Saúde e 7 

fizeram cursos específicos na área. Portanto houve interesse dos técnicos em 

participarem dos treinamentos.  

O início dessas atividades foi marcado pela inexperiência em treinamentos 

resultando em descrédito. A falta de planejamento foi comum na prática dos técnicos 

da Saúde, pois esses treinamentos não abordavam a realidade dos municípios 

participantes. 

Segundo os entrevistados os objetivos dos treinamentos foram atingidos, pois 

proporcionaram conhecimentos, conscientizaram e encorajararam a entrada dos 

técnicos de saúde nas empresas. Mas existia outro problema a enfrentar, a falta de 

condições dos municípios em estruturar os serviços de S.T. e a insuficiência de 

informações, pois não basta somente conscientizar, sensibilizar este é só o inicio, 

procedendo com os treinamentos efetivos e formação. 

Diante das informações oferecidas pelos entrevistados ficaram algumas 

perguntas: Por que os técnicos não se sentiram seguros em atuar na área de S.T.? 

Será que os treinamentos não atingiram seus objetivos? Os técnicos da 

SESA/Municípios, tem claro o seu papel? Se a atribuição dos técnicos da SESA era 

dar treinamentos por que os mesmos não tinham formação pedagógica? 

Outro ponto que chamou a atenção no projeto de treinamentos foi a forma de 

elaboração: quando constavam objetivos, a metodologia empregada não 

correspondia ao tema em discussão. Também se observou a falta de avaliação 
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desses treinamentos e, quando realizados, o questionamento  relacionou-se às 

opiniões dos participantes, as quais não foram compiladas. 

Conclui-se que a falta de continuidade nos treinamentos é algo patente, 

reforçado pela falta de profissionais específicos da área de educação e a 

insuficiência no preparo dos técnicos. Embora constatada essas deficiências, não se 

trata de localizar nos treinamentos a ineficiência para atuar na área.  

Em 2006, o CEMAST foi extinto e os técnicos foram incorporados ao 
chamado Centro Estadual de Saúde do Trabalhador (CEST). Durante os 10 anos de 
atuação foram realizados diversos treinamentos e desenvolvidos métodos de 
trabalho, que na prática possibilitou a identificação de problemas de falta de 
segurança nas empresas, bem como pouquíssima resolutividade das irregularidades 
encontradas. 

Desse modo concluimos que são necessárias Políticas de Saúde do 
Trabalhador e atuação na prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, 
bem como Políticas de Recursos Humanos para formação de profissionais 
habilitados para atuarem nas diversas áreas de interesse da Saúde Trabalhador. 
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