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CNS elege 
conselheiros 
nacionais dia 

27 de novembro

A criação de um comitê jurídico e a realização de oficina, 
ainda este ano, para discutir a inclusão do segmento LGBT 
são algumas das decisões tomadas pela diretoria efetiva da 
CNTS, que se reuniu em São Paulo, dia 27 de setembro. O 
evento deve acontecer como parte da reunião de final de 
ano da Confederação, prevista para o período de 10 a 14 de 
dezembro, em Brasília, tendo como ponto central da pauta 
avaliar as atividades de 2012 e definir prioridades para 
2013. No encerramento, haverá a confraternização entre 
dirigentes, funcionários, assessorias, prestadores de serviços, 
familiares e convidados. 

Saúde e Segurança no trabalho

É necessário o trabalho conjun-
to entre governo, parlamen-
tares, trabalhadores e em-

pregadores, no sentido de refletir 
acerca das condições de trabalho 
dos profissionais da saúde e buscar 
soluções, abordando todo o am-
biente de trabalho. Esta foi a con-
clusão do I Seminário Nacional de 

Saúde e Segurança do Trabalhador 
da Saúde. O evento foi um sucesso: 
pela importância e oportunidade 
do tema em debate; pelas pales-
tras proferidas por especialistas; 
pelos conhecimentos adquiridos 
e a troca de experiências entre os 
180 participantes; e também pelo 
diálogo envolvendo entidades 

de trabalhadores, representantes 
dos governos federal, estadual e 
municipal e dirigentes dos setores 
privado e filantrópico da saúde.

Para a CNTS foi um momento 
histórico e de reflexão como pon-
to de pauta da saúde dos traba-
lhadores, pois discutir questões 
atuais relacionadas à saúde e ao 

trabalho, possibilitando a troca 
de experiências entre dirigentes 
sindicais, setor patronal, insti-
tuições públicas, profissionais, 
técnicos e especialistas em se-
gurança e saúde no trabalho em 
serviços de saúde era o objetivo 
central do debate.

Págs 5 a 15
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Entidades de trabalhadores e patronais buscam entendimento para 
regulamentação da jornada dos profissionais da Enfermagem. Págs. 3 e 15

30 horas já!
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Raimundo Santana dos Santos, 
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Aparecida de Souza, Lamartine dos 
Santos Rosa, José Souza da Silva, 
Roberto Silva de Souza, Claudionor 
José da Silva, Ana Maria Mazarin 

da Silva, Simoni Paulino Francisco, 
José Francisco de Lima, Neuza Maria 

da Silva Rambo, Milton Gomes da 
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Gonçalves Ferreira.

COnSeLhO fiSCAL

efetivos - Walter José Bruno 
D’Emery, José Luciano Vieira de 

Viegas, Walteci Araujo dos Santos.
Suplentes - Tatiane de Castro, Edgar 

Siqueira Veloso, Osmar Gussi.
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Conselho editorial

José Lião de Almeida, João 
Rodrigues Filho, Valdirlei Castagna, 

Adair Vassoler, Joaquim José 
da Silva Filho

O Brasil é pioneiro na discus-
são do trabalho decente. Em 
agosto último foi realizada a 

I Conferência Nacional de Emprego 
e Trabalho Decente, com o objetivo 
de estabelecer o grande diálogo social 
para definir os rumos do trabalho no 
país. E com o papel de nortear a execu-
ção de ações do governo federal para a 
inclusão cada vez maior de brasileiros 
no mercado de trabalho livre das con-
dições degradantes, gerador de riqueza 
e redutor da miséria.

O ministro do Trabalho e Empre-
go, Brizola Neto, em entrevista, disse 
que as iniciativas de valorização do 
salário mínimo e aumento da renda 
do trabalhador, com destaque para os 
programas de distribuição de renda, 
colocaram o Brasil na vanguarda 
na promoção do trabalho decente. A 
Conferência teve como compromisso 
debater e propor políticas de geração 
de emprego e trabalho decente no país, 
segundo quatro eixos: princípios e 
direitos dos trabalhadores; proteção 
social; trabalho e emprego; e fortale-
cimento do diálogo social.

A OIT no Brasil reconhece que o 
país registrou avanços significativos 
em diversas áreas do trabalho decente 
nos últimos anos, mas alerta que ainda 
existem desafios a serem superados. 
Foram analisadas pela entidade as 
dimensões do trabalho decente no que 
se refere a oportunidades de emprego; 
rendimentos adequados e trabalho 
produtivo; jornada decente; combi-
nação entre trabalho, vida pessoal e 
vida familiar; trabalho a ser abolido; 
estabilidade e segurança no trabalho; 
igualdade de oportunidades e de 
tratamento no emprego; ambiente de 
trabalho seguro; seguridade e diálogo 
social; e representação de trabalhado-
res e empregadores.

O documento aponta que, entre 
2004 e 2009, o número de empregos 
formais aumentou em 17,3%; o rendi-
mento médio cresceu continuamente, 
passando de R$ 896 para R$ 1.071, 
um ganho real de 19,5%; o percentual 
do rendimento recebido pelas mulhe-
res em relação aos homens aumentou 
de 69,4% para 70,7%. Diminuiu 
também, de forma mais expressiva, 
o diferencial de renda entre trabalha-
dores brancos e negros – passando 
essa relação de 53,0% para 58,0%. O 
trabalho infantil diminuiu em todos 
os grupos etários e milhares de traba-
lhadores foram resgatados de situações 
de trabalho análogo ao de escravo. O 
percentual de trabalhadores pobres no 
país também diminuiu – reduziu de 
7,6% para 6,6% o índice de pessoas 
ocupadas que viviam com rendimento 
domiciliar per capita mensal de até um 
quarto do salário mínimo.

Trata-se, com certeza, de conquis-
tas históricas; de avanços significati-
vos para toda a sociedade brasileira. 
Para a CNTS, no entanto, a discussão 
quanto aos princípios fundamentais 

do trabalho decente deve ir além dos 
pontos econômicos, legais e sociais 
das relações democráticas de traba-
lho. Decência no trabalho também 
significa condições dignas, humanas 
e saudáveis. Significa permitir ao tra-
balhador exercer suas atividades com 
cidadania, com saúde e segurança.

O Brasil foi o primeiro país a ter 
um serviço obrigatório de segurança 
e medicina do trabalho em empresas 
com mais de cem funcionários. Isso 
ocorreu em 27 de julho de 1972, 
por iniciativa do então ministro do 
Trabalho, Júlio Barata, por meio das 
Portarias 3.236 e 3.237. A data ficou 
marcada como o Dia Nacional de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho. 
De lá para cá, os avanços vêm sendo 
conquistados com muita luta pela 
classe trabalhadora.

Hoje, algumas empresas se preocu-
pam em reduzir os índices de acidentes 
de trabalho e adotam medidas preven-
tivas. Isso se deve à instituição de polí-
ticas e planos de saúde e segurança no 
trabalho, além de legislação mais forte e 
maior fiscalização por parte do governo. 
Em abril de 2007, por exemplo, entrou 
em vigor o Nexo Técnico Epidemioló-
gico Previdenciário, mecanismo que 
relaciona determinada doença às ati-
vidades profissionais nas quais ocorre 
com maior incidência. Desde então, o 
registro de doenças ocupacionais cres-
ceu, em média, 134%, segundo dados 
do Ministério da Previdência.

As notificações de doenças do 
sistema osteomuscular, nas quais 
se incluem as lesões por esforço re-
petitivo (LER), aumentaram 512%. 
Estima-se que este aumento esteja 
relacionado com a regularização das 
notificações acidentárias. Até então, 
muitas empresas recorriam ao subter-
fúgio da sub-notificação para evitar o 
pagamento de indenizações e da esta-
bilidade acidentária, ao mesmo tempo 
em que se permitiam alardear por um 
falso e ilusório “índice zero” de aci-
dentes de trabalho. “Os empresários 
têm que perceber que prevenção não 
é benemerência. A prevenção tem im-
pacto na produção”, afirma o secretá-
rio de Políticas de Previdência Social, 
Helmut Schwarzer, que defende maior 
cooperação entre órgãos do Estado e 

maior empenho das empresas.
As estatísticas brasileiras mais re-

centes são de 2010, extraídas do Anu-
ário Estatístico de Acidentes do Tra-
balho, do Ministério da Previdência 
Social. Segundo a edição, o ano 2010 
registrou 701.496 acidentes de tra-
balho, um número 4,35% inferior ao 
registrado em 2009 (733.365) e 7,21% 
menor do que em 2008 (755.980). Em 
decorrência dessa redução, a Taxa de 
Incidência de Acidentes do Trabalho, 
que era de aproximadamente 23,0 por 
mil vínculos empregatícios em 2008, 
declinou para 21,6 em 2009 e para 
19,1 em 2010.

A conquista do trabalho decente 
passa pelo fim da precarização do tra-
balho, dos assédios moral e sexual nos 
locais de trabalho, pelo cumprimento 
das normas específicas sobre seguran-
ça e saúde, por ambientes saudáveis, 
pela prevenção e combate aos fatores 
de riscos de acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais, enfim, pela 
melhoria da qualidade de vida dos 
trabalhadores.

Tendo como bandeira de luta a ga-
rantia de trabalho decente com saúde 
para o trabalhador, a CNTS realizou, 
em setembro, o I Seminário Nacional de 
Saúde e Segurança do Trabalhador da 
Saúde, no sentido de ampliar o diálogo 
entre trabalhadores, empregadores e 
governos com vistas à efetiva implan-
tação das leis e normas já aprovadas e 
ainda relegadas a segundo plano no setor 
saúde. Somente com o compromisso de 
todos será possível darmos um salto de 
qualidade e fazer com que aos direitos 
trabalhistas, previdenciários e sociais 
se agreguem os direitos humanos e 
saudáveis para o trabalho. As conquis-
tas decorrentes da posição que o país 
ocupa de sexta economia do mundo 
também devem se refletir nas relações 
de trabalho.

A humanização das relações en-
tre capital e trabalho só será uma 
realidade se evoluirmos nas questões 
relacionadas às melhorias das condi-
ções de trabalho, ao meio ambiente do 
trabalho e no combate e prevenção dos 
acidentes do trabalho e das doenças 
ocupacionais em todo o país.

A Diretoria 
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Foi um sucesso a realiza-
ção do Seminário 30 horas 
já - quanto vale o voto da en-
fermagem, organizado pelo 
Fórum Estadual 30 horas já e 
realizado na sede do SinSau-
deSP, com a presença de mais 
de 400 pessoas e representan-
tes das seguintes entidades: 
SinSaudeSP, Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
na Saúde (CNTS), Fórum Na-
cional 30 horas já, Sindicato 
dos Servidores Públicos de São 
Bernardo, Sindicato dos Enfer-
meiros do Estado de SP, Coren-
SP, Associação Brasileira de 
Enfermagem, Sindicato da 

Saúde de Campinas, Sindicato 
da Saúde do ABC, Sindicato 
dos Servidores Públicos de 
São Bernardo, Sindicato dos 
Servidores Públicos de Mauá, 
Sindicato dos Servidores Pú-
blicos de São José dos Campos, 
CNTSS, Sindsaúde de Guaru-
lhos, Federação Nacional dos 

Psicólogos, Sindicato dos 
Trabalhadores na Unicamp, 
Federação Nacional dos 
Enfermeiros, Associação 
dos Enfermeiros do Iams-
pe, Sindema, Movimento 
Negro Mulheres do ABC, 
Federação dos Trabalha-
dores na Saúde do Estado 

de São Paulo e Federação dos 
Trabalhadores em Seguridade 
Social. A mobilização continua: 
vamos permanecer na luta 
pelas 30 horas já. As reuniões 
em Brasília e os trabalhos do 
Fórum Estadual 30 horas já 
irão prosseguir. Aguardem as 
próximas convocações!

O SinSaudeSP elaborou um anteprojeto de 
lei que adota a jornada de 30 horas semanais na 
Administração direta e indireta do Município 
de São Paulo. O anteprojeto de lei que já foi lido 
no plenário da Câmara Municipal, tramita agora 
como Projeto de Lei, nas comissões da Casa, com 
o apoio da maioria dos Vereadores de SP.

Fórum 30h da Enfermagem anuncia 
mobilização permanente em novembro
Durante o mês de novembro ha-

verá mobilização permanente 
do Fórum 30h já! – Enferma-

gem unida por um único objetivo em 
defesa da regulamentação da jornada 
para a enfermagem. Dirigentes da 
CNTS, FNE, ABEn e Cofen vão inten-
sificar a pressão junto aos deputados 
federais e realizar atividades sema-
nais, com divulgação de material sobre 
as justas razões da categoria e visitas 
a lideranças parlamentares. Nos dias 
20 e 21 de novembro haverá maior 
concentração nas dependências da 
Câmara dos Deputados e atividades 
em contato com a po-
pulação, esclarecendo 
sobre a profissão e a 
necessidade e impor-
tância da aprovação 
do PL 2.295/00. Mais 
detalhes sobre a mobili-
zação ainda estão sendo 
discutidos no Fórum.

Em paralelo, mem-
bros da coordenação do 
Fórum permanecem em 
constante debate com os 
prestadores de serviços 
dos setores privado e 
filantrópico. Rodadas 
de discussão acerca do 
impacto financeiro vêm sendo realiza-
das para discutir encaminhamentos e 
definir estratégias com vistas a buscar 
um consenso que garanta a aprovação 
do PL 2.295 na Câmara e a respectiva 
sanção presidencial. São muitos os 
argumentos de ambas as partes, que 
possuem justificativas e valores di-
vergentes.

A jornada das 30 horas para a en-
fermagem foi tema de mesa redonda 
do I Seminário Nacional de Saúde e 
Segurança do Trabalhador da Saúde, 
realizado pela CNTS em São Paulo, 
com participação de representantes 
de trabalhadores e empregadores. 
Dia 28 de setembro, na sede do Sindi-

cato dos Trabalhadores da Saúde de 
São Paulo, dirigentes da CNTS e do 
Fórum 30h voltaram a se reunir com 
o setor patronal com o objetivo de 
construir uma proposta que atenda 
aos interesses dos dois segmentos. 
Propostas foram levantadas, mas 
ainda carecem de mais debates rumo 
a um possível entendimento. São 
muitos os argumentos de ambas as 
partes, que possuem justificativas e 
valores divergentes.

Dia 16 de outubro, na sede da Con-
federação, em Brasília, houve novo en-
contro entre trabalhadores e emprega-
dores. “De ambos os lados, começam 
a surgir propostas que podem levar a 

projeto na pauta de prioridades para 
votação em plenário.

O estudo elaborado pelo Departa-
mento de Economia da Saúde, traduzi-
do na Nota Técnica 52, de 30 de agosto 
de 2012 – a quinta nota elaborada pelo 
Ministério desde julho de 2011 –, se 
baseia na Nota Técnica 22/12 e traz 
uma estimativa do impacto financeiro 
e quantitativo da “redução gradativa” 
da carga horária no setor de enferma-
gem nas esferas pública e privada. A 
proposta seria reduzir a jornada de 
40 horas para 36h em 2012, para 32h 
em 2013 e para 30h em 2014. A nota 
considera a evolução da quantidade 
de profissionais adicionais que seriam 
necessários; a remuneração média; o 
crescimento médio quantitativo para 
técnicos e auxiliares de enfermagem 
e enfermeiros; o crescimento médio 
dos salários nominais para esses pro-
fissionais; e os encargos sociais, numa 
projeção entre 2010 e 2014. 

Os números apresentados, em 
situações diferentes, estão em debate 
no Fórum 30h. O próprio Departa-
mento, que utilizou dados da Relação 
Anual de Informações Sociais - Rais, 
do Ministério do Trabalho e Empre-
go, destaca que “o estudo não captou 
a possibilidade de profissionais da 
enfermagem terem sido contrata-
dos e registrados com determinado 
número de horas, porém, efetiva-
mente exercerem, informalmente, 
carga horária inferior”. Segundo 
Valdirlei Castagna, que participou 
da reunião, a Rais é feita com dados 
informados pelos empregadores com 
base nos contratos iniciais e o estudo 
do Ministério parte do princípio de 
que todos tenham carga de 40 horas 
semanais. “A jornada, em muitos 
casos, por força de acordos coletivos 
ou de leis estaduais e municipais, já 
foi reduzida para 36, 32 e até 30 horas, 
portanto, os números não revelam o 
quadro atual”, ressaltou.

O ato acon-
teceu nas de-
pendências do 
Lang Palace 
Hotel, dia 2 de 
setembro, du-
rante visita de 
apoio do mi-
nistro Alexan-
dre Padilha à 
candidatura 
de Pedro Uczai 
a prefeito de 
Chapecó. Em 
discurso, o mi-
nistro declarou ser sabedor 
da luta que as entidades na-
cionais realizam para apro-
vação da regulamentação 
da jornada de trabalho de 30 
horas para enfermagem. 

Na entrega do docu-
mento, Padilha disse saber 
o nível de estresse sofrido 
pela categoria por perten-
cer a ela, pois é médico de 
profissão e sempre dividiu 

Diretores do SITESSCH entregam 
documento ao ministro da Saúde

este espaço com a catego-
ria da enfermagem. Para a 
presidente do SITESSCH, 
Maria Salete Cross, “este é 
mais um passo em direção 
à aprovação do PL da enfer-
magem”. Maria acrescentou 
que, como entidade sindi-
cal, o SITESSCH manterá 
firme seu apoio e sua defesa 
em prol dos trabalhadores 
da enfermagem.

Seminário “30 horas já” no SinSaudeSP reúne mais de 400 pessoas

Sindicato mobiliza Câmara Municipal pelas 30h em SP

Texto e fotos: Paulo Pavone/Ag. Textho

Julio Fernandes/Ag. Full Time

Paulo Pavone/Ag. Textho

Trabalhadores e empregadores 
buscam alternativa para 
adoção da jornada

uma alternativa a ser apresentada ao 
governo”, avaliou o secretário-geral 
da CNTS, Valdirlei Castagna. Nova 
discussão está prevista para o dia 5 
de novembro. “Nossa expectativa é 
de que tenhamos uma sugestão a ser 
levada para reunião no Ministério da 
Saúde, em encontro marcado para 6 
de novembro”, disse.

No início de setembro, uma nova 
comissão, composta por representan-
tes do governo, dos trabalhadores e 
dos prestadores de serviços na saúde, 
foi criada para discutir sobre o im-
pacto financeiro e quantitativo que a 
implantação da jornada de 30 horas 
terá. A comissão tem como objetivo 
analisar o novo estudo elaborado 
pelo Departamento de Economia da 
Saúde, Investimentos e Desenvolvi-
mento, órgão da Secretaria Executiva 
do Ministério da Saúde. O grupo 
voltou a se reunir dia 19 de setembro 
com o objetivo de avaliar os números 
apresentados e busca construir um 
entendimento que leve à inclusão do 
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Eleições para o CNS serão dia 27 de novembro

Em 27 de novembro de 2012, em 
Brasília, o Conselho Nacional 
de Saúde vai eleger novas re-

presentações da sociedade civil para 
atuar ao longo do triênio 2012/2015. 
As inscrições dos movimentos sociais 
nacionais de usuários do SUS, das 
entidades nacionais de profissionais 
de saúde, incluída a comunidade 
científica da área de saúde, das en-
tidades nacionais de prestadores de 
serviços de saúde e das entidades 
empresariais nacionais com ativida-
des na área de saúde já iniciaram e 
seguem até o dia 10 de novembro. A 
CNTS já se inscreveu. 

A Resolução 457/CNS regula-
menta a eleição e a Portaria nº 1.837, 
do Ministério da Saúde, designa os 
membros da comissão eleitoral. Para 
a comissão, o processo visa contribuir 
com o fortalecimento do controle 
social no país, ampliando a partici-
pação da sociedade, além de ser uma 
maneira de dar suporte às ações de 
democratização dos conselhos de 
saúde estaduais e municipais.

O regimento eleitoral tem por 
objetivo regulamentar a eleição de 
acordo com o estabelecido no Decreto 
n° 5.839/06, na Resolução CNS n° 
453/12, e no regimento interno, apro-
vado pela Resolução CNS nº 407/08. 
A eleição será coordenada por uma 
comissão eleitoral composta de 12 
membros indicados pelos respectivos 
segmentos e aprovada pelo Conselho 
com a seguinte composição: 6 repre-
sentantes do segmento dos usuários; 
3 do segmento dos profissionais de 
saúde; e 3 do segmento do governo/
prestadores de serviços de saúde. As 
inscrições serão feitas na Secretaria-
Executiva do Conselho Nacional de 
Saúde, situada na Esplanada dos 
Ministérios, Bloco G, Anexo, Ala B, 
1º andar, Sala 115B – Brasília – DF, 
em dias úteis, das 9 às 18 horas. Serão 
também aceitas inscrições via correio 
mediante Aviso de Recebimento - AR 
ou Sedex.

Conforme previsto no art. 4º do 
Decreto nº 5.839/06, são 24 vagas 
para representantes titulares e 48 para 
primeiro e segundo suplentes para as 
entidades e movimentos de usuários 
do SUS; 12 vagas para representantes 
titulares e 24 para primeiro e segundo 
suplentes para as entidades nacionais 

Mais uma moção de repúdio 
contra a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares - EBSERH 
foi aprovada pelo Conselho Na-
cional de Saúde. O texto repudia 
a Lei nº 12.550/11, que instituiu a 
EBSERH, e a Portaria MEC/GM 
nº 442/12, que delegou à EBSERH 
competências anteriormente atri-
buídas à Diretoria de Desenvolvi-
mento da Rede de Instituições Fe-
derais de Ensino Superior; repudia 
qualquer forma de discriminação 
do MEC às universidades públi-
cas federais que decidirem não 
contratar a EBSERH para gestão 
de seus hospitais universitários; 
e repudia qualquer iniciativa do 
Governo Federal de não abertura 
de concursos públicos por Regime 
Jurídico Único nas universidades 
públicas federais para o funciona-
mento dos HUs, bem como o não 
repasse de recursos orçamentários 
como forma de retaliação, imposi-
ção e coação pela decisão de não 
contratar a EBSERH para gestão 
de seus hospitais.

A moção aprovada em reunião 
dia 18 de setembro vem comple-
mentar o teor da Moção 15/11, 
contra a criação da EBSERH, tam-
bém aprovada pelo Conselho Na-
cional de Saúde, cujo texto original 
foi proposto pelo vice-presidente 
da CNTS e conselheiro nacional, 
João Rodrigues Filho, em nome da 
Confederação. “É de fundamental 
importância a oferta dos serviços 
prestados, de forma gratuita e de 
qualidade, na área da saúde e da 
educação pela universidade. Estes 
serviços são bens sociais e não 
devem ser mercantilizados. Além 
disso, a precarização, resultante 
do processo de terceirização, é 
um mal para o serviço público 
e, muitas vezes, resulta na baixa 
qualidade nos serviços públicos 
prestados à população”, ressalta 
João Rodrigues. Conheça o texto 
da nova moção na página da Con-
federação - www.cnts.org.br - no 
item documentos.

As duas moções passaram, 
antes, também pela aprovação do 
Fórum das Entidades Nacionais de 
Trabalhadores na Área da Saúde, 
que critica também a proposta de 
plano de cargos e salários apre-
sentada pela empresa. Segundo 
o coordenador do Fentas e conse-
lheiro nacional, Francisco Júnior, 
dentre outras coisas, “a EBSERH 
institucionaliza a diferenciação 
de profissionais com o mesmo 
nível de formação intelectual, 
colocando-os em níveis diferentes, 
com tratamento e remuneração 
diferentes, bem de acordo com 
as regras do mercado e do setor 
privado; joga no lixo todo o de-
bate acumulado pelo Conselho 
Nacional de Saúde, Ministério da 
Saúde, Conass e Conasems sobre 
as diretrizes nacionais da carreira 
SUS; e, claro, foi elaborado de cima 
para baixo sem a participação de 
qualquer entidade ou categoria 
envolvida na proposta”.

de profissionais de saúde, incluída a 
comunidade científica da área; 2 va-
gas para titulares e 4 para primeiro e 
segundo suplentes para as entidades 
nacionais de prestadores de serviços 
de saúde; e 2 vagas para titulares e 
4 para primeiro e segundo suplen-
tes para as entidades empresariais 
nacionais com atividades na área da 
saúde. Somente poderão participar 
do processo eleitoral, como eleitor 
ou candidato, as entidades e os movi-
mentos sociais nacionais que tenham, 
no mínimo, dois anos de comprovada 
existência.

São reconhecidas como entidades 
e movimentos sociais de usuários do 
SUS aquelas que tenham atuação e 
representação em, pelo menos, um 
terço das unidades da Federação 
e três regiões geográficas do país; 
entidades de profissionais de saúde 
são aquelas que tenham atuação e 
representação em, pelo menos, um 
terço das unidades da Federação 
e três regiões geográficas do país, 
vedada a participação de entidades 
representantes de especialidades 
profissionais; são entidades nacio-
nais de prestadores de serviços de 
saúde aquelas que congreguem hos-
pitais, estabelecimentos e serviços 
de saúde privados, com ou sem fins 
lucrativos, e que tenham atuação e 
representação em, pelo menos, um 
terço das unidades da Federação e 
três regiões geográficas do país; e 
entidades nacionais empresariais são 
as confederações nacionais da Indús-
tria, do Comércio, da Agricultura e 

do Transporte que tenham atuação 
e representação em, pelo menos, um 
terço das unidades da Federação e 
três regiões geográficas do país.

A eleição para preenchimento das 
vagas dos membros titulares no Con-
selho dar-se-á por meio de plenárias 
dos segmentos. Havendo consenso 
para escolha dos representantes titu-
lares e suplentes durante as plenárias, 
a eleição se dará por aclamação. Não 
havendo consenso para a escolha das 
entidades ou dos movimentos sociais 
na plenária do segmento, a eleição 
se fará por voto secreto, entidade 
ou movimento social que obtiver o 
maior número de votos terá direito 
a indicar o representante titular, os 
representantes primeiro e segundo 
suplentes da sua própria entidade 
ou dentre as entidades que parti-
ciparam do processo eleitoral. Em 
caso de empate, os critérios para a 
proclamação da entidade ou movi-
mento social eleitos serão: existência 
da entidade ou do movimento social 
em maior número de regiões geográ-
ficas e/ou unidades da federação do 
país; e maior tempo de existência e 
funcionamento da entidade ou do 
movimento social.

Os conselheiros serão nomeados 
pelo Ministro de Estado da Saúde 
e a posse dar-se-á em reunião ex-
traordinária a ser realizada dia 12 
de dezembro. A reunião terá como 
pauta a posse dos novos conselheiros 
e a eleição do presidente e da mesa 
diretora do Conselho Nacional de 
Saúde. (Fonte: CNS)

CNS aprova 
moção de repúdio 

à EBSERH

O Ministério do Trabalho e Em-
prego colocou em consulta pública, 
até o dia 29 de outubro, o texto 
técnico básico de revisão da Norma 
Regulamentadora 15 que trata sobre 
atividades operacionais insalubres. O 
objetivo da norma é definir diretrizes 
e critérios para a caracterização e 
controle dos riscos para prevenir 
danos ou agravos à saúde dos traba-
lhadores. A proposta está disponível 
na seção Íntegras. O diretor do De-
partamento de Segurança e Saúde no 
Trabalho do MTE, Rinaldo Marinho, 
considera que a nova NR 15 será 
um importante instrumento para o 
dimensionamento da exposição e o 
planejamento da proteção do traba-
lhador contra os riscos ambientais.

“Contamos com a contribuição 
dos profissionais da área, pesqui-

sadores, trabalhadores, auditores 
fiscais e empresários para construir 
um texto que atenda as expectativas 
da sociedade”, afirma Marinho. 
Um dos principais pontos do novo 
texto se refere ao controle de riscos 
no ambiente de trabalho, de forma 
a não gerar danos para a saúde dos 
trabalhadores. A consulta pública 
abrange apenas o texto geral da NR 
15. Posteriormente haverá novas 
consultas para alterações dos anexos 
da norma, que definem os limites 
de tolerância aos diversos tipos de 
agentes nocivos. O atual texto da NR 
15 foi regulamentado pela Portaria 
3.214/78 e, praticamente, repete o 
que está expresso nos artigos 189 a 
192 da CLT. Em razão disso, a Comis-
são Tripartite Paritária Permanente, 
composta pelo governo, emprega-

dores e trabalhadores, e coordenada 
pelo Ministério do Trabalho percebeu 
a necessidade de revisar o texto.

Após o término da consulta, será 
constituído um grupo de trabalho 
tripartite que terá o objetivo de ana-
lisar as sugestões recebidas e elaborar 
a proposta de regulamentação para 
posterior atualização da Norma. As 
sugestões deverão ser encaminha-
das, até o dia 29 de outubro, para 
o e-mail normatizacao@mte.gov.
br ou pelo correio para o endereço: 
Ministério do Trabalho e Emprego, 
Departamento de Segurança e Saúde 
no Trabalho, Coordenação Geral de 
Normatização e Programas, Espla-
nada dos Ministérios - Bloco “F”, 
Anexo “B”, 1º andar, Sala 107 – CEP: 
70059-900 – Brasília/DF. (Fonte: As-
com do MTE)

NR 15: revisão contempla prevenção 
de riscos à saúde nos ambientes de trabalho

O Conselho tem 24 titulares e 48 suplentes



5

Jornal da CNTS

Agosto/Setembro/Outubro de 2012

CNTS comemora êxito do seminário sobre 
saúde e segurança do trabalhador da saúde
O I Seminário Nacional de Saú-

de e Segurança do Trabalha-
dor da Saúde foi um sucesso. 

Pela importância e oportunidade 
do tema em debate; pelas palestras 
proferidas por especialistas; pelos 
conhecimentos adquiridos e a troca 
de experiências entre os 180 partici-
pantes, entre membros da diretoria, 
dos conselhos e comitês da Confe-
deração, dirigentes sindicais e tra-
balhadores da saúde, representantes 
do setor público responsáveis pelas 
políticas de saúde e segurança no tra-
balho, técnicos e especialistas na área; 
e também pelo diálogo envolvendo 
trabalhadores, representantes dos 
ministérios da Saúde e do Trabalho e 
dirigentes dos setores privado e filan-
trópico da saúde. O evento teve total 
apoio e participação do SinsaudeSP, 
o maior sindicato de trabalhadores 
da saúde do país.

“É necessário o trabalho conjun-
to entre governo, parlamentares, 
trabalhadores e empregadores, no 
sentido de refletir acerca das condi-
ções de trabalho dos profissionais da 
saúde e buscar soluções, abordando 
todo o ambiente de trabalho. Estou 
emocionado com o resultado positi-
vo do seminário, pela participação 
expressiva e pelas manifestações de 
preocupação para com a saúde dos 
trabalhadores da saúde, demonstra-
das por órgãos do governo e pelas 
entidades patronais, que vêm se 
unir à luta da categoria por mais 
qualidade no emprego e atenção ao 
profissional”, ressaltou o presidente 
da CNTS, José Lião de Almeida.

“Os serviços de saúde, privados ou 
públicos, são de grande importância 
para a sociedade e para a manutenção 
de boas condições de saúde pública. 
Mas, muitas vezes, os usuários e 
gestores dos serviços se esquecem do 
elemento fundamental para a presta-
ção de serviços de boa qualidade: o 
profissional de saúde. É fundamental 
que o governo, gestores, empregado-
res e toda a sociedade tenham uma 
atenção especial com a saúde dos 
profissionais que cuidam da saúde 
da população”, destacou o ministro 
do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, 
em mensagem lida pela secretária de 
Inspeção do Trabalho, Vera Lúcia 
Ribeiro de Albuquerque.

Segundo o ministro, o maior 
desafio é estender a proteção da 
NR 32 a todos os trabalhadores do 
setor, incluindo os servidores pú-
blicos. (Leia na pág. 4 a íntegra da 

mensagem) “Este seminário, com 
certeza, irá contribuir para o nosso 
trabalho de prevenção, promoção e 
vigilância. O trabalho conjunto que 
iniciamos pode lançar um norte para 
que todos tenham trabalho decente”, 
acrescentou Vera Albuquerque, ao 
manifestar a disposição do Ministério 
para receber as propostas aprovadas 
no seminário. 

Representando o ministro da 
Saúde e presidente do Conselho 
Nacional de Saúde, Alexandre Pa-
dilha, a diretora do Departamento 
de Gestão e Relações do Trabalho, 
Denise Motta Dau, parabenizou 
pela iniciativa da CNTS de realizar 
debate tão oportuno e importante. “O 
seminário começa acertando por três 
questões: logo no convite chama para 
o diálogo; pelo tema que é latente na 
agenda sindical e na elaboração das 
políticas públicas, mas não tem sido 
prioridade; e pela certeza de que a 
discussão envolve questões como 
as condições de trabalho e jornada, 
que são essenciais para se firmar o 
conceito de saúde no trabalho. A 
proteção social envolve mais que 
salários e direitos”.

Ela lembrou as discussões, espe-
cialmente nos dois últimos anos, na 
Mesa Nacional de Negociação Per-
manente do SUS, com participação 
da CNTS, que resultaram em dire-
trizes para a promoção da saúde do 
trabalhador da saúde e definição do 
plano de carreiras. “Nosso desafio é 
a implantação do Protocolo número 
8 para que não fique só no papel. 
Cuidar da saúde de quem cuida da 
saúde é prestar serviços de qualidade 
à população”. Denise Dau destacou 
a realização de cursos de gestão das 

condições de trabalho para os gesto-
res do SUS. “O projeto dá condições 
para a intervenção concreta dos ges-
tores na realidade local sob o ponto 
de vista de melhorar as condições de 
trabalho. Em 2013, o Ministério dará 
o aporte técnico e financeiro para 
sua efetivação”, disse, convidando 
a CNTS a desenvolver projetos em 
parceria. 

O secretário-adjunto de Saúde 
de São Paulo, Carlos André Ortiz, 
destacou que “o seminário significa 
um avanço para grandes conquistas 
na área da saúde” e disse que a Se-
cretaria está de portas abertas para 
dialogar com a categoria. “O acidente 
é silencioso e, por isso, encobre o 
drama do dia a dia dos profissionais. 
O foco principal da Secretaria é a 
qualificação e podemos desenvolver 
observatórios”, propôs.

Já o diretor-técnico da Fundacen-
tro – única entidade governamental 
do Brasil que atua em pesquisa 
científica e tecnológica relacionada 
à segurança e saúde dos trabalha-
dores –, Domingos Lino, abordou 
a questão dos custos decorrentes 
da acidentalidade. “A política trata 
da acidentalidade e da redução do 
custo econômico, mas existe outro 
embutido nos acidentes e doenças 
que é o custo familiar”. Ele disse 
que muito se tem feito em termos 
de pesquisa, mas há necessidade de 
ação mais efetiva em relação à saúde 
e segurança no trabalho. “Parabéns 
à CNTS pela promoção do diálogo 
com empregadores e governo. Este 
é um seminário de diagnóstico e 
planejamento. Espero que leve a 
outros para avaliação dos resultados 
das ações decorrentes deste debate 

sobre como intervir”, defendeu.
As enfermeiras Ivone Martini, 

representante do Cofen, e Solange 
Caetano, presidente da FNE, apre-
sentaram dados que comprovam a 
importância e urgência da discussão. 
Ivone Martini ressaltou o papel do 
presidente da CNTS como “baluarte” 
da organização dos trabalhadores 
da saúde. “Foi aí que tudo começou, 
obrigada por sua luta”. A enfermei-
ra apontou a redução do quadro de 
profissionais, as más condições de 
trabalho e o adoecimento dos pro-
fissionais como fatores que levam a 
erros nos procedimentos do cuidar. 
“Quando ocorre o erro a culpa é 
sempre de quem está na ponta da 
agulha. A falha vem de todo um 
processo em que não se pensou na re-
cuperação da saúde, mas na situação 
financeira. Trabalhamos em defesa 
da sociedade e não podemos permitir 
que se coloque em risco a saúde da 
população”.

Solange Caetano parabenizou 
pelo tema em debate, “urgente e atual 
para os trabalhadores”, e pela parti-
cipação da CNTS “na campanha que 
tem ajudado a construir a proposta 
das 30 horas para a enfermagem”.

“Somos os profissionais mais 
adoecidos no mundo do trabalho, 
fruto da intensa jornada, da nossa 
dedicação incansável e da desvalo-
rização da mão de obra. Este é um 
momento de extrema importância 
e daqui devemos sair com perspec-
tivas para mudar as condições de 
trabalho. Devemos buscar cada vez 
mais direitos e mecanismos para 
que os trabalhadores da saúde este-
jam protegidos e menos adoecidos 
para dar saúde ao povo brasileiro”, 
ressaltou.

“Este é um momento histórico e de 
reflexão como ponto de pauta da saú-
de dos trabalhadores. Temos a política 
internacional da OIT e avançamos 
com as políticas aprovadas no Brasil, 
mas é preciso investir na prevenção 
e promoção da saúde. Que bom 
seria também homologar a política 
nacional de saúde dos trabalhadores 
do SUS”, disse o secretário de Saúde 
e Segurança da Força Sindical, João 
Donizete Scabolli. Ele reforçou o alerta 
quanto ao número de profissionais em 
relação à população: “Um profissional 
para cuidar de 10 leitos é mais um do-
ente. Falta gestão no trabalho e ações 
articuladas entre os ministérios da 
Saúde, do Trabalho e da Previdência. 
Se investirmos, todos ganham”.

Fotos: Paulo Pavone e Tiago Santana 

A iniciativa do diálogo tripartite foi destacada na solenidade de abertura
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O deputado Arnaldo Faria de Sá pa-
rabenizou a CNTS pela luta em defesa da 
saúde dos trabalhadores, citando outras 
atuações em parceria com a Confederação. 
“Lutamos juntos pela regulamentação 
do técnico de enfermagem, estamos em 
campanha permanente pelas 30 horas e 
piso nacional para enfermeiros, técnicos 
e auxiliares e vamos juntos para mais esta 
conquista. Quem sustenta o trabalho na 
saúde é a enfermagem”, defendeu. Faria 
de Sá apontou como problemas graves no 
setor a terceirização e a precarização das 
condições de trabalho.

O dirigente da Confederação das Mise-
ricórdias do Brasil, Edson Ferreira da Silva, 
também destacou que “a participação do 
governo e de organizações de representa-
ção patronal em evento dos trabalhadores 
significa evolução do diálogo, início de 
parceria por causas que são de interesse co-
mum e desenvolvimento de políticas para 
prevenção de acidentes e doenças ocupa-
cionais”. Ele anunciou que a entidade não 
tem posição contrária à regulamentação da 
jornada de 30 horas para a enfermagem, 
mas se “preocupa com o custeio para sua 
implantação e por isso temos dialogado 
com a CNTS e outras representações dos 
trabalhadores”.

O seminário abordou as questões da 
Política Nacional de Saúde do Trabalhador 
e da Trabalhadora; a NR 32 e os riscos bioló-
gicos nos serviços de saúde; a síndrome de 
Burnout e o assédio moral; aposentadoria 
especial; terceirização; impacto das doenças 
ocupacionais e acidentes de trabalho; e a ne-
cessidade de integração dos órgãos respon-
sáveis pela prevenção e promoção da saúde 
dos trabalhadores com as ações sindicais. Ao 
final, em mesa redonda, representantes do 
governo, trabalhadores, gestores e prestado-
res de serviços de saúde discutiram sobre o 
impacto humanitário e social da jornada de 
30 horas na enfermagem. 

“Vivemos, hoje, uma epidemia de do-
enças no setor saúde, com cerca de 200 mil 
afastados, o que representa 20% da força 
de trabalho, um enorme custo social, com 
inválidos em plena vida laboral. A CNTS 
quer ser protagonista para juntos acharmos 
soluções, que não serão a curto prazo, mas 
que começam a ganhar força com a cultura 
prevencionista recente, como a NR 32”, 
destacou o diretor de Orientação Sindical 
da CNTS, Emerson Cordeiro Pacheco, um 
dos coordenadores do seminário. Segundo 
ele, poucas vezes o movimento sindical da 
saúde promoveu discussão tão plural, en-
volvendo os atores responsáveis pela pre-
venção e promoção da saúde ocupacional. 
“Isso mostra maturidade política; temos 
divergências, mas, importante é o diálogo 
na busca de solução para as reivindicações 
dos trabalhadores”, concluiu. 

“A complexidade da atividade produ-
tiva em serviços de saúde e as legislações 
trabalhista e previdenciária vigentes de-
monstram que, para se obter resultados na 
melhoria das condições e dos ambientes de 
trabalho neste segmento, torna-se neces-
sário unir esforços das representações do 
governo, de trabalhadores e empregadores 
e obter consensos nacionais”, ressaltou o 
diretor de Assuntos Trabalhistas e Judici-
ários da CNTS e um dos coordenadores do 
seminário, Joaquim José da Silva Filho, ao 
dar início à solenidade.

“A CNTS entende que discutir questões 
atuais relacionadas à saúde e ao trabalho, 
possibilitando a troca de experiências 
entre dirigentes sindicais, setor patronal, 
instituições públicas, profissionais, técnicos 
e especialistas em segurança e saúde no 
trabalho em serviços de saúde é o objetivo 
central do debate, que iniciamos nesse 
momento”, avaliou o secretário-geral da 
Confederação e também coordenador do 
evento, Valdirlei Castagna.

“Os serviços de saúde, priva-
dos ou públicos, são de grande 
importância para a sociedade 
e para a manutenção de boas 
condições de saúde pública. 
Mas muitas vezes os usuários e 
gestores dos serviços se esque-
cem do elemento fundamental 
para a prestação de serviços de 
boa qualidade: o profissional 
de saúde. É fundamental que o 
governo, gestores, empregadores 
e toda a sociedade tenham uma 
atenção especial com a saúde 
dos profissionais que cuidam da 
saúde da população.

O principal risco presente nos 
ambientes de trabalho do setor 
de atenção à saúde são os agentes 
biológicos, que não podem ser 
eliminados do ambiente de tra-
balho, mas podem e devem ser 
controlados, de forma a prevenir 
a exposição dos trabalhadores. 
Além de agentes biológicos, os 
profissionais de saúde estão ex-
postos a substâncias químicas e 
agentes físicos, como a radiação 
ionizante, e trabalham em locais 
como cozinhas, lavanderias, 
caldeiras e outras instalações 
industriais que acarretam riscos 
de acidentes.

Pensando na proteção dos 
trabalhadores da saúde, o Mi-
nistério do Trabalho e Emprego 
publicou em 2005 a Norma Regu-
lamentadora nº 32, que contem-
pla de forma abrangente todas as 
peculiaridades do ambiente e da 
organização do trabalho no setor. 
Além da permanente fiscalização 

do cumprimento da Norma, o 
MTE mantém uma Comissão 
Tripartite que acompanha a sua 
implementação e aprovou o Guia 
Técnico de Riscos Biológicos e 
uma importante inovação na NR: 
o Plano de Prevenção de Riscos 
de Acidentes com Materiais Per-
furocortantes, publicado há um 
ano e atualmente uma obrigação 
dos empregadores do setor.

Em 2011 foram efetuadas 
4.267 ações de fiscalização de 
segurança e saúde em estabe-
lecimentos de saúde. Este ano, 
já foram mais de 2.400 ações, 
resultando em mais de 6.000 
verificações de itens da NR 32, 
com mais de 50% das infrações 
regularizadas durante a ação 
fiscal.

No momento atual, o maior 
desafio é estender a proteção da 

NR 32 a todos os trabalhadores 
do setor. Como a Norma deriva 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho, não tem aplicabilidade 
plena para os servidores públi-
cos. Não há motivo que justifique 
tratamento diferenciado para 
trabalhadores que laboram nos 
mesmos ambientes de trabalho 
e sujeitos aos mesmos riscos. A 
Política Nacional de Segurança 
e Saúde no Trabalho, aprovada 
pela Presidenta Dilma em no-
vembro do ano passado, e seu 
Plano Nacional, lançado em abril 
deste ano, trazem como um de 
seus princípios a universalida-
de. Todos devem trabalhar para 
que as políticas públicas de SST 
alcancem todos os trabalhado-
res, independentemente de sua 
forma de inserção no mercado 
de trabalho”.

Mensagem do Ministro Brizola Neto 

“Desde Cabral, muitas famílias 
foram prejudicadas pela prática do 
assédio moral. E ainda hoje não há 
na legislação do trabalho uma lei 
nacional que discipline esse tipo de 
crime. Não temos sequer estatística 
que possa alertar, quer em termos 
da academia, ou da sociedade, para a 
gravidade da questão”.

Vítima de assédio moral no 
serviço público, o professor João 
Renato Alves Pereira se emociona 
e se indigna quando fala sobre o 
terror presente no cenário inter-
nacional e que atinge homens e 

mulheres, da iniciativa privada 
e do setor público, de todos os 
níveis e categorias. “A prática 
prejudica toda a sociedade brasi-
leira e a defesa é dificultada por 
não ter legislação. Hoje, ainda te-
mos de buscar a jurisprudência”, 
lamenta o professor, autor da 
primeira lei municipal no Brasil 
sobre assédio moral no trabalho 
– Lei 1.163/2000, cujo projeto 
foi apresentado por ele como 
vereador e cuja lei foi sancionada 
também por ele, como prefeito de 
Iracemápolis (SP).

O professor enfatizou a neces-

Assédio Moral e seus Reflexos nos 
Acidentes e Doenças Profissionais

Expositor: Professor João Renato Alves Pereira, autor da primeira 
lei no Brasil sobre assédio moral no trabalho

Coordenação: Maria de Fátima Neves de Souza e Ubiratan 
Gonçalves Ferreira

sidade de se aprovar lei nacional, 
que alcance empregados do setor 
privado e servidores públicos. 
“Não podemos ficar repetindo con-
ceitos da Europa, mas ter um con-
ceito dentro da realidade brasileira, 
que leve a mudanças da cultura or-
ganizacional”, defendeu. Segundo 
ele, pouco se investe nesse sentido. 
“Temos de ter um código de ética 
da organização. A que ainda não 
tem está no século passado em ter-
mos de relação humana no mundo 
do trabalho. Nossas organizações 
no mundo da economia não são 
democráticas”, disse.

Para o professor, é preciso, 
também, ser criada comissão de 
ética nas organizações, que possa 
ouvir as denúncias e dar encami-
nhamento. “O assédio moral traz 
consequências sociais profundas, 
pois o trabalhador não existe so-
zinho. Quando o assédio nasce 
numa empresa é porque a organi-
zação toda está doente. O assédio 
se irradia e traz prejuízos para a 
relação familiar, social, doenças e 
até dependência a drogas e perda 
da libido”, afirmou João Renato. 
Portanto, segundo ele, não é um fe-
nômeno para ser tratado de forma 
simplista. “A empresa é responsá-
vel por tudo que acontece no seu 
âmbito”, conclui.

Fotos: Paulo Pavone e Tiago Santana 

A secretária de Inspeção do Trabalho, 
Vera Albuquerque, leu a mensagem do ministro
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“Todos os trabalhadores, homens 
e mulheres, independentemente de 
sua localização, urbana ou rural, de 
sua forma de inserção no mercado 
de trabalho, formal ou informal, de 
seu vínculo empregatício, público ou 
privado, assalariado, autônomo, avulso, 
temporário, cooperativados, aprendiz, 
estagiário, doméstico, aposentado 
ou desempregado são sujeitos desta 
Política”.

A implementação da Política 
Nacional de Saúde do Traba-
lhador e da Trabalhadora de-

verá considerar a articulação entre as 
ações individuais, de assistência e de 
recuperação dos agravos, com ações 
coletivas, de promoção, prevenção, 
vigilância dos ambientes, processos e 
atividades de trabalho, e de interven-
ção sobre os fatores determinantes da 
saúde dos trabalhadores. A articula-
ção deverá envolver, ainda, as ações 
de planejamento e avaliação com as 
práticas de saúde; o conhecimento 
técnico e os saberes, experiências e 
subjetividade dos trabalhadores e 
destes com as respectivas práticas 
institucionais. Para isso, requer mu-
danças nos processos de trabalho 
em saúde, na organização da rede 
de atenção e na atuação multipro-
fissional e interdisciplinar, que con-
templem a complexidade das relações 
trabalho-saúde.

Instituída pela Portaria MS nº 
1.823/12, publicada no Diário Oficial 
da União de 24 de agosto de 2012, 
a política traz em sua estrutura a 
finalidade, princípios e diretrizes, 
objetivos, estratégias, responsabilida-
des – dos gestores do SUS, dos Cerest 
e das equipes técnicas –, avaliação 
e monitoramento, financiamento, 
enfim, elementos que norteiam a sua 
aplicabilidade. “Estamos vivendo 
um momento muito importante de 
conquistas”, avaliou o coordenador-
geral de Saúde do Trabalhador, do 
Ministério da Saúde, Carlos Vaz, 
durante apresentação da PNSST aos 
participantes do seminário realizado 
pela CNTS.

“Sempre houve demanda pela 
adoção de uma política específica, mas 
ainda hoje, há pequena intervenção 
dos trabalhadores e da sociedade na 
formulação das políticas”, observou o 
coordenador, que fez um breve relato 
da histórica luta da construção cole-
tiva da política nacional, iniciada em 

PNSST - Política Nacional de 
Saúde e Segurança no Trabalho – de 
abrangência universal; de respon-
sabilidade governamental direta do 
SUS e dos ministérios do Trabalho e 
Emprego e da Previdência Social. Os 
atores governamentais diretamente 
envolvidos têm o papel regulador. 
A PNSST foi aprovada como priori-
dade pela 14ª Conferência Nacional 
de Saúde, realizada em dezembro 
de 2011. 

A Recomendação nº 06/12, do 
Conselho Nacional de Saúde, diri-
gida aos ministérios da Saúde, do 
Trabalho e Emprego e da Previdência 
Social, traz os encaminhamentos ne-

cessários para que as ações relativas 
à diretriz da estruturação da rede 
integrada de informações em saúde 
do trabalhador sejam priorizadas no 
processo de implementação da nova 
política, assim como na elaboração e 
implementação do Plano Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho.

PNST - Política Nacional de Saú-
de do Trabalhador – de abrangência 
universal. De responsabilidade 
governamental direta do SUS, que 
tem o papel regulador.

PNPST - Política Nacional de 
Promoção da Saúde do Trabalhador 

do SUS – abrange os trabalhadores 
do SUS nas três esferas de gestão – 
federal, estadual e municipal. De 
responsabilidade governamental 
direta do SUS, que tem o papel 
regulador.

PASS - Política de Atenção à 
Saúde e Segurança do Trabalho do 
Servidor Público Federal (SIASS - 
Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor Público Federal) 
– abrange os servidores públicos 
federais; de responsabilidade go-
vernamental direta do Ministério 
do Planejamento e Orçamento, que 
tem o papel de empregador.

Política Nacional de Saúde do Trabalhador

Apresentação: Dr. Carlos Vaz, Coordenador-Geral de Saúde do Trabalhador, 
da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Departamento de Vigilância em 

Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde
Coordenação: Emerson Pacheco e Jânio Silva

2008 e que resultou no documento fi-
nal. A portaria considera que compete 
ao SUS a execução de ações de ST em 
todos os níveis de atenção, conforme 
determina a Constituição Federal, e 
define como papel do Ministério da 
Saúde coordenar nacionalmente a po-
lítica. “Construímos um documento 
base para discussão com os gestores 
visando a humanização, a atenção 
básica e o controle social. E vamos 
cobrar o compromisso dos gestores 
municipais, estaduais e federais na 
sua implantação”, disse.

A Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora tem 
por finalidade definir os princípios, 
as diretrizes e as estratégias a serem 
observados nas três esferas de gestão 
do SUS – federal, estadual e muni-
cipal, para o desenvolvimento das 
ações de atenção integral à saúde do 
trabalhador, com ênfase na vigilância, 
visando a promoção e a proteção da 
saúde dos trabalhadores e a redução 
da morbimortalidade decorrente dos 
modelos de desenvolvimento e dos 
processos produtivos.

A Política e o Plano Nacional de 
Saúde do Trabalhador e da Traba-
lhadora no Brasil têm sete princípios 
e diretrizes norteadores: universali-
dade; integralidade; participação da 
comunidade, dos trabalhadores e do 
controle social; descentralização; hie-
rarquização; equidade; e precaução. 

Segundo Carlos Vaz, a Política 
Nacional alinha-se com o conjunto de 

políticas de saúde no âmbito do SUS, 
considerando a transversalidade das 
ações de ST e o trabalho como um dos 
determinantes do processo saúde-
doença. “A transversalidade das 
ações, em que todos os atores do SUS 
se responsabilizam; os princípios da 
precaução e da participação popular, 
com a possibilidade de intervir nas 
ações são pontos centrais. É preciso 
transformar as condições de trabalho, 
com prevenção e vigilância, para que 
as pessoas não adoeçam. Isso requer 
a reorganização do processo do traba-
lho. A participação dos trabalhadores 
vai fortalecer o processo de negocia-
ção e de educação para ser mais sau-
dável”, destacou o coordenador.

São estratégias do documento a 
integração da vigilância em saúde do 
trabalhador junto aos demais compo-
nentes da vigilância em saúde e com 
a atenção primária em saúde; análise 
do perfil produtivo e da situação de 
saúde dos trabalhadores; estruturação 
da Renast no contexto da Rede de 
Atenção à Saúde; ações de ST junto 
à APS, à urgência e emergência e à 
atenção especializada (ambulatorial 
e hospitalar); fortalecimento e am-
pliação da articulação intersetorial; 
estímulo à participação da comuni-
dade, dos trabalhadores e do controle 
social; desenvolvimento e capacitação 
de recursos humanos; apoio ao desen-
volvimento de estudos e pesquisas.

A Portaria define as atribuições dos 
gestores do SUS, as responsabilidades 

conjuntas e específicas da União, dos 
Estados, do DF e dos Municípios, em 
seu âmbito administrativo, entre elas 
a de garantir a transparência, a inte-
gralidade e a equidade no acesso às 
ações e aos serviços de ST; de orientar 
e ordenar os fluxos das ações e dos 
serviços de ST; monitorar o acesso às 
ações e aos serviços de ST; estabelecer 
e garantir a articulação sistemática 
entre os diversos setores responsáveis 
pelas políticas públicas, para analisar 
os diversos problemas que afetam a 
ST e pactuar uma agenda prioritária 
de ações intersetoriais; desenvolver 
estratégias para identificar situações 
que resultem em risco ou produção 
de agravos à saúde, adotando e ou 
fazendo adotar medidas de controle 
quando necessário; além de outras 
que venham a ser pactuadas pelas 
Comissões Intergestores.

“Marcamos o dia 28 de abril – dia 
de homenagem às vítimas de aciden-
tes de trabalho – como data para o 
demarque, todos os anos, dos avan-
ços da política e do plano de saúde 
do trabalhador. Vamos avaliar o que 
está sendo feito e a possibilidade de 
ser aperfeiçoado”, convocou Carlos 
Vaz. O 1º Tesoureiro da CNTS e co-
ordenador da mesa de debate, Jânio 
Silva, avaliou o tema como de funda-
mental importância. “Cabe a nós tirar 
proveito das palestras e debates para 
saber cobrar e transformar as normas 
em realidade”.

A CNTS entende que a implanta-
ção da política contribuirá para que 
o trabalho – enquanto determinante 
social do processo saúde-doença da 
população brasileira – e o campo 
da saúde do trabalhador possam ter 
maior visibilidade e, consequente-
mente, maior espaço na política de 
saúde e nas políticas públicas inter-
setoriais.

A PNSST tem 
como objetivos:
l Fortalecer a vigilância em saúde 

do trabalhador e a integração com os 
demais componentes da vigilância 
em saúde;
l promover a saúde e ambientes e 

processos de trabalho saudáveis;
l garantir a integralidade na aten-

ção à saúde do trabalhador;
l ampliar o entendimento de que 

a ST deve ser concebida como uma 
ação transversal, devendo a relação 
saúde-trabalho ser identificada em 
todos os pontos e instâncias da rede 
de atenção;
l incorporar a categoria trabalho 

como determinante do processo 
saúde-doença dos indivíduos e da 
coletividade, incluindo-a nas análises 
de situação de saúde e nas ações de 
promoção em saúde;
l assegurar que a identificação 

da situação do trabalho dos usuários 
seja considerada nas ações e serviços 
de saúde do SUS e que a atividade de 
trabalho realizada pelas pessoas, com 
as suas possíveis consequências para 
a saúde, seja considerada no momen-
to de cada intervenção em saúde;
l assegurar a qualidade da aten-

ção à saúde do trabalhador usuário 
do SUS.

Políticas em vigor

Fotos: Paulo Pavone e Tiago Santana 
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Dr. José Lião de Almeida*

Os números apresentados 
no I Seminário sobre Saúde e 
Segurança do Trabalhador 
da Saúde impressionam e 
mostram que muito temos 
a fazer na defesa da nossa 
sofrida categoria. Os pro-
fissionais da enfermagem 
são os que mais adoecem 
no mundo: cerca de 200 mil 
estão afastados por doença, o 
que equivale a 20% da força 
de trabalho. Eles são vítimas 
de uma epidemia silenciosa e 
trabalham sob forte estresse 
emocional, expostos ao risco 
diário da picada da agulha. 
Cabe a todos os envolvidos 
no longo e doloroso processo 
a árdua tarefa de mudar este 
quadro assustador. 

A NR-32, legislação es-
pecífica para segurança e 
saúde, define que a responsa-
bilidade pelo cumprimento 
da lei é solidária entre em-
pregadores e trabalhadores. 
Na verdade acreditamos que 
além de empregadores e tra-
balhadores, o governo tam-
bém deve atuar com rigor na 
prevenção e conscientização, 
cumprindo papel fundamen-
tal para transformar a NR-32 
numa prática efetiva dentro 
dos estabelecimentos de ser-
viços de saúde. 

A  g r a n d e 
maioria dos aci-
dentes de traba-
lho pode ser evi-
tada com a adoção 
de programas de 
prevenção de aci-
dentes pelas em-
presas. Espera-se 
do Estado brasi-
leiro uma atua-
ção reguladora 
e fiscalizadora 
eficiente, como 
formador de políticas e redes 
de proteção, objetivando 
assegurar o trabalho saudá-
vel e decente nos hospitais 
públicos e privados. 

O papel das entidades 
sindicais também é de fun-
damental importância, não 
só no apoio e fiscalização 
à aplicação da NR-32 e no 
fortalecimento das Cipa’s, 
na presença constante junto 
às empresas, como também 
na busca de uma legislação 
justa e eficiente, que traga 
benefícios a todos.

Dentro desta perspectiva 
destacamos a luta da CNTS 
pela aprovação dos projetos 
de Lei 2.295/00 e 4.924/09, 
que tratam da regulamenta-
ção da jornada de 30 horas e 
do piso salarial para a enfer-
magem, respectivamente. 
Um ponto fundamental na 

questão da me-
lhoria da saúde 
ocupacional é a 
duração da jor-
nada de traba-
lho. Nesse pla-
no, além da luta 
sem trégua pela 
aprovação do 
PL 2.295, con-
solidamos mais 
uma vitória com 
a recente divul-
gação, pelo TST, 

das novas Súmulas Traba-
lhistas. 

Entre elas, a que trata da 
jornada 12 x 36 com duas 
folgas mensais é de especial 
importância para a nossa 
categoria. Em recente visita 
ao ministro João Orestes 
Dalazen, esclarecemos ao 
legislador a importância 
desse regime de trabalho na 
área da saúde. Cerca de um 
mês depois, o resultado se 
confirmou, com a publicação 
da Súmula, a favor dos direi-
tos dos trabalhadores. Desta 
maneira, a CNTS continuará 
a se empenhar em ações de 
política sindical de forma 
a garantir para a categoria 
da saúde jornada e salários 
dignos, com trabalho decente 
para todos.

*Presidente da CNTS 

“Risco é probabilidade e perigo é o 
agente. Na presença de um perigo 
não existe risco zero, porém, existe 
a possibilidade de minimizá-lo”. “É 
necessário, para cada classe de risco, 
uma política de atuação definida por 
protocolos escritos”. “A qualidade 
da atenção dada aos trabalhadores se 
reflete na qualidade do cuidar”.

Com essas e outras definições, 
a enfermeira do trabalho, 
Ivone Martini, iniciou sua 

fala no seminário da CNTS sobre 
os riscos a que estão sujeitos os 
trabalhadores da saúde. Citando 
números sobre casos de acidente, 
morte e incapacidade temporária 
ou permanente para o trabalho, ela 
lembrou que a saúde ocupa 8,3% 
dos acidentes no setor de serviços, 
onde é incluída. “Quem mais sofre 
é o auxiliar de enfermagem. Em 
seguida vêm os trabalhadores da 
limpeza, os médicos e os estudan-
tes”, revelou.

Quanto ao local, segundo a enfer-
meira, o maior número de acidentes 
ocorre na enfermaria, seguida pelo se-
tor de urgência e a maioria deles está 
associada à manipulação de materiais 
perfurocortantes. A enfermeira citou 
os principais tipos de instrumentos 
e ações que levam a esses acidentes: 
aplicação da insulina, manuseio 
do cateter, descarte inadequado, 
reencape de agulha, procedimento 

Primeiro dispositivo le-
gal que agrupa as questões 
sobre segurança e saúde 
específicas dos trabalha-
dores da saúde, a Norma 
Regulamentadora 32, de 
2005, define que a respon-
sabilidade pelo cumpri-
mento é solidária entre 
empregadores e trabalha-
dores, que têm o dever 
de adequar as mudanças 
ao dia a dia das relações 
e condições de trabalho 
nos estabelecimentos que 
prestam serviços de saúde. 
A Norma inclui obrigações 
para o empregador como 
assegurar a capacitação dos 
trabalhadores.

A Norma, do Ministério 
do Trabalho e Emprego, 
surgiu da reivindicação 
dos trabalhadores do setor 
e tem por finalidade esta-
belecer as diretrizes bási-
cas para implementação 
de medidas de proteção à 
segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços 
de saúde, bem como daque-
les que exercem atividades 
de promoção e assistência 
à saúde em geral. A NR 32 
trata, ainda, das condições 

de conforto relativas aos 
níveis de ruído, de ilumina-
ção e térmica; dos resíduos, 
recipientes, transporte e 
armazenamento; dos re-
feitórios dos serviços de 
saúde; da manutenção das 
máquinas e equipamentos; 
das lavanderias; e sobre ins-
talações e procedimentos, a 
limpeza, descontaminação 
e desinfecção das áreas.

A CNTS ressalta que o 
êxito dependerá do pro-
cesso de transformar em 
prática o que é definido na 
Norma. Nesse sentido, pro-
moveu vários debates de 
preparação dos dirigentes 
sindicais e trabalhadores da 
saúde, a exemplo do projeto 
realizado em parceria com 
o Cofen e a Federação dos 
Trabalhadores da Saúde da 
Região Nordeste. O evento 
percorreu os nove estados 
do nordeste brasileiro, no 
segundo semestre de 2009, 
com o objetivo de instru-
mentalizar o trabalhador 
com conhecimentos que 
possibilitem o desempenho 
de suas atividades profis-
sionais, relações de traba-
lho e qualidade de vida.

Pensando em nossa saúde: 
Prevenção aos riscos biológicos

Expositora: Dra. Ivone Martini – Enfermeira do Trabalho, especialista em 
Saúde do Trabalhador, colaboradora e representante do Conselho Federal 

de Enfermagem - Cofen, diretora da Associação Nacional 
de Enfermagem do Trabalho e membro da Comissão Tripartite Permanente 
de Regulamentação da NR 32 Coordenação: Emerson Pacheco e Jânio Silva

cirúrgico, medicação endovenosa e 
punção. E entre os materiais envol-
vidos o principal é o sangue. “Para 
minimizar os riscos os empregadores 
não precisam fazer grandes investi-
mentos, apenas orientar e capacitar 
seus trabalhadores para os cuidados 
necessários”, ressaltou.

Do que adoecem os trabalha-
dores? Segundo Ivone Martini, as 

moléstias mais comuns são as oste-
omusculares, as doenças mentais, 
os acidentes de trabalho, as doenças 
infecciosas, como a tuberculose, e as 
doenças cardiovasculares. Quanto 
aos riscos eles podem ser físicos, 
químicos, biológicos e ergonômicos. 

A enfermeira falou da impor-
tância da Norma Regulamentadora 
32, resposta a uma luta dos traba-

lhadores, mas de responsabilidade 
solidária entre patrões e emprega-
dos. A NR trata dos riscos químicos 
e biológicos; atividades com gases 
medicinais; medicamento e drogas 
de risco; do Equipamento de Prote-
ção Individual; e dos procedimen-
tos a serem adotados em casos de 
acidentes ambientais e/ou pessoais. 
Trata, também, das radiações ioni-
zantes, dos serviços de radioterapia, 
do Plano de proteção Radiológica, 
do Serviço de Medicina Nuclear, 
do Programa de Prevenção de Ris-
cos Ambientais - PPRA (NR 9) e 
do Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional - PCMSO 
(NR 7).

“Todos devem praticá-la”, defen-
deu Ivone Martini, ao criticar que a 
Norma não abrange o serviço pú-
blico. “Para o setor privado existem 
as normas, mas o setor público acha 
que não precisa cumprir leis. E 53% 
da área da saúde são públicos”, des-
tacou. A enfermeira também criticou 
a falta de compromisso por parte dos 
trabalhadores com a prevenção e os 
cuidados a serem adotados. “A pri-
meira causa de doenças ocupacionais 
transmissíveis encontrada pela fisca-
lização do Ministério do Trabalho em 
Minas Gerais foi a falta de vacinação, 
que está disponível a todos os traba-
lhadores. E essa fiscalização cabe aos 
sindicatos, por se tratar de relações 
de trabalho”.

NR 32 define obrigações
para trabalhador

e empregador

Fotos: Paulo Pavone e Tiago Santana 

Responsabilidade solidária na 
prevenção de acidentes na saúde
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Burnout – quando o trabalho 
ameaça o bem estar do trabalhador

Expositor: Dr. Duílio Antero de Camargo, Psiquiatra Clínico e Forense, 
Médico do Trabalho, professor do Instituto de Psiquiatria - HC/FM/USP, 

membro do Grupo de Saúde Mental e Psiquiatria Ocupacional  
e da Comissão Técnica de Saúde Mental e Trabalho da Associação 

Nacional de Medicina do Trabalho
Coordenação: Emerson Pacheco e Jânio Silva 

“O estresse no trabalho ocorre quando 
as exigências do trabalho não se 
igualam às capacidades, aos recursos 
ou às necessidades do trabalhador”. 
(NIOSH, 1999)   

O psiquiatra e médico do Traba-
lho Duílio Antero de Camar-
go buscou a definição acima 

para introduzir suas considerações 
a respeito da Síndrome de Burnout, 
conhecida como a síndrome do esgo-
tamento profissional. Segundo ele, é 
um processo iniciado com excessivos 
e prolongados níveis de estresse no 
trabalho e os profissionais da saúde, 
da educação e que prestam serviços 
assistenciais se incluem no grupo de 
risco. “A doença não está só na pes-
soa, está dentro da organização, por 
isso é preciso mexer na estrutura”, 
alertou.

O médico lembra que o termo 
Burnout, empregado desde 1980 por 
Freudenberger, no Brasil é conhecido 
aproximadamente desde 1999, quan-
do foi incluído na lista de doenças re-
lacionadas ao trabalho – pela Portaria 
MS 1.339/99, do Ministério da Saúde, 
que define a síndrome como doença 
ocupacional, classificada como trans-
torno mental – e respaldada em 2007, 
como consequência da instituição 
do Nexo Técnico Epidemiológico 
Previdenciário - NTEP. “As conse-
quências do Burnout podem levar 
ao adoecimento físico, psíquico e 
comprometimento da produtividade, 
levando ao absenteísmo e presenteís-
mo, aumento de conflitos interpesso-
ais e rotatividade no trabalho. Pode, 
ainda, se apresentar em comorbidade 
com algumas doenças psiquiátricas 
ou até desencadeá-las, como é o caso 
do transtorno depressivo.”

A síndrome do “esgotamento pro-
fissional” é vinculada a uma exposi-
ção contínua a estressores emocionais 
e interpessoais crônicos no trabalho 
– os estressores são exigências que 
o indivíduo tem que confrontar-se 
e que provocam uma tentativa da 
superação ou resolução do proble-
ma. O Burnout é caracterizado cli-
nicamente por exaustão emocional 
– sentimentos de desgaste emocional 
e esvaziamento afetivo; pela desper-
sonalização – reação negativa, insen-
sibilidade ou afastamento excessivo 
do público que deveria receber os 
serviços ou cuidados do paciente; 
e pela diminuição do envolvimento 
pessoal no trabalho – sentimento 
de diminuição de competência e de 
sucesso no trabalho.

O médico ressaltou o impacto 
econômico da síndrome. Segundo pes-
quisa nos Estados Unidos, o estresse e 
problemas relacionados, como é o Bur-
nout, levam a custo calculado de mais 
de U$ 150 bilhões anualmente para as 
organizações. No Canadá, enfermeiros 
apresentavam altas taxas de licenças 
médicas entre todos os trabalhadores, 
o que se devia, principalmente, ao 
Burnout, ao estresse induzido pelo 
trabalho e às lesões musculoesquelé-
ticas. A OMS considerou o Burnout 
como uma das principais doenças dos 
europeus e americanos, ao lado do 
diabetes e das doenças cardiovascu-
lares. Tanto assim, que convocou um 
grupo internacional de conhecedores 
no assunto, a fim de elaborar medidas 
para a sua prevenção. 

Com relação ao impacto da Sín-
drome de Burnout na saúde dos 
trabalhadores da saúde, pesquisa 
realizada no Brasil, com 205 profissio-
nais de três hospitais universitários, 

no Rio Grande do Norte, mostraram 
que 93% dos participantes de um dos 
hospitais apresentavam Burnout de 
níveis moderado e elevado. A So-
ciedade Brasileira de Cancerologia 
estima que a síndrome em níveis 
moderados ou graves atinge 15,7% 
dos médicos. Levantamento com 
médicos (filiados APM) revelou que 
os níveis mais altos de Burnout e 
de insatisfação profissional foram 
detectados naqueles que atuam em 
serviço público e em medicina de 
grupo, com condições precárias de 
trabalho. O Burnout pode, também, 
levar ao abuso e/ou dependência do 
álcool e outras substâncias ilícitas.

Para estudiosos do tema, um pro-

jeto de prevenção em saúde mental 
e trabalho deve seguir três fases: a 
de avaliação, com estudo prévio das 
áreas que necessitam da intervenção, 
reuniões gerenciais para apresenta-
ção do projeto; a diagnóstica, com 
entrevistas individuais/grupo, apli-
cações de instrumentos de avaliação 
(inventários, questionários, testes 
psicológicos); e a de intervenção, 
para detecção dos casos que necessi-
tam de atendimento  (ações visando 
evitar o agravamento do problema, 
encaminhamentos para tratamento se 
necessário); propostas das mudanças 
organizacionais; campanhas educa-
tivas e informativas e treinamento 
das chefias.

n Físicos e mentais: dores os-
teomusculares, insônia, alterações 
(memória, pensamento), labilidade 
emocional, baixa auto-estima, impa-
ciência/ irritabilidade, consumo de 
álcool, tabaco, drogas ilícitas.
n Ocupacionais: dificuldade na 

realização das atividades rotineiras, 
negligência, contato impessoal.
n  Organizacionais: conflitos 

com colegas, rotatividade, baixa 
produtividade, absenteísmo e pre-
senteísmo.
n  Sociais: distanciamento fa-

miliar (cônjuge/filhos/parentes), 
amigos, lazer. 

Fases do estresse
n Primeira fase – alarme/alerta: 

sudorese, taquicardia, tonturas, tre-
mores, dispnéia, outros. Se de peque-
na duração e intensidade (organismo 
volta ao equilíbrio)
n Segunda fase – adaptação/re-

sistência: o organismo tenta recupe-
rar o desequilíbrio da primeira fase. 
Se de longa duração (enfraquecimen-
to+ vulnerabilidade a doenças).
n Terceira fase – exaustão/esgo-

tamento: o organismo não consegue 
mais atingir o equilíbrio. Podem 
surgir a exaustão psicológica (TM) 
depressivos, ansiosos, fóbicos, e ou-
tros. A exaustão física pode desenca-
dear enfermidades cardiovasculares 
(hipertensão arterial); neurológicas 
(cefaléia); gastrintestinais (gastrites, 
úlceras); osteomusculares (dores 
cervicais, membros).

Fatores de risco para a 
Síndrome de Burnout
n Fatores Organizacionais: Im-

possibilidade de progredir na carrei-
ra, excesso de riscos ambientais.
n Fatores Individuais: Dificulda-

de em tolerar frustrações, pessimis-
mo, perfeccionismo, grande expec-
tativa e idealismo profissional, nível 
educacional mais elevado, solidão 
– grupos mais vulneráveis: mulheres, 
solteiros, divorciados, viúvos.
n Fatores Ocupacionais: Sobre-

carga de trabalho, jornada em turnos 
e noturno, conflitos com chefias e 
colegas, cuidadores.
n Fatores Sociais: falta de suporte 

familiar, isolamento social.

Hoje em dia, existe uma grande 
preocupação com a saúde e bem estar 
dos profissionais da área de saúde. O 
labor executado em hospitais ou outros 
estabelecimentos do setor requer dos 
profissionais suficiente experiência 
clínica e maturidade que possibilitem 
o enfrentamento de difíceis decisões. 
O trabalhador da saúde está exposto 
a diferentes fatores de estresse que 
afetam diretamente o seu bem estar. 
Nesse sentido, estão as longas jornadas 
de trabalho, carência de pessoal, a falta 
de reconhecimento profissional, a alta 
exposição a riscos, bem como o contato 
direto com o sofrimento, a dor, a hosti-
lidade e, não raras vezes, a morte.

Para a efetiva atuação destes pro-
fissionais é fundamental ter controle 
mental e emocional, também para lidar 
com as questões administrativas, com 
excessiva divisão e expansão das espe-
cialidades médicas, que determinam o 
hospital como um complexo sistema 
de divisão de trabalho, com elevada 
hierarquia, canais formais de comuni-
cação e um elevado conjunto de regras 
e normas para funcionamento.

Tudo isso é gerador de ansiedade 
e estresse, que compromete a motiva-

ção profissional. Assim, estressores 
ocupacionais, quando persistentes, 
podem levar à Síndrome de Burnout, 
que é uma resposta emocional a situ-
ações de estresse crônico em função 
de relações intensas em situações de 
trabalho com outras pessoas, cujas 
consequências são muitas, dentre 
elas, o cansaço emocional, desperso-
nalização e baixa realização pessoal. 
Vários estudos têm demonstrado 
que a referida Síndrome incide prin-
cipalmente sobre os profissionais de 
ajuda, que prestam assistência ou são 
responsáveis pelo cuidado de outros, 
como os profissionais de saúde.

Importante lembrar que prevenir 
o acometimento desta síndrome não 
depende somente de uma parte, mas 
sim do profissional da saúde, da ins-
tituição, da sociedade e de políticas 
públicas, simultaneamente. Contri-
buir para a melhoria das condições 
de trabalho diminui o sofrimento dos 
trabalhadores. Dar ênfase a valores 
humanos como estratégia preventiva 
da Síndrome de Burnout é o começo, 
para que o mundo do trabalho possa 
se instituir num espaço de prazer, 
além de subsistência de vida.

Síndrome está associada 
às condições de trabalhoSintomas

Fotos: Paulo Pavone e Tiago Santana 
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Mudanças na legislação 
previdenciária alteram estatísticas

Expositor: Dr. Mario Bonciani – Diretor executivo do NEPES, médico do 
trabalho, auditor fiscal aposentado do Ministério do Trabalho.

Coordenação: Lucimary Santos Pinto e Domingos Jesus de Souza

n Nexo Técnico Epidemiológico 
Previdenciário - NTEP - surgiu 
a partir do cruzamento das in-
formações de código da Classi-
ficação Internacional de Doenças 
- CID-10 e de código da Classi-
ficação Nacional de Atividade 
Econômica - CNAE e aponta a 
existência de uma relação entre 
a lesão ou agravo e a atividade 
desenvolvida pelo trabalhador. 
Tem presunção legal no Decreto 
3.048/99 e na Lei 11.430/06.

n Comunicação de Acidente do 
Trabalho - CAT - Lei 8.213/91 
(art. 22) determina que todo aci-
dente do trabalho ou doença pro-
fissional deverá ser comunicado 
pela empresa ao INSS, sob pena 
de multa em caso de omissão. 
Cabe à empresa a emissão da 
CAT; que deverá ser emitida até 
o primeiro dia útil seguinte ao da 
ocorrência e, em caso de morte, 
de imediato, à autoridade com-
petente. A CAT deve ser entre-
gue em cópia, obedecendo esta 
ordem: 1ª via - o INSS; 2ª via - a 
empresa; 3ª via - o segurado ou 
dependente; 4ª via - o sindicato 
de classe do trabalhador; 5ª via - 
o Sistema Único de Saúde (SUS); 
6ª via - a Delegacia Regional do 
Trabalho. Na falta da emissão da 
CAT pela empresa, o Sindicato, 
segurado ou dependentes, ou 
médico que assistiu o segurado 
ou qualquer autoridade pública 
poderá emiti-la.

n  Nexo Causal - é o vínculo fático 
que liga o efeito (incapacidade para 
o trabalho ou morte) à causa (aci-
dente do trabalho ou doença ocu-
pacional); é realizado por médico 
perito ou junta médica e deverá ser 
constatado pelo perito do INSS.

n  Concausa - é a causa que, em-
bora não seja a única, contribuiu 
diretamente para a incapacidade 
do segurado. Causas concorrentes 
que podem ser anteriores, simul-
tâneas ou posteriores ao acidente. 
Ex: hemofilia.

n  Núcleo de Estudos, Pesquisas e 
Ensino sobre Segurança e Saúde 
do Trabalhador em Serviços de 
Saúde - NEPES - Tem como objeti-
vos promover estudos e pesquisas 
sobre condições e ambientes de 
trabalho; elaborar referências téc-
nicas sobre saúde e segurança dos 
trabalhadores; promover cursos 
de atualização, visando a melho-
ria contínua das condições e dos 
ambientes de trabalho no setor; 
promover seminários, congressos e 
outros eventos científicos sobre te-
mas específicos da sua área de atu-
ação; elaborar materiais educativos 
para orientação dos profissionais, 
trabalhadores e empregadores; 
auxiliar as entidades de Estado na 
implementação de políticas públi-
cas sobre SST; estimular a resolu-
ção negociada de conflitos de SST; 
elaborar critérios para implantação 
de sistemas de GSST.

Dados oficiais da Previdência 
Social mostram que entre 2003 e 2008 
ocorreram 3,4 milhões de acidentes 
de trabalho no país, o que resultou 
em 16.700 mortes e 499 mil casos de 
doenças. Para piorar, 71.300 pessoas 
em plena idade produtiva foram apo-
sentadas por invalidez. No mesmo 
período, a Previdência Social gastou 
cerca de 72,7 bilhões de reais com 
benefícios acidentários e aposen-
tadorias especiais. Desse valor, as 
empresas, em vez de assumirem o 
total das despesas, como determina 
a Constituição Federal, pagaram tão 
somente R$ 41,9 bilhões, gerando 
um rombo de R$ 30,8 bilhões para as 
contas públicas.

Além das perdas econômicas, essa 
situação revela o profundo descaso 
de parte dos empregadores com a 
vida e a saúde dos seus trabalhado-
res. Porque tanto faz negligenciar nas 
precárias condições de trabalho que 
impõem aos seus “colaboradores”, 
causando-lhes sofrimento físico e 
psíquico muito além dos limites 
suportáveis.

A partir de 2006, a situação pre-
existente de responsabilidade, ou 
irresponsabilidade, das empresas 
passou a ter critérios de mensuração 
quando, após pressão do movimen-
to sindical e negociação tripartite 
– representantes dos trabalhadores, 
dos empregadores e do governo –, 
foi criado o critério epidemiológico 
para o reconhecimento da relação 
de causalidade entre o trabalho e o 

A instituição do Nexo Técnico 
Epidemiológico Previdenci-
ário - NTEP – que permite o 

cruzamento das informações dos có-
digos da Classificação Internacional 
de Doenças - CID-10 e da Classifica-
ção Nacional de Atividade Econômi-
ca - CNAE e aponta a relação entre a 
lesão ou agravo e a atividade desen-
volvida pelo trabalhador –, mostrou 
uma nova realidade nas estatísticas 
de acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais. Segundo o médico 
do trabalho Mario Bonciani, houve 
aumento dos agravos decorrentes 
do trabalho, migração de doenças 
comuns para acidente do trabalho e 
crescimento da proporção entre as 
doenças profissionais e os acidentes 
típicos.

Além da mudança fundamental 
em que o ônus da prova do nexo 
causal entre atividade e doença e/
ou acidente, por meio de perícia 
médica, passa a ser responsabilidade 
do empregador, a implantação do 
NTEP também provocou impacto 
econômico imediato no FGTS, na 
estabilidade no emprego e nos itens 
de acordos coletivos. Houve, ainda, 
impacto mediato sobre o FAP - Fa-
tor Acidentário de Prevenção, a 
responsabilidade civil e o processo 
regressivo previdenciário. “Com o 
nexo aumentou o número de regis-
tros de doenças e acidentes, baixou 

o número de lesões e aumentaram 
os registros de episódios depressivos 
que, entre 2006 e 2010, passaram de 
menos de meio por cento (0,43%) dos 
casos para 4,09%.”

Outra importante mudança veio 
com a nova fórmula de se calcular 
o FAP - Fator Acidentário de Pre-
venção, a partir de 2010. Quem gera 
mais agravos à saúde – acidentes 
de trabalho e doenças ocupacio-

nais – paga mais. Ficam excluídas 
as instituições filantrópicas. “Estas 
foram as alterações mais impor-
tantes que ocorreram em termos 
de saúde e segurança no trabalho 
nos últimos, 10 a 20 anos”, avaliou 
o médico. As mudanças, segundo 
ele, diferenciam as empresas pelos 
investimentos em melhorias, qua-
lificação profissional, penalizam 
economicamente as que oferecem 

piores condições de trabalho e esti-
mulam o planejamento econômico e 
o sistema de gestão integrado.

Com as novas regras, houve 
impacto também no Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional - PCMSO, avalia Bonciani, com 
reflexos na qualidade dos exames 
médicos admissional, periódico, de 
retorno ao trabalho e demissional. 
E, ainda, impacto sobre o Programa 
de Prevenção a Riscos Ambientais 
- PPRA, por conta da alíquota do 
Seguro Acidente de Trabalho - SAT 
sobre os acidentes de trabalho (va-
lorização da gravidade e custos), 
levando, por vezes, a um sistema de 
gestão integrado, a mudanças nos 
procedimentos e definição de crono-
gramas e metas.

O médico apontou a criação do 
Núcleo de Estudos, Pesquisas e 
Ensino sobre Segurança e Saúde do 
Trabalhador em Serviços de Saúde - 
NEPES, como instrumento essencial 
na luta dos trabalhadores na questão 
de saúde e segurança no trabalho 
(SST). “Trata-se de entidade civil 
sem fins lucrativos, de caráter estri-
tamente técnico, não corporativo, e 
que tem como missão contribuir com 
o segmento econômico de saúde na 
elaboração de instrumentos técnicos 
de referência para a melhoria contí-
nua das condições e dos ambientes 
de trabalho”, explicou.

Doenças e acidentes provocam 
rombo nas contas da Previdência

agravo. Isso se dá pelo cruzamento 
entre o CID - Código Internacional 
de Doenças e o CNAE - Código 
Nacional de Atividade Econômica. 
Com o cruzamento, tornou-se mais 
fácil identificar a relação entre o 
tipo de atividade de cada setor e a 
incidência de doenças ou acidentes 
de trabalho.

Há mais de 10 anos, pelo Decreto 
3.048, de 1999, já havia previsão do 
FAP - Fator Acidentário de Pre-
venção, que define a alíquota do 
seguro acidente do trabalho a ser 
calculado sobre a massa salarial e 
pago pelas empresas. Em 2009, o 
FAP foi alterado pelo Decreto 6.957, 
que regulamentou a Lei 10.666, de 
2003. O cálculo considera o compor-
tamento das empresas, relacionados 
à prevenção, proteção e saúde dos 
trabalhadores.

Fotos: Paulo Pavone e Tiago Santana 



11

Jornal da CNTS

Agosto/Setembro/Outubro de 2012

apoSentadoria eSpecial

As atividades em hospitais são insalubres

Expositor: Dr. José Pinto da Mota Filho – Advogado, diretor do Instituto 
Multiplus e assessor Jurídico da CNTS 

Coordenação: Lucimary Santos Pinto e Domingos Jesus de Souza

- Os acidentes de trabalho são evitáveis 
e causam grande sofrimento para a 
sociedade, além de significativo impacto 
sobre a produtividade e a economia.
- Estima-se que 4% do Produto Interno 
Bruto (PIB) de um país sejam perdidos 
por conta de doenças e agravos ocupa-
cionais, o que significaria, no caso do 
Brasil, considerando apenas os custos 
econômicos, cerca de 62,8 bilhões de 
dólares por ano.
- O Ministério da Previdência Social 
gasta atualmente quase R$ 9,8 bilhões 
em aposentadorias especiais e acidentes 
de trabalho.
- A grande maioria dos acidentes e 
doenças pode ser evitada com adoção de 
programas de prevenção de acidentes 
pelas empresas.
- O papel do sindicato é imprescindível 
neste processo.

As estatísticas negativas cita-
das acima foram apresen-
tadas pelo assessor jurídico 

da CNTS, José Pinto da Mota Filho, 
durante sua palestra sobre acidente 
de trabalho, doença ocupacional e 
aposentadoria especial. O advogado 
fez um relato sobre a evolução histó-
rica do acidente do trabalho, desde o 
Código Comercial de 1850, primeira 
legislação a tratar do acidente do 
trabalho; passando pela criação do 
SAT - Seguro Acidente do Trabalho, 
como obrigação do empregador; a 
definição do acidente de trabalho 
como risco social, pela Constituição 
de 1988; e o surgimento da proteção 
do trabalhador concomitante com o 
Direito do Trabalho.

“O acidente do trabalho é aquele 
decorrente do exercício do trabalho 
a serviço da empresa, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcio-
nal que cause redução (permanente 
ou temporária) da capacidade de de-
senvolver suas atividades ou morte e 
deve ser comunicado à Previdência 
Social através da CAT - Comunicação 
Acidente de Trabalho”, conceituou 
José Pinto. E lembrou que o acidente 

pode ser típico, quando ocorre no 
exercício do trabalho ou em decor-
rência deste, podendo ser na empresa 
ou fora, desde que a serviço daquela, 
inclusive nos intervalos intrajornada 
e destinados à refeição; ou de trajeto, 
que ocorre no caminho do trabalha-
dor de sua residência ao local de 
trabalho e vice-versa.

Quanto às doenças ocupacio-
nais, segundo o assessor, podem ser 
deflagradas em virtude da ativida-
de laborativa desempenhada pelo 
segurado; e resultam de constante 
exposição a agentes físicos, quími-
cos e biológicos. As doenças profis-
sionais, segundo ele, decorrem de 
situações comuns aos integrantes 
de determinada categoria, também 
chamadas de idiopatias, tecnopa-
tias e ergopatias; e as doenças do 
trabalho são adquiridas ou desen-
cadeadas em função de condições 
especiais cujo trabalho é realizado 
e com ele se relacione diretamente. 
Ex: DORT/LER.

“O Nexo Causal e a concausalida-
de são elementos imprescindíveis à 
caracterização do acidente de traba-
lho”, ressaltou José Pinto, informan-
do sobre as alterações nas legislações 

previdenciárias e trabalhistas, como 
a criação do Nexo Técnico Epide-
miológico Previdenciário - NTEP; 
instituição do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário - PPP; as ações re-
gressivas; ações judiciais cabíveis; 
benefícios previdenciários – auxílio 
doença e auxílio acidente – e reflexos 
trabalhistas – estabilidade provisória 
e rescisão indireta.

Informou, ainda, quanto às súmu-
las do Supremo Tribunal Federal e do 
Tribunal Superior do Trabalho rela-
cionadas ao acidente de trabalho.

De forma didática, José Pinto 
abordou também a questão da apo-
sentadoria especial do trabalhador 
da saúde, com fundamento legal no 
Regime Geral de Previdência Social, 
como sendo “aquela exercida em 
condições que podem causar prejuí-
zos à saúde ou à integridade física do 
trabalhador, por ser perigosa, penosa 
ou insalubre”. Esclareceu dúvidas 
sobre as atividades especiais – peri-
culosas, penosas e insalubres – por 
conta da exposição aos agentes físi-
cos, químicos, biológicos e agressivos 
psicológicos; e também sobre o objeto 
da proteção – integridade física do 
trabalhador e segurança no trabalho. 

Orientou sobre os requisitos, quem 
faz jus, concessão e cancelamento, 
jurisprudência, conversão do tempo 
especial para comum para efeitos de 
aposentadoria especial. “Entende-
se saúde como o perfeito equilíbrio 
biológico do ser humano; estado 
completo de bem-estar físico, mental 
e social, e não apenas ausência de 
doença ou enfermidade.”  

O advogado falou, ainda, sobre 
particularidades das atividades na 
saúde. “Os trabalhos e operações em 
contato permanente com pacientes 
em hospitais e outros estabelecimen-
tos destinados à saúde humana são 
atividades insalubres. Os trabalha-
dores são expostos aos agentes bioló-
gicos, como vírus, bactérias, contato 
com pacientes portadores de doenças 
infecto-contagiosas, podendo a ativi-
dade exercida ser enquadrada como 
especial”. Destacou o trabalho reali-
zado por enfermeiros e operadores de 
Raios-X, expostos permanentemente 
ao contato com doentes ou materiais 
infectocontagiantes. Ele lembrou que 
o direito do servidor público à apo-
sentadoria especial ainda depende 
de regulamentação por Lei Com-
plementar (Art. 40, §4º e 5º da CF) e 
citou o Mandado de Injunção nº 904, 
ajuizado pela CNTS junto ao STF, 
assegurando aposentadoria especial 
do servidor, via administrativa, até a 
regulamentação. “

Ao analisar a conjuntura atual, 
José Pinto avaliou que a tendência 
é de pluralidade de modalidades 
para acesso à aposentadoria em 
geral e que avança a presença da 
previdência complementar sobre 
os regimes próprios dos servidores 
públicos e o regime geral para os 
trabalhadores da iniciativa privada. 
“O governo anunciou para novembro 
uma nova reforma do regime Geral 
de Previdência Social e uma redução 
prevista é no prazo de carência para 
reclamação de 10 para 5 anos. Vêm 
muitas novidades com vistas a redu-
zir direitos”, alertou.

n O fornecimento da cópia autêntica do 
PPP é obrigatório na rescisão do con-
trato de trabalho, ao empregado (ou no 
desligamento do cooperado), sob pena 
de Multa prevista no Art. 283 do Dec. 
nº 3.048/99, consoante disposto no Art. 
68, §6º do mesmo Decreto. 
n Sindicato atentar na homologação 
de rescisão de contrato de trabalho 
(Art. 477, §1º da CLT) para necessi-
dade de ressalva quando não houver 
a entrega do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário ao empregado com o 
contrato de trabalho rescindido ou 
cooperado desligado da cooperativa.
n Termo de Declaração assinado pelo 
empregado, sindicato e representan-
te do empregador com a descrição 
mínima das atividades desenvol-

vidas e do ambiente de trabalho.
n Cobrar do Estabelecimento de Saúde, 
mensalmente, a relação com o nome 
completo e função dos empregados 
admitidos ou demitidos no período.
n Cobrar do Estabelecimento de Saú-
de, mensalmente, a cópia da GFIP 
(Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e In-
formações à Previdência Social) – Art. 
225, V, do Dec. nº 3.048/99.
n Cobrar do Estabelecimento de Saú-
de, anualmente, a cópia da RAIS (Re-
lação Anual de Informações Sociais), 
de acordo com a Portaria nº 688/2009, 
do MTE que determinou a alteração 
do art. 2º da Portaria nº 14/2006, 
também do MTE, a fim de atualizar 
os valores das multas aplicadas pelo 

descumprimento da obrigação de 
declaração da RAIS.
n Fiscalização da Guia da Previdência 
Social (GPS), relativamente a compe-
tência anterior, no quadro de avisos 
da Empresa - Atentar para situações 
de filantropia – não há recolhimento - 
Art. 225, VI, do Dec. nº 3.048/99.
n Amostragens periódicas do CNIS 
(Cadastro Nacional de Informações 
Sociais) por grupo de empregados 
de determinado Estabelecimento 
de Saúde.
n Inclusão em ACT ou CCT e expressa 
disposição que obrigue os estabeleci-
mentos a fornecerem a cópia da RAIS 
e GFIP ao Sindicato.
n  Repercussão previdenciária nas 
Reclamatórias Trabalhistas. 

Garantir o direito à aposentadoria espe-
cial para os trabalhadores da saúde sempre 
foi uma luta da CNTS e que obteve êxito. 
Nesse sentido foi impetrado o Mandado de 
Injunção 904, reivindicando o direito com 
base no artigo 57 e seu §1º, da Lei 8.213/91, 
que dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social, aos servidores que 
atenderem aos dispositivos constitucionais. 
A Confederação buscou no Poder Judiciário 
uma solução eficaz para cumprimento do 
dispositivo constitucional, ferido por omissão 
do Poder Executivo que, após 20 anos de 
promulgação da Constituição Federal, não 
buscou regulamentar esse direito. A represen-
tação da CNTS se fez em favor dos trabalha-
dores no setor público de saúde, para quem 
trabalha em condições comprovadamente 
insalubres e/ou em atividade de risco.

Funções do sindicato

Fotos: Paulo Pavone e Tiago Santana 

Visão da CNTs



12

Jornal da CNTS

Agosto/Setembro/Outubro de 2012

Impactos da Terceirização nas Relações de 
Trabalho e nas Condições de Segurança e Saúde 

Expositor: Professor Doutor Luis Sérgio Lessi, diretor do CEAESP - Centro 
Avançado de Estudos na Gestão Pública e Privada

Coordenação: Lucimary Santos Pinto e Domingos Jesus de Souza

A terceirização em serviços de 
saúde é uma verdadeira praga que 
atormenta o setor e como tal deve ser 
combatida. Não é possível permitir 
que cooperativas fraudulentas con-
tinuem arrebanhando mão de obra 
e fornecendo este tipo de serviço 
a hospitais públicos e privados de 
todo o país. Além de aviltar os salá-
rios e sonegar direitos trabalhistas, a 
empresa que terceiriza serviços em 
saúde está atentando contra a vida 
do cidadão, uma vez que coloca em 
postos de atendimento médico am-
bulatorial e hospitalar pessoal nem 
sempre devidamente qualificado 
para exercer essas funções.

A sociedade sofre enormes prejuí-
zos nesses casos e só quem se benefi-
cia com isso são alguns empresários 
exploradores e fraudadores. Há casos 
denunciados por entidades sindicais 
de todos os cantos do país, de empre-
sas terceirizadas, muitas delas coo-
perativas fraudulentas, que recebem 
pelos serviços e depois desaparecem 
do mapa, deixando os trabalhadores 
a ver navios. O crescimento das con-
tratações terceirizadas, especialmente 
no setor público, é assustador. Chega 
ao ponto de o governo construir um 
patrimônio e transferir a gestão para 
terceiros, o que é um absurdo. 

Hoje, basicamente, o único instru-

mento jurídico que regula a terceiri-
zação é a Súmula 331, do Tribunal 
Superior do Trabalho. Essa Súmula, 
no entanto, cria algumas armadilhas 
e brechas jurídicas, como “atividade-
fim” e “atividade-meio”, além de 
tornar genéricas determinadas per-
missões. No setor da saúde, a contra-
tação de trabalhadores por empresa 
interposta é inaceitável e, sobretudo, 
ilegal. Pelas características especialís-
simas desse segmento de prestação 
de serviços à sociedade, não há o que 
se falar em atividade-meio.

Todas as atividades exercidas 
em um estabelecimento de serviços 
de saúde integram as chamadas ati-
vidades fim, portanto, não podem 
ser terceirizados em todas as suas 
formas, especialmente, na forma mais 
perversa, que são as cooperativas de 
mão de obra. A subcontratação visa o 
fracionamento do modelo produtivo 
com a finalidade gerencial exclusiva 
de redução de custos. Em nome dessa 
redução de custos, precariza-se o tra-
balho e o atendimento à população. 
E, muitas vezes, essa redução sinistra 
é feita com recursos do SUS. A CNTS 
entende que o combate a todo tipo de 
terceirização em ações e serviços de 
saúde deve ser uma luta permanente 
e vem buscando ações para a erradi-
cação da prática.

“Na suas duas décadas de existência, 
o SUS teve avanços inegáveis pelo seu 
estilo de administração modernizador, 
que propiciou a descentralização de 
suas funções, os pactos federativos 
para alcance de metas de gestão e de 
resultados, bem como pela presença das 
instâncias de controle social em todas 
as esferas de governo. Contudo, há um 
setor da administração pública onde 
o SUS parece acumular mais defeitos 
do que qualidades: o da gerência de 
suas unidades operacionais, ou seja, os 
hospitais e os ambulatórios”.    

A avaliação foi feita pelo profes-
sor Luis Sérgio Lessi, durante 
sua fala sobre os impactos da 

terceirização nas relações de trabalho 
e nas condições de segurança e saúde 
dos trabalhadores do setor. Segundo 
ele, o SUS não tem conseguido exibir 
eficiência e qualidade na gerência de 
suas unidades de serviços de saúde e 
o problema tem sido atribuído à falta 
de autonomia orçamentária, financei-
ra e técnico-administrativa. “Muitas 
das unidades da administração di-
reta que funcionam razoavelmente 
bem dependem de mecanismos 
legalmente contestáveis de gestão de 
pessoal, por exemplo, uso indevido 
de fundações de apoio e terceirização 
irregular”. Segundo ele, o modelo 
das Organizações Sociais gestoras 
tem sido muito contestado pelo mo-
vimento sanitário e por juristas, mas 
vai se espalhando pelo país.

“A terceirização na saúde não 
é apenas uma praga, mas incons-
titucional. E tem como princípio a 
precarização”, afirmou Luis Sérgio, 
ao justificar que na saúde tudo é 
atividade-fim, pois o trabalhador lida 
diretamente com o paciente. “Acabar 
com a terceirização é o desafio do 
SUS. Quando a saúde é voltada para 
o lucro, morre o cidadão”, disse. O 
professor lembrou que o discurso 
dos últimos cinco governos é de que 
a saúde não funciona por causa dos 
trabalhadores. “A saúde não fun-
ciona no Brasil para capitalizar em 
cima dela, o que dificulta a adoção de 
novos modelos organizacionais. E a 
situação não é mais grave por conta 
do movimento de resistência por par-
te dos conselhos de Saúde e entidades 
políticas e corporativas diversas que 
consideram esses modelos como pri-
vatizantes do SUS”, avaliou.

Para o professor, o SUS enfrenta 
um segundo tipo de desafio: o de 
tornar efetiva sua capacidade de 
prestação de serviços, ou seja, dar 
acesso a toda a população – prin-
cípio da universalidade; e atender 
o conjunto das necessidades de 
saúde das pessoas – princípio da 
integralidade, por mais importantes 
que sejam as considerações de efi-
ciência. “Para as exigências de uma 
gerência moderna de unidades de 
saúde, as atuais entidades da admi-
nistração pública direta mostram-se 

pouco efetivas devido à dificuldade 
de incorporar e reter profissionais 
de saúde em conformidade com as 
normas do direito administrativo 
vigente e devido à falta de auto-
nomia orçamentária, financeira e 
administrativa na relação com o alto 
dinamismo do mercado de insumos 
e de tecnologia da saúde e com os 
parceiros do setor privado”.

Luis Sérgio enumerou alguns 
motivos para a adoção de novos 
modelos organizacionais na saúde: 
reduzida autonomia técnico-admi-
nistrativa imposta pelas normas e 
procedimentos da administração di-
reta; limitações de ordem fiscal (LRF), 
especialmente quanto à admissão 
e expansão dos recursos humanos; 
falta de agilidade nos processos lici-
tatórios para aquisição de insumos de 
necessidade urgente; dificuldades de 
incorporação de certos especialistas, 
que se recusam a prestar concurso 
público; as entidades de especialistas 
instaladas dentro do hospital que 
atendem sua própria clientela e a do 
hospital; médicos autônomos que 
internam seus pacientes no hospital; 
e outros serviços de atendimento 
médico terceirizados.

Quanto às Organizações Sociais, 
apontou o professor, elas são con-
testadas por juristas pela isenção de 
licitação – a entidade reconhecida 
não precisa demonstrar capacidade 
gerencial nem financeira para receber 
do Estado recursos orçamentários e 
bens imóveis em comodato; e pela 
cessão de servidores públicos com 
ônus para o Estado. Do ponto de 
vista das políticas de saúde, as OSs 
desfrutam de claros privilégios de 
financiamento e de esforços adminis-
trativos, em detrimento do restante 
da rede do SUS. “A média de custeio 
do modelo dá-se em valores excep-
cionais em relação à rede própria: por 
exemplo, em SP, entre 2004 e 2010, o 
orçamento da Secretaria Estadual de 
Saúde cresceu 90%, enquanto a fração 
destinada às OSS teve aumento de 
320%”, registrou.

“A necessidade de realizar inves-
timentos na melhoria das instalações 
ao longo do tempo facilmente serve 
de argumento para abrir as portas à 
clientela dos planos privados, crian-
do discriminação no atendimento 
à clientela do SUS, desvirtuando o 
processo da universalidade”, criticou 
Luis Sérgio.

“O grande avanço do SUS está na 
universalidade a ele aplicada, porém, 
sem a reforma do Estado, o que temos 
hoje é um modelo neoliberal com 
remendos inconstitucionais e que 
fere o princípio que alicerça o Siste-
ma. O que temos que fazer é obrigar 
a reforma do Estado e a quebra de 
paradigmas arcaicos e não mais 
concebíveis em pleno século XXI. 
É chegada a hora da superação do 
trabalho e do respeito à cidadania”, 
concluiu o professor.

Terceirização atenta contra
a vida do cidadão

Fotos: Paulo Pavone e Tiago Santana 

Seminário reuniu 180 dirigentes sindicais e trabalhadores da saúde
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Integração dos SESMT, CIPA’s 
e CEREST com as ações sindicais

Expositor: Professor Doutor Marcelo Pustiglione, Médico do Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - 
SESMT, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - USP.

Coordenação: Lucimary Santos Pinto e Domingos Jesus de Souza

“O homem como elemento do 
ecossistema influencia e é influenciado 
e temos realidades distintas convivendo 
num mesmo ambiente de trabalho. A 
falta de reconhecimento do trabalho da 
equipe é um fator de adoecimento. A 
participação tem de ser valorizada”.

As considerações foram feitas 
pelo Doutor Marcelo Pusti-
glione, para quem “saúde é a 

perfeita ocorrência das reações bio-
físicas e bioquímicas de um organis-
mo, visando a manutenção da vida, 
independente desse organismo sentir 
ou não bem-estar físico, psíquico e 
sociológico, mantendo contato com 
a realidade e cumprindo a finalidade 
para a qual essas reações existem”. 
Ele alertou que, além das doenças e 
agravos à saúde próprias do gênero 
e das condições bioquímicas e biofí-
sicas das pessoas, os trabalhadores 
estão expostos a riscos específicos ao 
tipo de trabalho, equipamentos utili-
zados e ambiente em que o trabalho 
é realizado. “Não adianta controlar 

todo o ambiente de forma preventiva 
se não forem observados aspectos do 
bem estar físico, psíquico e psicológi-
co. Se o profissional não participa do 
processo de trabalho, ele desenvolve 
um processo de tensão”.

Médico do Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho - SESMT, 
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo - USP, ele 
ressaltou como essencial a análise 
e investigação dos acidentes de 
trabalho ocorridos para reconhecer 
as causas das afecções e agravos à 
saúde relacionados a riscos impos-
tos pela atividade laboral e, desta 
maneira, elaborar programas de 
prevenção – capacitação, treinamento 
e reciclagem.

Nesse sentido, é necessária a 
identificação de riscos; a adoção 
do Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional - PCMSO, 
com vistas a monitorar os efeitos 
de exposição a material biológico, 
a substâncias químicas e à radiação 

ionizante; realizar pesquisa de cli-
ma organizacional, observando in-
dicadores psicossociais, satisfação, 
autoestima, resposta a estressores, 
organização e dinâmica do processo 
de trabalho. Faz-se necessário, tam-
bém, “análise do perfil de morbida-
de, conhecer as principais causas 
de adoecimento para reconhecer 
as fragilidades e predisposições da 
população estudada e assim poder 
elaborar programas de educação 
em saúde”.

Ao citar especificamente o traba-
lhador da saúde, o médico fez um 
alerta: “Não tem trabalhador que ba-
naliza mais os riscos que os da saúde. 
É preciso saber dos riscos e perceber 
as causas frequentes de adoecimento 
para se proteger adequadamente”. 
Ele destacou a exposição acidental 
a material biológico potencialmente 
contaminado e a utilização de ma-
teriais perfurocortantes, como os 
casos mais frequentes de acidentes 
de trabalho ocorridos com o trabalha-
dor da saúde. Os profissionais mais 
envolvidos são os da enfermagem, 
técnicos e serviçais de laboratório, 
instrumentadores cirúrgicos, cirurgi-
ões e funcionários da limpeza. Entre 
as ações prevencionistas, Marcelo 
Pustiglione apontou os programas de 
capacitação, de qualidade de vida e 
de retorno terapêutico e humanizado 
ao trabalho.

Pesquisas citadas pelo médico 
apontam entre as principais causas 
de absenteísmo de curta duração, 
entre os trabalhadores da saúde, 
doenças do sistema respiratório, 
osteomuscular, agravos ao olho, in-
fecção parasitológica e digestiva. Ele 
lembrou que, nos casos do absenteís-
mo prolongado, é preciso “conhecer 
e analisar as principais causas de 
afastamento de mais de 15 dias da 
população estudada e verificar se há 
indícios de não conformidades labo-
rais e/ou ambientais que devam ser 
corrigidas”. Nos casos de acidentes 
de trabalho o médico enumerou al-

gumas providências: ações médicas: 
curativas e preventivas; ações técni-
cas: investigação do acidente; e ações 
administrativas: registro dos fatos. 
“Mas só existe acidente de trabalho 
se for notificado e há uma grande 
resistência na saúde. Há o medo de 
dizer que falhou no procedimento”, 
criticou.

O médico citou pesquisa (Repullo 
Junior, Rodolpho e  Gomes, Jorge 
da Rocha) em que os médicos des-
crevem as formas que os sindicatos 
brasileiros utilizam para intervir no 
processo saúde-doença e trabalho. O 
estudo mostra que as ações sindicais 
voltadas para a saúde do trabalhador 
no Brasil estão restritas a alguns sin-
dicatos, localizados principalmente 
nas regiões sul, sudeste e nordeste do 
país. Apesar disso, os sindicatos que 
desenvolvem essas ações, são os que 
representam categorias numerosas, 
de grande importância econômica 
e política. A pesquisa conclui que 
essa atuação trouxe resultados po-
sitivos como as recentes mudanças 
na legislação de saúde e segurança 
no trabalho; o reconhecimento das 
doenças profissionais; a criação de 
programas e serviços de saúde do 
trabalhador no SUS; e melhoria da 
ação profissional nos serviços espe-
cializados em segurança e medicina 
do trabalho nas empresas.

“O SESMT, a Cipa e o sindicato 
têm como objeto de interesse o mes-
mo sujeito: o homem-trabalhador; e 
como objetivo comum sua saúde e 
segurança no trabalho. E a equipe de 
saúde e segurança no trabalho tem 
como principal compromisso a pre-
venção dos agravos à saúde do tra-
balhador, propondo-se a promover e 
conservar a saúde dos trabalhadores 
e, quando ocorrido o dano que não 
foi possível evitar, intervir o mais 
precocemente possível. É preciso 
afinar o discurso político dos sindi-
catos com o técnico dos organismos 
de prevenção e controle”, concluiu 
Marcelo Pustiglione.

SESMT - Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho
Missão: Promoção da saúde e 

segurança das pessoas, dos processos 
e do ambiente interno e externo – 
inclui, portanto, a responsabilidade 
socioambiental. 

Visão: Técnica - Antecipatória - 
Proativa: Sustentada nos saberes e 
expertise da saúde ocupacional e da 
engenharia de segurança. Por sua 
característica de um serviço de saúde 
tríplice atuação: assistência – atendi-
mento do trabalhador; ciência – desen-
volvimento dos saberes e expertise; e 
docência – formação de pessoas.

Cipa - Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes

Missão: Prevenir acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho, de 
modo a tornar compatível permanen-
temente o trabalho com a preservação 
da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador (NR5)

Visão: Leiga - Antecipatória - 
Proativa: Sustentada na observação 
cotidiana dos processos e ambientes 
de trabalho e apoiada pela visão téc-
nica do SESMT – parceria nas ações 
de prevenção de acidentes através da 
elaboração dos mapas de risco, vigi-
lância permanente e participação na 
análise dos acidentes de trabalho.

Cerest - Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador

Promovem ações para melhorar 
as condições de trabalho e a qualida-
de de vida do trabalhador por meio 
da prevenção e vigilância. Cabe aos 
Cerest regionais capacitar a rede de 
serviços de saúde, apoiar as inves-
tigações de maior complexidade, 
assessorar a realização de convênios 
de cooperação técnica, subsidiar a 
formulação de políticas públicas, 
apoiar a estruturação da assistência 
de média e alta complexidade para 
atender aos acidentes de trabalho e 
agravos contidos na Lista de Doen-

ças Relacionadas ao Trabalho e aos 
agravos relacionados ao trabalho 
de notificação compulsória citados 
na Portaria GM/MS nº 104 de 25 de 
janeiro de 2011. 

Já aos Cerest estaduais cabe partici-
par da elaboração e execução da Políti-
ca de Saúde do Trabalhador no Estado, 
dar apoio matricial para as equipes dos 
Cerests regionais, dar suporte técnico 
à pactuação para definição da rede 
sentinela e a contribuição para as ações 
de vigilância em saúde. 

Ações sindicais
Missão: Garantir a prática de uma 

política abrangente, justa e eficaz de 
promoção da saúde e prevenção de 
acidentes, doenças e agravos à saúde 
dos trabalhadores. 

Visão: Política-social, Antecipa-
tória e Proativa - Focada no fortale-
cimento do trabalhador, na melhoria 
dos processos de trabalho e nas 
transformações no campo da saúde 
e trabalho.

Reduzir riscos e proteger os 
trabalhadores é obrigação conjunta 
do governo, das empresas e dos 
próprios trabalhadores. Nesse 
sentido, não bastam a legislação e a 
existência de órgãos, serviços e co-
missões; mais que isso, é necessária 
a integração dessas instâncias com 
a representação dos trabalhadores, 
com vistas a fortalecer o controle 
social e estabelecer parcerias na 
vigilância e prevenção de agravos 
relacionados à saúde dos traba-
lhadores. Segundo pesquisadores, 
“a maioria dos eventos adversos é 
previsível e prevenível e, ao con-
trário de constituir obra do acaso, 
como sugere a palavra “acidente”, 
são fenômenos socialmente deter-
minados, relacionados a fatores 
de risco presentes nos sistemas 
de produção. O conhecimento 
derivado da sua análise amplia as 
possibilidades de prevenção”.

Fotos: Paulo Pavone e Tiago Santana 

Visão da CNTs
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Agravos Decorrentes do Trabalho 
em Profissionais da Saúde

Quem são os trabalhadores da saúde? 
De que adoecem? Como lidam com o 
sintoma/queixa e como encaminham os 
cuidados com a sua própria saúde?

As indagações foram feitas 
pela psicóloga Tereza Lui-
za Ferreira dos Santos, da 

Fundacentro, ao abordar sobre os 
agravos decorrentes do trabalho em 
profissionais da saúde. Com base em 
estatísticas e estudos de especialistas 
no tema, ela discorreu sobre as causas 
mais comuns de doenças e acidentes 
de trabalho e sobre como esses pro-
fissionais lidam com os problemas 
de saúde. “Estabelecem relação entre 
os problemas de saúde e os riscos 
no ambiente de trabalho, bem como 
à forma de organizar a atividade; 
contraditoriamente, não estabelecem 
associações entre ambiente de traba-
lho, forma de trabalhar e a saúde. A 
forma mais frequente de se lidar com 
os problemas é individual, pessoal e 
particular. Poucos referem uma ação 
da empresa no sentido da prevenção 
ou mesmo de uma política de saúde 
para o trabalhador”.

Ela citou algumas características do 
processo de trabalho na saúde que têm 
reflexos na saúde do profissional, como 
as condições de iluminação e de venti-
lação; as condições de conforto – locais 
e pausas para descanso e alimentação; 
disponibilidade dos materiais/medi-
cação para uso nos pacientes; formas 
de gestão; ritmos intensos de trabalho; 
o próprio significado do trabalho; o 
lidar com situações imprevisíveis, 
limítrofes e com a impossibilidade 
e impedimentos para proporcionar 
melhorias aos usuários.

Além disso, deve-se levar em 
consideração os equipamentos su-
cateados ou ultrapassados; a grande 
demanda e o número insuficiente de 
profissionais; a formação dos traba-
lhadores; a subutilização dos pro-
fissionais; e a sobrecarga. Segundo 
ela, vários outros fatores interferem 
na atividade, como a identidade 
confusa; os setores de atuação pro-
fissional; o turno, os relacionamentos 
interpessoais; a divisão de trabalho 
na equipe; e também a questão de 
sexo e idade. 

A psicóloga se referiu aos acidentes 
de trabalho e riscos biológicos ocupa-
cionais, citando estudo da Organiza-
ção Mundial de Saúde - OMS, segundo 
o qual ocorrem de 2 a 3 milhões de 
acidentes percutâneos com agulhas 
contaminadas por material biológico 
por ano. “Há grande exposição aos 
riscos biológicos e às doenças como 
AIDS, Hepatite B e Hepatite C. Diver-
sos estudos indicam que o sangue é 
uma importante fonte para acidentes 
de trabalho com perfurocortantes e 
as mãos são as partes do corpo mais 
atingidas”, alertou.

“Os enfermeiros estão assumin-
do as atividades de assistência e de 
comando e os trabalhos manuais 
são realizados, principalmente, por 
auxiliares e técnicos de enfermagem, 
sendo estes os mais acometidos por 
acidentes de trabalho com material 
perfurocortante”, ressaltou. Segundo 
Tereza Santos, os trabalhadores do 

Expositora: Dra Tereza Luiza Ferreira dos Santos, Psicóloga e pesquisadora  
de Sociologia e Psicologia da Fundacentro

Coordenação: Maria de Fátima Neves de Souza e Ubiratan Gonçalves Ferreira

sexo feminino, jovens, com menos 
de cinco anos de experiência se 
acidentam mais. Os acidentes de 
trabalho mais frequentes são com 
perfurocortantes, além de luxações, 
cervicodorsolombalgia e contamina-
ção biológica.

Segundo a psicóloga, a resistência 
ao uso do Equipamento de Proteção 
Individual, o descarte incorreto de 
materiais contaminados e o número 
inadequado de profissionais foram 
indicados como os principais mo-
tivos para a ocorrência de AT. Ao 
mesmo tempo, há subnotificação 
das ocorrências de acidentes por 
julgarem ser pequenos os danos. Ela 
chamou a atenção para o gerencia-
mento dos resíduos nos estabeleci-
mentos de saúde e para o fato de 
que ainda existem dúvidas entre os 
profissionais de enfermagem sobre 
o que é um resíduo contaminante 
e resíduo comum. “É comum ainda 
encontrarmos resíduos de serviços 
de saúde misturados aos resíduos 
urbanos e domiciliares”.

Com relação ao estresse, Tereza 
Santos disse que as pesquisas reali-
zadas constatam que: todas as áreas/
unidades dos hospitais foram consi-
deradas estressantes quando relacio-
nadas ao trabalho dos enfermeiros; 
existe relação entre nível de estresse 
e tempo de serviço; enfermeiros que 
tratam de pacientes oncológicos apre-
sentam Síndrome de Burnout. Os 
principais agentes estressores citados 
foram: óbito, relações com a equipe 
médica e situações de emergência.

“As condições de trabalho em 
centros cirúrgicos correspondem 
à área de maior estresse e alguns 
estudos concordam que o nível de 
estresse está relacionado à estrutura 
organizacional da instituição hos-
pital”, informou, apontando entre 
os males provocados pelo estresse, 
o estado de alerta permanente, a 
sobrecarga emocional ou cargas psi-
cossociais. Sintomas que podem levar 
à hipertensão arterial, angina estável, 
gastrite e a estados depressivos.

Entre as doenças físicas e psicoló-
gicas está a síndrome de Burnout, que 
só ocorre no ambiente de trabalho e 
tem como uma das consequências a 

físicas do trabalho, como problemas 
de coluna e articulações, varizes, 
bursites e tendinites, por conta do 
trabalho realizado em pé por longos 
períodos e sobrecarga de peso na 
movimentação de pacientes no leito 
e transporte. Segundo pesquisas, 
95% das atividades são realizadas 
em pé e 26% exigem curvatura do 
tronco; há tarefas que exigem flexão 
e rotação frequentes da coluna, tor-
ções nos tornozelos/pés; manuseio 
de equipamentos sem manutenção 
ou danificados – macas, cadeiras, 
etc; além das questões relacionadas 
com a impossibilidade de aplicar os 
cuidados necessários e aprendidos 
aos usuários dos serviços.

“As agressões devem ser trata-
das como acidentes de trabalho e 
como surgidas em decorrência da 
atividade de trabalho. As medidas 
preventivas devem ser centradas 
nos aspectos organizacionais (co-
letivos e amplos) em oposição aos 
aspectos mais individualizados e 
restritos e nos contratos de trabalho. 
Ainda hoje há uma dissociação dos 
problemas do mundo do trabalho 
das ações efetivas para solucioná-los. 
Desta forma, a responsabilidade pela 
saúde é percebida como sendo única 
e exclusivamente do trabalhador. 
Isso reforça a ideologia da culpa que 
gera e alimenta uma vergonha de 
estar adoecido, estimulando ao não 
cuidado de si próprio.” 

Segundo ela, é importante estimu-
lar estudos mais conclusivos e divul-
gar os já existentes para contribuir 
com soluções para os problemas dos 
trabalhadores da saúde. “Devem ser 
estimuladas pesquisas que detectem 
e compreendam as formas de sentir, 
pensar e agir destes trabalhadores 
que determinam as suas ações em 
relação aos usuários de serviços, bem 
como com relação a sua posição, for-
ma de estar no mundo do trabalho. 
Fala-se em humanização na saúde 
com relação ao usuário do serviço, 
mas há de se pensar sobre a humani-
zação de trabalho para o trabalhador 
da saúde”, concluiu.

As políticas públicas na área da saúde e segurança no trabalho vieram 
como resposta das instituições públicas aos movimentos sociais e sindi-
cais que, nas últimas décadas, reivindicaram que as questões de saúde 
relacionadas ao trabalho fizessem parte do direito universal à saúde. 
Nesse sentido, a política de saúde do trabalhador deve estar articulada 
com as organizações de trabalhadores e da sociedade civil, de modo a 
garantir a participação desses segmentos com sugestões para a promoção 
de condições de trabalho dignas, seguras e saudáveis e fiscalização do 
seu cumprimento.

Estudos apontam que os profissionais da saúde, especialmente, pas-
sam anos estudando, pesquisando, treinando a promoção, prevenção e 
manutenção da saúde em relação a todos com os quais convivem. No 
entanto, em geral, são os mais descuidados em relação à própria saúde. 
Para especialistas no tema, “a situação se torna mais preocupante na 
medida em que esses profissionais sofrem um grande número de agravos 
à saúde no próprio ambiente de trabalho”.

Convivem, lidam e manipulam o ser humano no seu momento mais 
vulnerável, ou seja, durante o adoecimento, estando expostos, de modo 
mais sensível, ao risco da doença. Aliados a isso se somam os horários 
de trabalho irregulares, as jornadas prolongadas, os plantões, muitas 
vezes noturnos, as condições inadequadas e convivência diária com a 
certeza do fim.

deterioração nos cuidados. Freuden-
berg, criador do termo, afirma que é 
resultado de esgotamento, decepção 
e perda de interesse pela atividade de 
trabalho que surge nas profissões que 
atuam em contato direto com pesso-
as. Está associado a profissionais ou 
atividades que tem como objeto de 
trabalho o cuidar de outros e para 
tal necessitam ter contato constante 
e direto, tais como professores, pro-
fissionais de saúde e, entre estes, os 
de enfermagem.

“A teoria do Burnout se dispõe 
a compreender as contradições da 
área de prestação de serviços, numa 
época em que a solidariedade parece 
esvanecer e os contratos de trabalho 
parecem ter eliminado as pessoas. As 
modificações no mundo do trabalho, 
com a globalização, a terceirização, 
são barreiras que impedem os traba-
lhadores de agir”, avaliou. 

Tereza Santos falou, ainda, sobre 
os casos de dependência química; 
de violência laboral, de assédio 
moral, agressões físicas e morais de 
usuários e de acompanhantes de 
usuários; de assédio sexual; de do-
enças provocadas pelas exigências 

Fotos: Paulo Pavone e Tiago Santana 
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O debate acerca da jornada de 
30 horas de trabalho para os 
profissionais da enfermagem, 

com participação de entidades de 
trabalhadores e patronais, fechou 
com chave de ouro o I Seminário 
Nacional de Segurança e Saúde do 
Trabalhador da Saúde. No contexto 
geral foi ressaltada a importância 
e necessidade de regulamentação 
da jornada, sendo reconhecido seu 
impacto humanitário e social, e de 
continuidade do diálogo entre os 
dois setores e com o governo, no 
sentido de encontrar alternativa para 
o impacto financeiro da proposta. 
“Estamos vivendo um momento 
histórico ao reunir representantes em 
nível nacional dos setores privado e 
filantrópico e dos trabalhadores nesse 
debate”, ressaltou o diretor de As-
suntos Trabalhistas e Judiciários da 
CNTS, Joaquim José da Silva Filho.  

A presidente da Federação Na-
cional dos Enfermeiros - FNE e co-
ordenadora do Fórum 30 horas já!, 
Solange Caetano, traçou um perfil da 
categoria – mais de 1,8 milhão, sendo 
87% mulheres e idade média de 38 
anos – e defendeu a regulamentação 
da jornada em lei. “Fazemos um tra-
balho diferenciado, específico e com 
carga enorme de responsabilidade. 
O não reconhecimento do valor do 
nosso trabalho, o convívio com o so-
frimento, as más condições de traba-
lho, muita responsabilidade e pouca 
valorização financeira e profissional 
tem levado à insatisfação e evasão de 
profissionais para o Canadá, Espanha 
e Portugal e também para outras áre-
as de trabalho no Brasil”, destacou.

Ela informou, com base em pes-
quisas, que a proporção entre o nú-
mero de profissionais e a população 
não atende o estipulado pela Orga-
nização Mundial de Saúde, de 10 
por mil. “No Brasil, a média é de 1,4 
enfermeiro, 3,49 técnicos e 4,65 auxi-
liares por mil habitantes. Nos estados 
de São Paulo, Ceará, Mato Grosso do 
Sul, Paraná e Sergipe ainda prevale-
cem como maioria na categoria os 
auxiliares de enfermagem, cuja mão 
de obra tem menor custo na saúde e 
são obrigados a práticas que não são 
suas atribuições”, denunciou.

E a média salarial, segundo a 
enfermeira, é de R$ 3,3 mil, sendo o 
maior salário pago no Distrito Fede-
ral, de R$ 5 mil, e o menor na Paraíba, 

de R$ 1,7 mil. Em São Paulo, o valor 
médio é de R$ 2,9 mil. “O salário do 
enfermeiro representa tão somente 
40% do ganho médio dos médicos”, 
lamentou. Solange Caetano destacou, 
ainda, o mercado de trabalho preca-
rizado, desregulamentado, retraído, 
e a formação generalista, que tem 
favorecido a ocorrência de erros nos 
procedimentos.

“A jornada de 30 horas reduz 
custos para a Previdência com afas-
tamentos por doenças ocupacionais, 
e reduz custos para os empregadores, 
pois diminui o risco de erros/danos 
em função de estresse e estafa dos 
trabalhadores. Uma jornada digna 
garante um atendimento de quali-
dade, sem riscos ao profissional e, 
principalmente, ao paciente”, defen-
deu, ao fazer um resumo da luta pela 
aprovação do PL 2.295/00.

Ela cobrou o compromisso da pre-
sidente Dilma Rousseff, do ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha, e dos 
deputados e lembrou a determinação 
da 14ª Conferência Nacional de Saúde 
pela regulamentação da jornada. “A 
enfermagem brasileira exige respeito 
dos políticos e empresários; quer 
reconhecimento e valorização por 
parte da sociedade. Tudo isso tem um 
nome: 30 horas já”, concluiu.

O dirigente da Confederação Na-
cional de Saúde, Alexandre Zaneti, 
disse que o diálogo visa chegar a um 
denominador comum, porém, apontou 
que mudança nesse momento de crise 
econômica pode “colocar em cheque” 
o emprego sustentável. “A CNS não é 
contrária à jornada de 30 horas, mas ela 
significa aumento do número de traba-
lhadores nas instituições e aumento de 
custo”, disse. Segundo ele, o percentual 
de horas a ser reduzido significará au-
mentar em cerca de 45% o pessoal. “As 
unidades não estão preparadas nem na 
questão física, nem financeira. O que se 
busca viabilizar é o cumprimento da lei, 
quando aprovada”.

Zaneti disse, ainda, que há falta 
de profissionais para suprir a de-
manda existente no mercado de tra-
balho. “É preciso que se dê também 
condições de ter profissionais para 
contratar. É preciso formar pessoas 
para suprir o quadro. A reivindi-
cação é justa e não há questão de 
mérito. Sabemos das dificuldades 
que os trabalhadores enfrentam e 
também as empresas”, disse.

Impacto Social e Humanitário da Jornada 
de 30 horas de Trabalho na Enfermagem

Debatedores: Representantes da CNTS, FNE, CNS, CMB/Federação das Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos e Ministério do Trabalho. 

Coordenação: Maria de Fátima Neves de Souza, Ubiratan Gonçalves Ferreira, 
Mário Jorge Filho e Joaquim José da Silva Filho

Para o representante da Confe-
deração das Misericórdias no Brasil 
e da Federação das Santas Casas 
e Hospitais Filantrópicos, Edson 
Ferreira, a entidade também não é 
contra a jornada de 30 horas, mas que 
é preciso cautela com relação a quem 
vai custear o processo. “Em 56% dos 
mais de cinco mil municípios a úni-
ca unidade de saúde é a santa casa. 
Vamos pensar de que forma fazer 
e como manter. É preciso dinheiro 
para contratar mão de obra. Somos 
parceiros, estamos todos no mesmo 
barco. O Lião é um marco histórico no 
processo de construção do diálogo, 
de construir alternativa. É fundamen-
tal também que as discussões tenham 
mecanismo de identificar a formação 
profissional necessária”.

“Se a reivindicação dos profissio-
nais é justa e os empregadores são 
favoráveis vamos implantar a jornada 
de 30 horas”, ressaltou Joaquim José. 
Ele lembrou o fatídico dia 27 de junho 
deste ano, quando o PL 2.295 foi reti-
rado da pauta de votação no plenário 
da Câmara dos Deputados, por deter-
minação do governo em atendimento 
a reivindicação das filantrópicas, 
conforme anunciado pela imprensa. 
Lembrou, ainda, das divergências nos 
cálculos sobre o impacto financeiro e 
quantitativo da implantação da jor-
nada de 30 horas. “Vamos buscar os 

números e valores reais, mas também 
pensar o que a pessoa humana vai 
ganhar. Ganham o sistema, os profis-
sionais, o paciente e toda a sociedade. 
É difícil discutir impacto financeiro se 
não conhecemos os números, se não 
participamos das contas. E a questão 
da formação é também questão de 
compreensão, pois o campo de estágio 
quem tem é o patrão”.

As empresas sustentáveis dão qua-
lidade de emprego a seus funcionários, 
afirmou a enfermeira Ivone Martini, 
representando o Cofen. “As institui-
ções de saúde precisam se modernizar; 
premiar quem é responsável por 60% 
das atividades. A prescrição médica 
fica no papel; nós promovemos a 
cura. Precisamos que enxerguem isso 
e reconheçam”, defendeu.

“Quem vai pagar a conta?”, in-
dagou o diretor Social e de Assuntos 
Legislativos da CNTS, Mário Jorge dos 
Santos Filho. E ele mesmo respondeu: 
“Quem está pagando é a enfermagem 
e é a população. A jornada de 30 horas 
não vai fechar hospital nenhum. Os 
profissionais estão trabalhando doen-
tes porque não têm tempo para cuidar 
da própria saúde”. Para Joaquim José, 
com diálogo ou não, a luta continua e 
o último recurso será a paralisação. 
“Respeito significa jornada regulamen-
tada, salário justo e trabalho decente”, 
ressaltou.

A CNTS enumera como bene-
fícios da jornada de 30 horas um 
incremento da massa salarial e do 
nível de emprego, duas argumen-
tações “custosas”, segundo os pa-
trões e governo. Ou seja, não é isso 
que o governo busca para fugir de 
uma recessão que já bate às nossas 
portas? Mais emprego e mais renda 
para a população é um efeito salutar 
e não danoso, como apregoam os 
“escravocratas modernos” da saúde 
pública e privada.

Além disso, também no núcleo 
da questão humanitária, existe outra 
vantagem incalculável da jornada re-
duzida: a melhoria no atendimento do 

SUS. Um profissional de enfermagem 
que trabalha numa jornada menos 
estressante, na certa vai produzir mais 
e melhor, evitará erros e afastamentos 
por doenças ocupacionais e licenças 
previdenciárias. Dedicar-se-á a seus 
pacientes com empenho redobrado, 
o que na certa trará benefícios ao 
sistema de saúde.

Quem cuida mal, cuida duas ve-
zes. Sabemos que uma doença mal 
curada volta com força total. Além 
disso, mais de 70% dos profissionais 
de enfermagem são do sexo femini-
no. Mulheres guerreiras, mães que 
cuidam dos filhos e tentam melhorar 
a sua qualificação profissional, mas 

que têm na jornada excessiva um 
pesado grilhão.

Enfim, analisada pelo aspecto do 
impacto humanitário, a implantação 
da jornada de 30 horas semanais só 
apresenta aspectos positivos. É o 
“ganha, ganha” – centro da sustenta-
bilidade das ações de saúde. Ganha 
o profissional e ganha toda a socie-
dade. Por isso mesmo, lutamos junto 
ao governo e aos parlamentares pela 
aprovação do Projeto de Lei 2.295, 
para acabar de vez com o sofrimento 
na enfermagem. Não vamos parar. A 
hora é de continuar na luta: 30 horas 
já para a Enfermagem! É preciso lutar 
e é possível vencer.

Fotos: Paulo Pavone e Tiago Santana 

O presidente da CNTS, José Lião de 
Almeida, fez a entrega simbólica do 

certificado à presidente da Federação 
da Saúde do Rio de Janeiro, Maria 

Barbara da Costa
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Movimento Nacional em Defesa 
da Saúde Pública - Saúde + 10 

No próximo dia 30 de outubro 
o Movimento Nacional em 
Defesa da Saúde Pública - 

Saúde + 10 fará a primeira contagem 
do número de assinaturas de apoio 
ao projeto de iniciativa popular para 
que a União aplique 10% da receita 
bruta em saúde. Em 15 de dezembro 
será feita a segunda contagem de 
assinaturas e em 7 de abril de 2013, 
Dia Mundial da Saúde, será a data 
de entrega da proposta no Congresso 
Nacional. A estimativa é atingir 1,5 
milhão de assinaturas até 7 de abril 
de 2013. O objetivo principal do mo-
vimento é sensibilizar os brasileiros 
para ajudarem na construção de um 
sistema de saúde público justo e de 
qualidade para todos.

Foi aprovada pelo Conselho Na-
cional de Saúde, em reunião do mês 
de setembro, a indicação de nove 
conselheiros nacionais para, dividi-
dos em trios, visitarem os 27 estados 
brasileiros com o intuito de promover 
a divulgação e interlocução do movi-
mento entre os conselhos de saúde 
locais e demais atores envolvidos 
com a coleta de assinaturas. A ideia é 
realizar um Ato de Fortalecimento da 
Saúde Publica Brasileira: Saúde+10 
em pelo menos um estado de cada 
uma das regiões do país, assim dis-

tribuídos: região norte, em Belém, 
dia 30 de outubro, junto à Oficina Re-
gional Compartilhada de Educação 
Permanente para o Controle Social do 
SUS; região sul, em Porto Alegre, dia 
14 de novembro, junto ao congresso 
da Abrasco; região centro oeste, em 
Goiânia, dia 29 de novembro, junto 
à plenária de conselheiros da região; 
região sudeste, em Belo Horizonte, 
dia 21 de novembro; e região nor-
deste, em Salvador e Fortaleza, dia 
20 de novembro.

O movimento conta com a adesão 
de mais de 100 entidades e organiza-
ções nacionais. No conjunto das ava-
liações, constatou-se que o movimen-

to consolidou-se nacionalmente. 
Todas as representações presentes 
na reunião relataram que suas or-
ganizações estão, através de suas 
entidades nos estados, desenvol-
vendo iniciativas para mobilizar a 
coleta de assinaturas. Destacou-se 
o lançamento do movimento nos 
estados de Pernambuco, Paraná 
e Mato Grosso do Sul, com forte 
participação de gestores. O cen-
tro de recebimento e guarda dos 
formulários preenchidos será no 
Conselho Nacional de Saúde, Es-
planada dos Ministérios, Bloco G, 

Edifício Anexo, Ala B, 1º Andar, Sala 
103B, CEP: 70058-900 Brasília- DF.

As entidades aprovaram algu-
mas iniciativas, como solicitar ao 
Conass e ao Conasems a emissão de 
nota a todos os gestores estaduais e 
municipais com o intuito de que os 
mesmos autorizem toda e qualquer 
iniciativa de coleta de assinaturas 
do Saúde+10 nas unidades sob sua 
gestão; e solicitar a todas as entidades 
do movimento que, após validarem 
(garantindo o número do titulo de 
eleitor) os formulários com as assi-
naturas já colhidas, os encaminhem 
ao Conselho Nacional de Saúde de 
forma que os mesmos estejam em 
Brasília até o dia 30 de outubro. 

A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado aprovou 
a vinculação a ações e serviços de 
saúde pública de 10% das receitas 
correntes brutas da União. A decisão 
contrariou o relatório preparado pela 
senadora Marta Suplicy (PT-SP) e lido 
pelo senador Francisco Dornelles (PP-
RJ). Os senadores acompanharam 
voto em separado do senador Flexa 
Ribeiro (PSDB-PA) a duas propostas 
em tramitação no Senado – uma da 
Câmara (PLC 89/07), de autoria do 
então deputado Roberto Gouveia, do 
PT, e outra do próprio Senado (PLS 
156/07-Complementar), de autoria 
do então senador Marconi Perillo 
(PSDB). O voto de Flexa Ribeiro, que 
passou a ser o parecer da CAE, rejeita 
o projeto da Câmara e aprova o do 
Senado, na forma de substitutivo.

O texto acolhido pela CAE obriga 
a União a elevar gradualmente os 
gastos com saúde pública até atingir 
o percentual mínimo, no prazo de 
quatro anos. Para efeitos da lei, são 
consideradas receitas correntes brutas 
a integralidade das receitas tributá-
rias, de contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias, de servi-
ços e de transferências correntes. 

Comissão do Senado 
aprova vinculação de 

10% para a saúde

A coordena-
ção do Comitê 
de Mulheres da 
ISP Brasil reali-
zou reunião dia 
20 de setembro, 
em São Paulo, 
para avaliação 
do plano de tra-
balho de 2012, 
das atividades 
do projeto Im-
pact, do repla-
nejamento das 
atividades deste ano e de-
finição das diretrizes para 
2013. A diretora 2ª Tesou-
reira e membro do Comitê 
Mulher da CNTS, Maria Sa-
lete Cross (foto), participou 
do encontro, pelo segmento 
saúde. Para subsidiar os de-
bates, as representantes das 
entidades filiadas assistiram 
a vídeo sobre as quatro 
oficinas realizadas este ano 
sob o tema Feminino, Mas-
culino e Gênero no Mundo 
do Trabalho.

“Foi feita uma avaliação 
muito positiva das atividades 
que tiveram um caráter forte 
de sensibilização dos homens 
sindicalistas que participa-
ram”, destacou a secretária 
subregional da ISP Brasil, 
Mônica Valente. Foram defi-
nidas diretrizes por segmen-
tos. Na área da saúde, por 
exemplo, a CNTS e a CNTSS 
vão buscar definir atividade 
de sensibilização conjunta de 

suas respecti-
vas direções, a 
partir do tema 
violência nos 
locais de traba-
lho para traba-
lhadores/as da 
saúde e assédio 
moral.

Entre as di-
retrizes apro-
vadas ,  f i cou 
definida a in-
tensificação em 

2013 de atividades conjuntas 
Brasil/Cone Sul para as mu-
lheres das duas subregiões, 
como formação em cláusulas 
da OIT e debate da auditoria 
de gênero nesses países. Em 
2013, no Brasil, serão realiza-
dos atividades e seminários 
nacionais e/ou internacio-
nais, buscando uniformizar a 
compreensão para o conjunto 
das afiliadas brasileiras sobre 
as questões de gênero no 
mundo do trabalho no setor 
público.

Também será realizada 
a auditoria de gênero com a 
OIT sobre as políticas públi-
cas nos cinco países do Cone 
Sul abordando a violência 
doméstica, licença materni-
dade, previdência, assistência 
social, saúde, direitos traba-
lhistas e sindicais, saúde e 
condições de trabalho, vio-
lência no trabalho, partici-
pação política das mulheres. 
(Fonte: ISP Brasil)

A inclusão de jovens no 
movimento sindical brasilei-
ro do setor público foi o eixo 
central do seminário nacional 
do ramo saúde da ISP Brasil, 
dentro do projeto Add Juven-
tudes. A atividade teve como 
objetivos socializar os avanços 
e limitações do trabalho com 
jovens nas entidades; definir 
plano de trabalho para o 
segmento jovem em cada enti-
dade filiada; debater e pactuar 
com as lideranças o apoio e 
as ações do plano de trabalho 
para jovens; definir ações 
para a campanha Sou jovem 
e participo em cada filiada. 
A CNTS foi representada por 
Tatiane de Castro, do Comitê 
Jovem da Confederação.

Após momento para refle-
xão sobre uma leitura e um 
vídeo houve debate. “Per-
cebemos que a irreverência, 
o desejo de transformação e 
mudança, o vigor e a rebeldia 
(no melhor sentido da pala-
vra) estiveram, estão e estarão 

sempre presentes 
em todas as juven-
tudes e em todas as 
gerações. Porém, o 
avanço das inova-
ções tecnológicas, as 
novas mídias e meios 
de comunicação são 
características mar-
cantes na chamada 
geração Y. Sendo as-
sim, existe aqui uma 
necessidade urgente para que 
as entidades sindicais, que na 
sua maioria são de uma gera-
ção anterior, tenham clareza, 
conhecimento e tracem ações 
eficazes de inclusão de jovens 
ao movimento sindical”, con-
clui o relatório da ISP.

Como os dirigentes sindi-
cais vêem a juventude, como 
a juventude vê o movimento 
sindical e como o comitê de 
juventude da ISP Brasil deve 
orientar as direções das afi-
liadas para desenvolver um 
trabalho com a juventude 
foram questões levantadas. 

Os participantes 
também avaliaram 
sobre materiais e 
meios de comuni-
cação, impressos 
e em meio mag-
nético, de que dis-
põem as entidades, 
com um balanço 
da política de co-
municação para a 
juventude.

Várias “propostas foram 
aprovadas voltadas para 
a sindicalização no ramo 
saúde, a exemplo de seminá-
rios, atividades esportivas e 
culturais, criação de espaços 
para os jovens”, diz Tatiane 
(foto). Durante o debate 
ficou evidenciado que as en-
tidades possuem dimensões 
diferenciadas na organização 
em relação à juventude. Na 
CNTS o trabalho vem se con-
solidando a cada ano, dentro 
de um plano e programação 
acompanhados pela ISP. 
(Fonte: ISP Brasil)

A Internacional 
de Serviços Públi-
cos realiza, de 27 
a 30 de novembro, 
em Durban, na Áfri-
ca do Sul, o seu 29º Congresso 
Mundial, que tem como tema 
Em interesse de todos. “Nos 
reunimos em um momento 
de crise e a ISP aproveitará 
esta oportunidade para fazer 
entender que para conse-
guirmos nossos objetivos é 
necessário um movimento 
sindical forte que conte com o 

apoio da socieda-
de. A prestação de 
serviços públicos 
de qualidade em 
áreas como água, 

energia, saúde e educação é 
fundamental. Mais que nun-
ca, o movimento sindical e 
nossos valores coletivos estão 
a serviço do interesse de toda 
gente”, ressalta o secretário-
geral da ISP, Peter Waldorff.

Os participantes do Con-
gresso vão ouvir um relato 
das atividades do período 

2007-2011, concluir o progra-
ma de ação para 2013-2017, 
aprovar emendas ao estatuto 
e eleger novos secretário-
geral, presidente e conselho 
executivo da entidade. Vão, 
ainda, debater sobre migra-
ção, trabalhadores jovens, 
comitê mundial de mulheres, 
serviços públicos municipais. 
A dirigente da CNTS Tatiane 
Castro, do Comitê Jovem da 
Confederação, vai participar 
do evento como convidada da 
ISP. (Fonte: ISP Brasil)

Comitê de Mulheres da ISP 
define diretrizes para 2013

Jovens discutiram inclusão sindical

En interés de todos
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Espaço das Federações e Sindicatos

Rio Grande do Sul

Congresso dos trabalhadores da 
saúde do RS fixa Plano de Lutas

Os 237 delegados reunidos no 10º 
Congresso Estadual dos Trabalhado-
res da Saúde do RS aprovaram, por 
unanimidade, um plano de lutas para 
a categoria, que tem como principal 
objetivo a manutenção e valorização 
do Piso Mínimo Regional e mudança 
de faixa. Ao final do evento, realizado 
em Passo Fundo, nos dias 13 e 14 de 
setembro, os participantes também 
apontaram como principais medi-
das a ser implementadas a luta por 
um piso de dois míninos regionais 
para técnicos de enfermagem e a 
realização de uma campanha contra 
a intervenção do Judiciário nas orga-
nizações sindicais.

A estabilidade de todos os diri-
gentes sindicais e a busca pela apro-
vação do Projeto de Lei do senador 
Paulo Paim, que regulamenta o fi-
nanciamento das entidades sindicais 
e uma política de regulamentação do 
dimensionamento de pessoal tam-
bém constam do documento final. 
Ele ainda contém pontos importan-
tes como a redução da jornada de 
trabalho para todos os trabalhadores 
da saúde, sem redução de salários e 
a busca da redução da anuidade do 
Coren-RS.

Duas cobranças foram destacadas: 

dos órgãos públicos e autarquias so-
bre o retorno das denúncias encami-
nhadas e dos gestores públicos sobre 
a aplicação dos recursos destinados 
à saúde. Os delegados do congresso 
também aprovaram a luta pela cria-
ção de um fundo único para a saúde e 
a remuneração dos serviços de saúde 
por custo e não por tabela e produ-
tividade. Eles também destacaram 
a fiscalização dos órgãos públicos 
quanto ao Programa de Controle Mé-
dico de Saúde Ocupacional - PCMSO 
e ao Programa de Prevenção dos 
Riscos Ambientais - PPRA.

Para implementação, no âmbito 
da FEESSERS e dos Sindisaúdes 
filiados foram decididos: criação 
de mesas negociais para debater 
as relações interpessoais e comitês 
de assuntos de juventude, gênero, 
raça, diversidade sexual, jovens e 
aposentados nos sindicatos. Também 
foi confirmada a realização de um 
cronograma de formação sindical 
para qualificar novas lideranças; 
a retomada do planejamento das 
campanhas salariais; uma pesquisa 
sobre adoecimento dos trabalhadores 
da saúde; e maior visibilidade para a 
categoria, com a realização de grande 
ato público. (Rosa Pitsch)

Nos dias 23 e 24 de novembro 
será realizado no município de Ar-
roio do Sal (RS), o I Congresso dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras da 
Saúde de Caxias do Sul e Região. 
Entre os temas que serão debatidos 
estão: conjuntura política, econômi-
ca e sindical, negociação coletiva, 
medicina e segurança no trabalho, 
previdência social, agenda nacional 
dos trabalhadores da saúde e reforma 
dos estatutos do Sindicato. 

O presidente do Sindisaúde, 
Danilo Teixeira, observa que esta é 
uma das principais atividades que a 
entidade realiza em 2012. Portanto, 
“é de fundamental importância a 
participação ativa da categoria para 
balizar as ações do Sindicato para os 
próximos anos”. O dirigente destaca 
ainda que a realização do congresso 

servirá também para definir o plano 
de lutas da categoria, bem como, 
organizar os trabalhadores dos 26 
municípios de abrangência do Sin-
dicato, que atualmente totalizam 
aproximadamente 12 mil profissio-
nais da saúde.

Por último, o dirigente informa 
que não haverá custos para os que 
tiverem interesse de participar, vis-
to que as inscrições serão gratuitas, 
com direito a transporte e alimenta-
ção aos delegados interessados. As 
inscrições podem ser feitas até 30 
de outubro, na sede do Sindisaúde 
ou por meio de preenchimento de 
formulário que está disponível na 
página do sindicato www.sindi-
saudecaxias.com.br. (Jânio Medei-
ros - Assessoria do Sindisaúde de 
Caxias do Sul)

Sindisaúde de Caxias do Sul 
prepara congresso da categoria

A formação profissional e es-
colar dos auxiliares de enferma-
gem é a meta principal da nova 
diretoria do Sindicato dos Em-
pregados em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde de Niterói 
- SISNIT para 2013. Segundo a 
vice-presidente do Sindicato, 
Marizete Moraes Domingues, as 
casas de saúde só estão contra-
tando técnicos em enfermagem 
e enfermeiros e os auxiliares 
que ainda trabalham nos esta-
belecimentos de serviços de saúde 
vivem ameaçados pela fiscalização do 
Coren. “Nossa meta é oferecer cursos 
gratuitos de formação do auxiliar em 
técnico, de técnico em saúde bucal e de 
cuidador de idosos, profissão que está 
sendo regulamentada. Vamos oferecer 
também curso supletivo de segundo 
grau”, explicou.

O SISNIT abrange vários municí-
pios da região de Niterói, prestando 
relevantes serviços aos trabalhadores 
da saúde na área médica e odon-
tológica, mediante convênios com 
21 clínicas, e na área jurídica, com 
plantão permanente. A CNTS esteve 
representada pelo diretor Social e de 
Assuntos Legislativos, Mario Jorge 
dos Santos Filho, vice-presidente da 
Federação dos Empregados da Saúde 
da Região Nordeste, que apresentou 
os votos de êxito dos dirigentes em-
possados na nova caminhada.

A diretoria tomou posse dia 24 de 
agosto, para o mandato 2012/2016, 
sendo reeleito para a presidência o Sr. 
Graciliano Pereira dos Santos. A sole-
nidade foi presidida pelo advogado 
do Sindicato, Paulo Roberto Duarte 
da Rocha. A mesa ficou composta 
pelos seguintes convidados: Carlos 

Rio de Janeiro

Formação é meta principal da nova 
diretoria do Sindicato de Niterói

Diretoria Executiva:
Presidente: Graciliano Pereira dos 
Santos
Vice Presidente: Marizete Moraes 
Domingues
1º Secretário: Renata de Oliveira da 
Silva Ribeiro
2º Secretário: Maria das Graças 
Dias Nascimento
1º Tesoureiro: Francisco José Pi-
nheiro
2º Tesoureiro: Margareth Paulino 
Sobral

Diretoria Departamental:
Jurídico: Amilse Buriche dos San-
tos
Esporte e Lazer: Amanda Outor 
Lima e Francine Ribeiro de Abreu

Assistência Social: Almir de Jesus 
de Oliveira e Wagner Rodrigues 
Filho Patrimônio: Ananias Januário 
da Costa. 

Conselho Fiscal:
Efetivos: Rita Liziete Ferreira 
Kuerques Moreira, Cláudia Márcia 
Aleluia Marinho e Fábia Marques 
da Silva 
Suplentes: Sebastiana Pereira de 
Oliveira e Carlos Eduardo dos 
Santos Madeira 

Delegados Entidades Grau Supe-
rior: Marizete Moraes Domingues, 
Sebastiana Pereira de Oliveira, Re-
nata de Oliveira da Silva e Carlos 
Eduardo dos Santos Madeira.

Antônio Sasse, Secretário Executivo 
do Trabalho; Davi Antunes, Secre-
tário Municipal do Trabalho; José 
Antonio Barroco, sub-secretário de 
Tecnologia Social da prefeitura de 
Niterói; José Antônio Fernandes Zaff, 
representando a Câmara Municipal 
de Niterói; e Franklin de A. Palmei-
ras, fiscal do Procon.

Também fizeram parte da mesa 
solene, Maria Barbara da Costa, presi-
dente da Federação dos Empregados 
da Saúde do Estado do Rio de Janeiro; 
Hildebrando Carvalho, advogado da 
Federação; Cláudio Nunes e Adilson 
Palomo Barreto, presidentes dos 
sindicatos dos Empregados em Esta-
belecimentos de Serviços de Saúde de 
Nova Iguaçu (RJ) e de Nova Friburgo 
(RJ). E ainda: Francisco Dal Prá, pre-
sidente da Força Sindical do Estado 
do Rio de Janeiro e da Federação dos 
Metalúrgicos do Estado; Orestes Babo, 
diretor do Sindicato dos Rodoviários 
de Niterói; Adilson Guimarães, diretor 
do Sindicato dos Jornalistas do Rio de 
Janeiro; e Carlos Borges, presidente da 
UST - Central Sindical. O juramento 
dos diretores eleitos foi lido pela dire-
tora 1º Secretário, Renata de Oliveira 
da Silva Ribeiro. 
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Santa Catarina

XXI Encontro da FETESSESC reúne 60 lideranças

O encontro de dirigentes 
sindicais dos traba-
lhadores da saúde 

terminou em 23 de agosto em 
Criciúma, aglutinando forças 
de 60 sindicalistas de várias 
regiões do Estado. Repre-
sentantes dos municípios da 
grande Chapecó, Itajaí, Caça-
dor, Florianópolis e Criciúma 
tiveram participação ativa 
nos debates. No último dia 
do evento, foram realizadas 
atividades em grupos para 
avaliação das palestras. Na 
opinião de Hércules Vargas, 
diretor do Sindicato de Ita-
jaí, todas as palestras foram 
informativas, mas a palestra 
sobre concepção sindical 
“foi condizente com a minha 
realidade, onde falta trabalho 
de base e motivou essa luta”, 
disse.

O encontro contou com as 
presenças do presidente do 
Sindicato da Saúde de Porto 

Alegre, Gilmar Luiz França; 
do presidente da Federação 
dos Trabalhadores em Saúde 
do Rio Grande do Sul, Mil-
ton Francisco Kempfer; e do 
diretor de Formação Sindical 
da CNTS, Emerson Pache-
co, além do representante 
da CUT estadual, Renaldo 
Pereira.

Para Maria Salete Cross, 
presidente do Sindicato de 
Chapecó, o encontro foi de 
fundamental importância 
como espaço de formação e 
informação. “A palestra so-
bre trabalho decente foi bem 
provocadora. Uma injeção de 
ânimo para os sindicalistas 
novos”, ponderou. Ela sugere 
que para o próximo evento 
sejam debatidos temas sobre 
a mulher, pois mais de 90% 
da categoria é formada por 
mulheres. O membro do 
conselho fiscal da Fetessesc, 
Valdeni  da Silva, avaliou 

C e l e b r a d o 
no dia 22 de se-
tembro, o Dia 
Internacional da 
Juventude tam-
bém foi lembra-
do pela diretoria 
do Sindicato dos 
Trabalhadores na 
Saúde de Cha-
pecó - Sitessch. 
Organizados em 
uma barraca, diri-
gentes da entida-
de distribuíram 
faixas e material 
específico informativo aos 
jovens, com foco na sin-
dicalização e organização 
juvenil, e conversaram com 
dezenas de pessoas que 
passaram durante a tarde 

pela Praça Coronel Bertaso, 
no centro da cidade.

Como mensagem prin-
cipalmente direcionada 
aos jovens, focou-se na 
importância da mobiliza-

ção destes com 
relação à inserção 
no movimento 
sindical e abraço 
de causas e lutas 
direcionadas à ju-
ventude e como 
futuros líderes 
desta sequência 
de organização 
em prol da defesa 
dos direitos de 
toda uma classe. 
O material distri-
buído é fruto de 
trabalho elabora-

do pela CNTS através do 
Comitê de Jovem, repre-
sentado pela companheira 
Tatiane de Castro, direto-
ra do Sindicato. (Patrícia 
Duarte)

Sitessch realiza ato alusivo 
ao Dia Internacional da Juventude

“Um acordo para 
ficar na história”. É as-
sim que o presidente do 
Sindicato Intermunici-
pal dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos 
de Serviços de Saú-
de de Mato Grosso do 
Sul define o acordo 
coletivo assinado com 
a Santa Casa de Campo 

Grande. “Os servidores do hospital 
terão reajuste que varia de 10% a 24%, 
um índice excelente, quando o INPC 
do período foi de 4,91%”, ressalta Os-
mar Gussi (foto). O SINTESAÚDE/
MS também assinou com a entidade 
patronal no Estado, a Convenção 
Coletiva de Trabalho com vigência 
entre 1º de julho de 2012 e 30 de junho 
de 2013. Foram mantidas todas as 
cláusulas em vigor.

Pelo documento, trabalhadores de 
hospitais, clínicas e consultórios mé-
dicos e odontológicos, clínicas veteri-
nárias, radiológicas e de diagnóstico 
por imagem, casas de saúde, santas 
casas, laboratórios, hemocentros, ins-
tituições beneficentes e filantrópicas, 
clínicas de fisioterapia e próteses, 
empresas e estabelecimentos de ser-
viços de saúde, de 43 municípios dos 
79 do Estado, fazem jus a reposição 
salarial de 6% a partir de julho 2012, 
cujos cálculos incidirão sobre o salá-
rio de julho de 2011. A data base da 
categoria é 1º de julho e o salário não 
pode ser inferior a R$ 670,00.

Entre outros pontos definidos na 
Convenção as empresas pagarão com 
acréscimo de 50% sobre a hora nor-
mal as duas primeiras horas extras; e 
com acréscimo de 100% as demais; o 
trabalho aos domingos e feriados será 

remunerado em dobro, exceto os da 
escala de revezamento. O adicional 
noturno será de 20% e o salário de 
insalubridade conforme disposto no 
artigo 7º da Constituição Federal e 
segundo laudo pericial. Cada enti-
dade deverá ter laudo determinando 
as áreas insalubres e percentuais a 
serem pagos a seus empregados.

As empresas concederão auxílio 
funeral equivalente a dois salários 
mínimos; assistência em creche aos 
filhos menores de 6 anos; e adianta-
mento quinzenal de 30% do salário a 
pedido do trabalhador. Não podem 
ser demitidos os empregados há mais 
de 5 anos na empresa e que estiverem 
nos dois últimos anos para aposenta-
doria; e a gestante tem estabilidade 
desde a concepção até o sexto mês 
após o parto. A Convenção também 
define a jornada de trabalho e que 

serão abonadas as faltas por motivo 
de prestação de provas escolares. Ao 
empregado que for designado para 
substituição de outro com salário 
superior será garantido salário igual 
ao do substituído.

Os empregadores fornecerão 
aos empregados equipamentos de 
proteção individual e uniformes. É 
permitido o livre acesso de dirigen-
te sindical aos estabelecimentos e a 
fixação de material de interesse da 
categoria e da entidade. Será mantido 
o recolhimento social, previdenciário 
e demais encargos dos dirigentes 
a disposição dos sindicatos, além 
do recolhimento e repasse das con-
tribuições assistencial e sindical. O 
pagamento de verbas rescisórias aos 
empregados que contarem com seis 
meses ou mais de trabalho será assis-
tido pelo sindicato laboral.

Mato Grosso do Sul
SINTESAÚDE assina acordo histórico com Santa Casa

que o  encontro  oportunizou 
debates com temas diferentes 
dos encontros anteriores e 
ampliou os conhecimentos. 
“Pena que o tempo foi curto”, 
concluiu.

O presidente do Sindi-
saúde de Criciúma e da Fe-
tessesc, Cleber Ricardo Cân-
dido, reforçou que o evento 
foi positivo pelos temas das 
palestras, que contribuíram 
para a formação dos sindi-

à estrutura das cidades. 
A gerente de Planejamen-

to da Secretaria de Saúde do 
Estado (SES), Dulce Castro 
Quevedo, explicou como 
funciona o financiamento da 
Secretaria na aplicação dos 
recursos para os hospitais 
do Estado nos convênios de 
média e alta complexidades, 
como se fazem os acordos 
entre Estado e municípios 
para a divisão dos recursos e 
os critérios utilizados.

Uma palestra destacou o 
Trabalho Decente - Conceito, 
Indicadores e Perspectivas, 
com Gabrielle Selani, Cien-
tista Social, coordenadora 
da Pesquisa de Emprego e 
Desemprego de Belo Hori-
zonte pelo Dieese de Minas 
Gerais. A cientista explanou 
sobre os pilares do trabalho 
decente e a preocupação atual 
que deixou de ser a falta de 
emprego para a preocupa-
ção sobre o tipo de emprego 
que está sendo criado para 
as novas gerações. Destacou 
a agenda nacional para a 
geração de mais e melhores 
empregos; erradicação do 
trabalho escravo e infantil e 
o diálogo social como instru-
mento de governabilidade 
democrática.

O diretor de Saúde do 
Trabalhador do Sindicato 
dos Bancários de Criciúma 
e Presidente da ADVT - As-
sociação dos Vitimados no 
Trabalho, Júlio Zavatti, falou 
sobre saúde do trabalhador 
e os riscos da falta de condi-
ções de trabalho e segurança 
em que ele convive, além da 
falta de fiscalização “in loco” 
dos peritos para identificar 
por que eles estão doentes. 
O coordenador da CUT Re-
gional Sul, Edgar Generoso, 
encerrou a programação de-
batendo a concepção sindical 
e o papel do sindicato nas di-
ferentes concepções sindicais. 
(Fonte: FETESSESC)

calistas e trabalhos nas suas 
bases junto a sua categoria. 
Destacou que mesmo com 
realidades diferentes, todos 
devem estar unidos e fortes, 
pois integram uma só luta 
pela dignidade e direitos 
dos trabalhadores da saúde. 
O dirigente falou sobre a 
importância do evento e dos 
debates que devem contribuir 
nas ações dos trabalhadores 
dentro de suas organizações 
sindicais. 

É de extrema importância 
a participação dos sindicatos 
e dos trabalhadores em saúde 
nos conselhos, para contri-
buir na fiscalização e apli-
cação legítima dos recursos 
pelos conselhos de saúde. É 
necessário buscar e conhecer 
a Lei 141/2005, que rege as di-
retrizes de ações e serviços de 
saúde. A Lei é para o cidadão 
e ele deve conhecê-la. Essas 
foram algumas das coloca-
ções de João Pedro Carreirão, 
médico auditor do Ministério 
da Saúde, na palestra sobre o 
Financiamento do SUS nas 
três esferas de governo e Lei 
Complementar nº 141/12.

Em sua palestra, Carrei-
rão repassou o funciona-
mento da lei e os seus recur-
sos destinados às entidades 
de saúde nos estados. Disse 
que 15% da arrecadação dos 
impostos dentro de alguns 
critérios são destinados para 
os municípios com base 
na população, sem se ater 

Espaço das Federações e Sindicatos
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A Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão, em sessão solene de come-
moração aos 400 anos de São Luis, por 
indicação de seus deputados por meio 
da Resolução Legislativa n° 648/12 
prestou homenagens a 400 persona-
lidades que nos séculos XX e XXI se 
destacaram por relevantes serviços 
prestados à cidade de São Luis. A 
vice-presidente do Sindicato de En-
fermagem do Maranhão e diretora da 
CNTS, Lucimary Santos Pinto, foi uma 
das homenageadas com a Medalha do 
Quarto Centenário, em reconhecimen-
to a sua destacada atuação como líder 
sindical e luta em defesa de uma saúde 
pública de qualidade.

A sindicalista recebeu a homena-
gem com muita satisfação fazendo 
o seguinte destaque: “Sinto-me 
bastante honrada pela homenagem, 
contudo, o movimento sindical não 
se configura por uma luta isolada e 
sim por uma luta coletiva de traba-
lhadores e trabalhadoras ansiosos 
por dignidade e respeito. Todo o nos-

so trabalho foi consubstanciado 
por todos aqueles que pensam 
como nós; todos que acreditam 
que somente através de mui-
ta dedicação e luta é possível 
construirmos uma sociedade 
mais justa e igualitária, onde o 
capital e o trabalho se comple-
mentem e não se perpetue como 
uma celeuma de exploradores e 
explorados.

Por essa razão, quero com-
partilhar essa homenagem com 
toda a diretoria do sindicato, 
funcionários, assessores jurídi-
cos e político e com todos os tra-
balhadores (as) dos estabelecimentos 
de saúde do nosso Estado. Sintam-se 
também merecedores dessa medalha, 
pois é através dos nobres compa-
nheiros (as) enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de Enfermagem, porteiros, 
maqueiros, higienização, cozinhei-
ros, copeiros e muitos outros traba-
lhadores que a promoção da saúde da 
nossa população é garantida, ainda 

que com baixos salários, jornadas de 
trabalho extenuantes.

Recentemente, o projeto de lei da 
jornada de 30 horas no Estado foi 
vetado pela governadora Roseana 
Sarney, mas ainda assim a nossa luta 
continua. Ainda acreditamos na va-
lorização dos profissionais da saúde 
e, quem sabe, ao invés de medalhas, 
os integrantes dos poderes Legis-
lativo e Executivo do nosso Estado 

reflitam sobre nossas necessi-
dades mais essenciais como: 
alimentação, moradia digna, 
saneamento básico, assistência 
de saúde de qualidade, valo-
rização do trabalhador com 
salários dignos etc.

Aí sim, poderemos falar que 
o Maranhão está buscando o 
seu rumo, pois, diante do cená-
rio que São Luis comemora os 
seus 400 anos podemos afirmar 
com muita tristeza que o “rumo 
certo” tão propagado pela 
governadora tem deixado mi-
lhares de maranhenses a mercê 

da própria sorte, sem rumo algum. 
Governar é cuidar, sim, das pessoas, 
sobretudo dos mais necessitados, ao 
revés. Verificamos que a população 
mais carente do nosso Estado está a 
cada dia mais distante das políticas 
públicas e sem qualquer perspectiva 
de futuro, enquanto perdurar o con-
trole da oligarquia nas questões mais 
essenciais do nosso cotidiano”.

Diretora da CNTS e do SINPEEES recebe homenagem

Região Nordeste

Na sala da coordenação de en-
fermagem, o assunto em discussão 
são as péssimas condições de tra-
balho, todo mundo sobrecarregado, 
estressado e acaba adoecendo. Nos 
corredores, mães e bebês recebem 
assistência de forma precária, en-
quanto médicos, enfermeiros e técni-
cos chegam ao limite do estresse. “A 
gente está tentando salvar as vidas 
dessas pessoas, mas a gente não é 
Deus. Estamos aqui honrando nosso 
código de ética e o que a gente tem 
feito? Quantas crianças vão ter que 
morrer?”, questionou a enfermeira 
Janaína Lucena, que comovida pela 
situação não conseguiu conter as 
lágrimas.

“Fica complicado para quem está 
trabalhando realmente dar conta”, 
admite Rita Lessa, diretora geral da 
unidade. “É frequente esse estresse 
com a equipe, devido ao número 
excessivo de pacientes ocupando os 
corredores de forma descuidada, com 
recém-nascidos no chão, expondo a 
todos ao risco de infecçõs”, expli-
ca a enfermeira Sandra Taveiros. 
Segundo a técnica de enfermagem 
Jailza Sampaio, há situações em que 
há vários partos simultaneamente. 

“Temos apenas duas salas de par-
to. Muitas vezes, é parindo uma e, 
naquele mesmo instante, é preciso 
limpar o ambiente rápido porque 
outra vai entrar e dar a luz. Muitas 
vezes o parto é na cadeira ou onde a 
gestante estiver”, desabafou.

A situação alarmante levou o pre-
sidente do Sateal - Sindicato dos Au-
xiliares e Técnicos de Enfermagem do 
Estado de Alagoas, Mário Jorge Filho, 
a denunciar à  Secretaria Especial de 
Direitos Humanos da Presidência da 
República, as péssimas condições do 
SUS em Alagoas. A situação caótica 
tornou-se pública mais uma vez, 
quando a Maternidade Santa Mônica 
acomodou doze gestantes nos cor-
redores da unidade, devido à falta 
de atendimento das maternidades 
conveniadas no Estado.

Mário Jorge Filho denunciou o 
tratamento dispensado pelo Estado 
e municípios às gestantes e partu-
rientes que recorrem ao Sistema, no 
momento do parto. Em um só dia, a 
Maternidade Escola Santa Mônica, 
pertencente ao Estado, uma das únicas 
unidades de saúde que atendem ges-
tantes de alto risco, teve que abrigar, 
além dos cem leitos já ocupados, mais 

de uma dezena de mulheres, várias 
delas em trabalho de parto, nos cor-
redores da unidade.

“Tal situação gerou uma atmosfera 
caótica que desesperou os profissionais 
e angustiou famílias inteiras. A situ-
ação é crônica e vem se repetindo a 
cada final de semana há pelo menos 
seis meses. Boa parte das cidades não 
possui qualquer equipamento que 
ofereça suporte às gestantes. A con-
tratualização dos serviços na capital, 
Maceió, não tem garantido atendi-
mento digno, basta observar o caso 
em questão”, ressaltou na denúncia. 
O resultado desse descaso, segundo 
Mário Jorge, reflete diretamente na 
sobrecarga dos profissionais.

“Segundo a direção da Santa Mô-
nica, atualmente, 68 trabalhadores 
estão afastados, a maioria por estresse. 
Atuando numa jornada excessiva e 
desgastante dentro de uma unidade 
superlotada e com pouca estrutura, 
os riscos de contaminação e erros de 
procedimento comprometem dezenas 
de vidas. Tanta tensão tem gerado 
casos de assédio moral e até violência 
física, cometidos na maioria por pa-
rentes de pacientes desesperados por 
atendimento”. (Fonte: SATEAL) 

Sateal denuncia caos no SUS de Alagoas

Mais uma denúncia de aumento 
abusivo e arbitrário de jornada de 
trabalho foi registrada pelo Sateal e 
encaminhada aos órgãos trabalhistas 
para averiguação. Funcionários da 
Santa Casa de Misericórdia de Maceió 
entregaram ao Sindicato diversas 
cópias de documentos em que a insti-
tuição amplia a escala de trabalho de 
36 para 44 horas semanais. A prática 
é contrária à convenção coletiva de 
trabalho em vigência no Estado. Em 
um trecho do documento, a empresa 
deixa claro que “o colaborador que 
não aderir à definição da instituição 
em cumprir a carga horária de 44 
horas semanais possivelmente será 
remanejado para outro setor”.

O texto ainda ressalta que “o cola-

Funcionários da Santa Casa são obrigados a aceitar aumento de jornada

O vice-presidente da CNTS 
e presidente da FEESSNE, João 
Rodrigues Filho, participará 
de atividades da UNI Global 
Union - Américas, dias 22 e 23 
de outubro, em Montevidéu, 
Uruguai, a convite da entidade. 
Serão discutidos temas como 
UNIcares no nível regional e 
global - principais desafios para 
o setor saúde, negociação coleti-
va, principais problemas desse 
setor, desafios e oportunidades. 
Está incluída na programação a 
Terceira Conferência Regional 
da UNI Américas, quando o 
dirigente da CNTS fará uma ex-
planação sobre a saúde no Brasil, 
uma visita ao FUS – centro de tra-
balho e entrevista com o ministro 
da Saúde daquele país. A Uni 
Golbal Union é uma entidade 
presente em 151 países e repre-
senta o setor de serviços e aceita 
filiação de sindicatos, federações, 
confederações e centrais.

Vice-presidente 
da CNTS participa de 
evento no Uruguai

Espaço das Federações e Sindicatos

da jornada vieram dos setores da 
hemodinâmica, esterilização, centro ci-
rúrgico, entre outras áreas estratégicas 
do hospital. A diretoria argumentou 
que a mudança da carga horária tem 
como prioridade garantir uma conti-
nuidade na assistência, minimizando 
os pagamentos de horas extras.

“É de estranhar que a direção 
da Santa Casa, tendo conhecimento 
da mesa de negociação nacional 
para implantação da jornada de 30 
horas semanais, queira obrigar os 
trabalhadores a fazer uma jornada 
que fere a convenção coletiva de 
trabalho da categoria, contraria a 
recomendação da OIT, bem como 
sobrecarrega os profissionais, com-
prometendo a saúde do trabalhador e 

a assistência aos pacientes”, ressaltou.
Ao saber das alterações de escala, o 

Sateal encaminhou pedido de esclare-
cimento ao provedor da Santa Casa, e 
enviou a denúncia com as cópias dos 
documentos gerados pelo hospital ao 
Ministério Público do Trabalho, Dele-
gacia Regional do Trabalho e Conselho 
Regional de Enfermagem. Mário Jorge 
enfatizou que, caso o provedor da 
Santa Casa não revogue o pedido de 
retirada da proposta de aumento da 
escala, a categoria vai se articular com 
todas as entidades da enfermagem 
para promover um ato público de 
repúdio em frente ao hospital. “Orien-
tamos os profissionais a não assinar 
ou fazer cartas aceitando a proposta”, 
completou. (Assessoria Sateal)

borador que aderir à carga horária de 
44 horas semanais deverá fazer uma 
carta a punho informando que aceita 
o aumento da carga horária”. De acor-
do com o presidente do Sateal, Mário 
Jorge Filho, as denúncias de aumento 
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Rosa é a cor de outubro 

Durante todo o mês de outu-
bro, monumentos e prédios 
públicos em todo o país, e do 

mundo, serão iluminados na cor rosa 
em apoio à campanha pela preven-
ção e combate ao câncer de mama. 
No Distrito Federal, as fachadas do 
Palácio do Planalto, do Ministério da 
Saúde, da Torre de TV, do Congresso 
Nacional, do Supremo Tribunal Fe-
deral e da Catedral de Brasília já rece-
beram a cor rosa em sua iluminação. 
A 5ª edição da Revista do Conselho 
Nacional de Saúde, CNS em Revista, 
que também traz a cor rosa em sua 
capa, discute exatamente a temática 
da saúde da mulher, mas como um 
todo, “sem fragmentação”, ressalta a 
coordenadora da Comissão Interse-
torial de Saúde da Mulher (Cismu), 
Maria do Espírito Santo Tavares dos 
Santos (Santinha). 

A campanha de prevenção ao 

câncer de mama convoca as mulhe-
res a estarem atentas à saúde. Com 
o slogan “Cuidar da sua saúde é um 
gesto de amor à vida”, ela incentiva 
a conscientização para a detecção 
precoce do câncer de mama, tipo que 
mais acomete as mulheres. De acordo 
com o Instituto Nacional de Câncer 
(Inca), o câncer de mama é o segundo 
mais frequente no mundo, atingindo 
mais de 20% de novos casos a cada 
ano. Estima-se que, ainda neste ano, 
52.680 mil novos casos sejam diag-
nosticados, o que representa uma 
taxa de incidência de 52,5 casos por 
100 mil mulheres.

Vale lembrar que a prevenção 
ainda é uma das melhores formas de 
combater a doença. Mulheres com 40 
anos de idade ou mais devem procu-
rar anualmente um ambulatório, cen-
tro ou posto de saúde para realizar o 
exame clínico das mamas, além disso, 

toda mulher entre 50 e 69 anos deve 
fazer, pelo menos, uma mamografia 
a cada dois anos. O serviço de saúde 
deve ser procurado ainda que não 
tenha sintomas.

O movimento popular internacio-
nalmente conhecido como Outubro 
Rosa é comemorado em todo o mun-
do. O nome remete à cor do laço rosa 
que simboliza, mundialmente, a luta 
contra o câncer de mama e estimula 
a participação da população, em-
presas e entidades. Este movimento 
começou na década de 90 nos Estados 
Unidos, onde vários estados tinham 
ações isoladas referentes ao câncer 
de mama e ou mamografia no mês 
de outubro. A campanha derrubou 
as fronteiras e hoje vários países, 
incluindo o Brasil, realizam o even-
to que  ajuda milhares de pessoas. 
(Fonte: www.outubrorosa.org.br/
historia)

O Sitessch, sempre alerta com 
as causas de interesse de seus 

trabalhadores(as) e da sociedade 
civil, declara-se apoiador e um 

dos mobilizadores da campanha 
Outubro Rosa 2012, de combate 
e prevenção ao câncer uterino 

e de mama. Mulher, esteja 
sempre atenta às mudanças 
em seu corpo, especialmente 

mamas. O diagnóstico precoce 
é fundamental para um 

tratamento eficaz. Somente com 
conscientização e autoexame é 
que conseguiremos diminuir 
os efeitos dessa doença que 

acomete milhões de mulheres 
em todo o mundo. Cuide-se e 
ensine as mulheres que estão 

a sua volta a se cuidarem 
também. Para deixar o mês 

ainda mais especial, a diretoria 
do Sindicato decorou a fachada 

da sede em Chapecó com o 
lindo laço rosa e uma faixa 

chamando a atenção aos 
cuidados.

No primeiro semestre de 2012, 
mais de um milhão de mulheres 
entre 50 e 69 anos fizeram mamo-
grafia no âmbito do Sistema Único 
de Saúde. Houve aumento de 41% 
em comparação ao mesmo período 
de 2010. Este ano, foram realizados 
2.139.238 exames, sendo 1.022.914 
na faixa etária prioritária. Em 2010, 
foram feitas 1.667.272 mamogra-
fias, sendo 726.890 na faixa entre 50 
e 69 anos. O aumento na proporção 
de brasileiras que se submeteram 
ao exame se deve à ampliação e à 
melhoria da qualidade dos serviços 
oncológicos.

De 2011 para este ano, o cres-
cimento foi de 16%: passou de 
1.839.411 para 2.139.238. Conside-
rando apenas mulheres entre 50 
e 69 anos, o índice aumentou em 
21% (846.494 contra 1.022.914). O 
aumento da oferta deste exame faz 
parte do Plano Nacional de Pre-
venção, Diagnóstico e Tratamento 
do Câncer de Colo do Útero e de 
Mama, lançado em março do ano 
passado.

Com o objetivo de qualificar e 
ampliar ainda mais a assistência 
oncológica no país – principalmen-
te entre as mulheres das camadas 
mais carentes da população – o 
ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, assinou, na segunda-feira 

(1º/10), a portaria que cria o Pro-
grama de Mamografia Móvel. O 
programa consiste na liberação de 
Unidades Oncológicas Móveis, que 
percorrerão locais estratégicos dos 
municípios (definidos pelas secre-
tarias de Saúde) para a realização 
das mamografias. A sua implanta-
ção está prevista para este ano, em 
todo o Brasil.

"Queremos chamar a atenção 
para a profunda desigualdade que 
ainda existe no acesso da qualida-
de ao diagnóstico e tratamento de 
câncer no nosso país. O Ministério 
da Saúde tem coordenado um con-
junto de estratégias, fundamentais 
à cooperação com as secretarias, 
para que essas estratégias sejam 
cada vez mais reforçadas", afirmou 
o ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha.

O ministro disse ainda que uma 
das metas é proporcionar a redução 
do preconceito que existe em torno 
no câncer. "Se pudermos, cada vez 
mais, falar deste tema com natura-
lidade, mostrando que é possível 
vencer o câncer tendo diagnósti-
co precoce e tratando fatores de 
risco, também será um grande 
ganho neste “Outubro Rosa”. A 
assistência e prevenção do câncer 
são prioridades na rede do SUS", 
destacou Padilha.

O financiamento das unidades 
móveis será compartilhado entre 
governo federal, estados e municí-
pios (responsáveis pela execução 
direta dos serviços). Os exames 
feitos nas unidades serão enviados 
via satélite para um estabelecimen-
to de saúde de referência, para que 
um médico especialista avalie o 
teste e apresente o resultado em até 
24 horas. A estimativa é a de que 
as unidades móveis tenham capa-
cidade de fazer 800 mamografias 
por mês.

Para este ano, o Ministério da 
Saúde, em parceria com o Inca, 
lançou campanha de mobilização 
e de conscientização para a detec-
ção precoce do câncer de mama. O 
tema é: Câncer de mama. Cuidar 
da sua saúde é um gesto de amor 
à vida. Olhe e sinta o que é normal 
e o que não é em suas mamas.

Até 2014, o Ministério da Saúde 
vai investir R$ 4,5 bilhões para 
fortalecer o Plano Nacional de 
Prevenção, Diagnóstico e Tra-
tamento do Câncer do Colo do 
Útero e de Mama. O Ministério 
fechou 2011 com investimento de 
R$ 2,1 bilhões no setor. Em 2010, 
o valor foi de R$ 1,9 bilhão.

 (Portal da Saúde/MS - Fonte: 
Inca)

Mamografias realizadas no SUS crescem 41%

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Full Time
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Os ministros do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, por maioria, 
acolheram sugestão do juiz do 

trabalho Homero Matheus Batista da 
Silva de se adotar nova Súmula para 
tratar do regime de trabalho em 12x36 
horas. Nos termos da proposta de re-
dação, aprovada dia 14 de setembro,  a 
jornada diferenciada será válida exclusi-
vamente por acordo coletivo, sendo que 
o empregado não fará jus a adicional 
de hora extra pelo trabalho das 11ª e 
12ª horas.

Além dos fundamentos jurídicos le-
vantados, os ministros levaram em con-
sideração as manifestações de categorias 
profissionais e econômicas, que, de 
forma expressiva, se posicionam a favor 
do regime especial de 12x36. No último 
dia 22 de agosto, o presidente da CNTS, 
José Lião de Almeida, acompanhado das 
assessorias jurídicas da Confederação e 
da CNS patronal, levou a reivindicação 
de reconsideração do cancelamento da 
Súmula 349 ao presidente do TST, mi-
nistro João Oreste Dalazen, que ficou de 
avaliar as argumentações.

No documento entregue ao ministro, 
as entidades lembram que o regime 
compensatório 12x36 vem sendo ado-
tado no segmento da saúde há mais 
de 20 anos, regulado por convenções 
coletivas de trabalho, conforme dis-
positivo constitucional que define a 
autonomia sindical e afasta restrição 
imposta pela CLT limitada a jornada de 
10 horas diárias. Citou como exemplo a 
jornada de bombeiro civil, criada pela 
Lei 11.901/99. As confederações pon-
deram que a jornada 12x36 praticada 
na saúde em todo o país não pode ser 
suprimida sem que se construam outras 
alternativas que possam ser adaptadas 
à realidade dos hospitais e clínicas, sob 

pena de se estabelecer o caos social.
“Levei ao ministro a preocupação dos 

profissionais da saúde com o cancela-
mento da jornada, pois vinha recebendo 
mais de mil e-mails de trabalhadores por 
semana, e apresentei as particularidades 
do segmento da saúde, lembrando que a 
jornada é estabelecida por convenções co-
letivas”, disse José Lião de Almeida. Este 
foi um forte argumento para o ministro 
Dalazen, que revelou sua preocupação 
com a saúde do trabalhador e pediu o 
envio de convenções existentes para 
avaliar os termos.

Segundo as entidades, “o regime 
compensatório 12x36 é um regime es-
pecial de compensação, desenvolvido 
para atender às peculiaridades do seg-
mento da saúde, justada por interesses 
dos trabalhadores e entidades de saúde, 
adequada à realidade dos hospitais, que 
detém uma característica especial de 
funcionar 24 horas ininterruptamente 
e estabelecidas em regime de plantão 
de 12 horas por 36 de descanso, com-
preendendo aspectos importantes como 
trabalho noturno, número de horas 
trabalhadas, descanso intra e entre 
jornadas, condições de trabalho, orga-
nização dos serviços com fundamento 
de 24 horas e a saúde do trabalhador, 
de forma a melhor regular a jornada 
noturna de trabalho”.

Para a CNTS e a CNS, a mudança 
do regime compensatório 12x36 tem 
impacto social, econômico e operacio-
nal significativo aos trabalhadores e 
entidades, em especial pela redução de 
empregados do turno noturno e perda 
da renda familiar pela escolha de um 
único empregador, razão pela qual 
qualquer planejamento de alteração de 
jornada deve envolver, necessariamen-
te, os trabalhadores, as empresas, os sin-

TST acata reivindicação da CNTS 
e CNS e aprova jornada 12X36 

dicatos representativos e até o governo 
para regular as questões de transporte 
e segurança pública.

Os ministros destacaram que as deci-
sões do TST sobre o assunto tem se firma-
do com os seguintes aspectos: o artigo 7º, 
XIII, da Constituição Federal, permite a 
flexibilização da jornada de trabalho por 
meio de negociação coletiva; na jornada 
12x36 existe efetiva compensação de ho-
ras; no regime de 12x36 a jornada mensal 
tem um total de 180 horas, número mais 
favorável do que o limite constitucional 
de 220 horas; a jornada especial não pode 
ser imposta e só poderá ser adotada por 
meio de negociação coletiva; e se reconhe-
cida a validade do regime, não poderá 

haver pagamento das horas posteriores à 
10ª – tendo como limite a 12ª hora – como 
extraordinárias.

JorNada de Trabalho. eSCala 
de 12 por 36. Validade.

É valida, em caráter excepcional, a 
jornada de 12 horas de trabalho por 36 
de descanso, prevista em lei ou ajustada 
exclusivamente mediante acordo coleti-
vo de trabalho ou convenção coletiva de 
trabalho, assegurada a remuneração em 
dobro dos feriados trabalhados. O em-
pregado não tem direito ao pagamento 
de adicional referente ao labor prestado 
na décima primeira e décima segunda 
horas. (Com TST) 

Dr. Joaquim José da Silva Filho

Dentre as recentes alterações de 
Súmulas Trabalhistas publicadas pelo 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
no mês passado, destaca-se a Súmula 
277, que com certeza dará mais força ao 
movimento sindical e aos acordos cole-
tivos de trabalho, pois garante agora a 
chamada Ultratividade. Ultratividade 
é um princípio de direito que guarda 
relação estreita com os princípios 
constitucionais da reserva legal (legali-
dade) e da anterioridade da lei. Com a 
modificação, as conquistas consagradas 
em convenções ou acordos coletivos 

passam a vigorar até que uma 
nova convenção coletiva de 
trabalho seja negociada. Antes 
eram válidas apenas até a pró-
xima data-base. Além disso, 
ao contrário do que definia 
o texto anterior, as condições 
passam a integrar os contratos 
individuais de trabalho.

No movimento sindical 
existe um consenso de que 
esta nova redação deverá 
aumentar o poder das campanhas 
salariais e a influência das entidades 
sindicais no âmbito da Justiça do 
Trabalho. Anteriormente, havia uma 

grande preocupação por 
parte dos sindicalistas, 
durante a campanha 
salarial, de se garantir 
as conquistas anteriores, 
para só então avançar 
para novas reivindica-
ções. Agora, o foco deve-
rá ser sempre o avanço, 
uma vez que as conquis-
tas anteriores permane-
cerão garantidas até o 

final da nova negociação.

*Diretor de Assuntos 
Trabalhistas e Judiciários da CNTS

TST altera Súmula 277

Ministro João Oreste Dalazen, presidente do TST, 
e José Lião de Almeida, presidente da CNTS

Nova redação incorpora nos direitos individuais dos trabalhadores as conquistas dos acordos coletivos de trabalho

 Veja a nova redação 
da Súmula 277:

CONVENÇÃO COLETIVA 
DE TRABALHO OU ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO. 
EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE.  
As cláusulas normativas dos 
acordos coletivos ou convenções 
coletivas integram os contratos 
individuais de trabalho e somen-
te poderão ser modificadas ou 
suprimidas mediante negociação 
coletiva de trabalho.

Julio Fernandes/Ag. Full Time
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enfermeiro conquista 
licença-paternidade de quatro meses

“Eu vou persistir”. 
Essa é a frase que 
a c o m p a n h a  o 

professor de enfermagem 
Marcos Antonio Mendonça 
Melo, 36, há seis meses, des-
de que ele descobriu que sua 
ex-namorada não queria ter 
o filho dos dois. Ele buscou 
na Justiça o direito de receber 
licença-paternidade para 
cuidar sozinho da criança. 
A decisão do juiz Rafael 
Margalho prevê, de forma 
inédita, que o pai se afaste 
por quatro meses e receba 
o salário, garantido pelo 
INSS.

“Conheci a mãe do meu 
filho por meio de um ami-
go. Não chegamos a ter um 
relacionamento sério, saímos 
algumas vezes durante um 
ano. Em fevereiro, grávida 
de quatro meses, ela me disse 
que não nasceu para ser mãe. 
A partir daí, não tive dúvida 
de qual seria o meu papel. 
Como ela também morava 
sozinha em Campinas e não 
queria contar para ninguém 
que estava grávida, combi-
namos com meus pais e ela 
ficou com eles em Presidente 
Venceslau (SP). Eu não falei 
que já tínhamos decidido 
que eu iria cuidar sozinho do 
meu filho porque não queria 
que rejeitassem ela em casa.

Passei quatro dias com 
eles e depois voltei para 
Campinas, porque precisava 
trabalhar. Só retornei quando 
o Nicholas ia nascer. Eu já ti-
nha montado todo o enxoval 
e arrumado a bolsa para le-
var à maternidade. Quando 
o bebê nasceu, fiquei muito 
emocionado. Ter um filho era 
um sonho que eu tinha desde 
os 23 anos, e que eu achava 
que não se realizaria mais. Vi 
ele e pensei: “Agora é de ver-
dade”. Pedi uma toalha para 
dar o primeiro banho nele e 
me perguntaram: “Mas você 

Outras decisões ju-
diciais vêm ao encontro 
do Mandado de Injunção 
Coletivo 4.488/11, impe-
trado pela CNTS junto 
ao Supremo Tribunal 
Federal, numa ação iné-
dita, em que requer seja 
declarada a omissão do 
governo e do Poder Le-
gislativo quanto à regu-
lamentação do disposto 
no inciso XIX, do art. 7º, 
da Constituição Fede-
ral, que instituiu como 
um direito social dos 
trabalhadores urbanos 
e rurais a licença-pa-
ternidade. A ação pede 
que o STF suprima a 
lacuna legislativa para 
declarar a equivalên-
cia dos direitos entre 
pai e mãe no âmbito do 
RPGS - Regime Geral de 
Previdência Social e dos 
RPPS - Regimes Próprios 
de Previdência Social, 
conforme preceitos ex-
pressos na CF/88.

Em 2001, o geógrafo 
Otaviano Batista, me-
diante sentença da Vara 
da Infância e da Juventu-
de de Brasília, conseguiu 
licença-paternidade de 
30 dias ao adotar um 
menino de oito anos de 
idade; em Pernambuco, 
em 2011, o Tribunal de 
Justiça estadual conce-
deu a primeira licença-
paternidade de 180 dias 
para um servidor do 
Poder Judiciário que 
adotou uma criança de 
quatro meses,  desta-
cando a importância da 
convivência. 

A Justiça Federal do 
Paraná concedeu ao ope-
rador de produção Val-
decir Kessler, o direito 
de receber do INSS os 
quatro meses de licença 
maternidade. Valdecir é 
o único responsável pela 
filha, Ariane, que nasceu 
no sétimo mês de ges-
tação, quando sua mãe 
faleceu. A Justiça Fede-
ral em Brasília concedeu 
licença-maternidade a 
um homem, viúvo e pai 

de um bebê de 56 dias. O 
policial José Joaquim dos 
Santos ganhou o direito 
de se ausentar do traba-
lho por seis meses, sem 
prejuízos salariais, para 
cuidar do filho.

O ministro Dias Toffo-
li, relator do MI da CNTS, 
indeferiu o pedido de 
liminar ao mandado de 
injunção – medida que 
alcançaria todos os pais 
em mesmas condições. 
Em seu relatório, ele res-
salta que a orientação do 
Supremo “é firme no sen-
tido de que não cabe o de-
ferimento de liminar em 
mandado de injunção”, 
citando pronunciamentos 
reiterados da Corte sobre 
a impossibilidade. 

A ação da CNTS, no 
entanto, não sofre preju-
ízo, pois segue a trami-
tação até julgamento do 
mérito, que pode resultar 
em norma definida pelo 
STF, requerida pela Con-
federação, até que o Poder 
Legislativo regulamente o 
dispositivo constitucio-
nal. Dando seguimento 
ao Mandado, Dias Toffoli 
solicitou informações às 
autoridades do governo 
e do Legislativo sobre 
o pedido formulado no 
MI. Após o recebimento 
das informações, será 
dada vista dos autos ao 
Procurador-Geral da Re-
pública.

Entre os direitos plei-
teados, a CNTS ressalta a 
possibilidade de amplia-
ção de 50% do período 
atualmente previsto na 
licença-paternidade, tal 
como já conferido às 
mulheres, nos termos 
da Lei 11.770/08 (que 
possibilitou a ampliação 
da licença-maternidade 
para 180 dias), passando 
os pais a terem direito 
a oito dias de licença-
paternidade. Também 
pede que os pais que 
adotem filhos possam 
ter os mesmos direitos 
previstos na legislação 
para as mães adotivas.

consegue?”. A mãe dele não 
queria amamentar e eu pedi 
para que esquentassem o 
leite que comprei, mas re-
cusaram. No segundo dia, 
deixaram dar a mamadeira 
porque insisti muito. Fiz isso 
escondido outras vezes, para 
ninguém reclamar.

Passamos uma semana 
na casa dos meus pais. Eu 
sempre tive o sono pesado 
e fiquei com medo de que o 
Nicholas chorasse à noite e 
eu não acordasse. Pedi para 
minha mãe me acordar caso 
eu não levantasse. Mas bas-
tou o primeiro movimento 
dele e eu despertei. Nesse 
momento, pensei: estou apto. 
Antes de ir embora, expliquei 
a situação à minha mãe. A 
princípio, ela estranhou. Sei 
que ela esperava uma família 
mais tradicional, mas pedi 
que respeitasse nossa decisão. 
Quando voltamos para Cam-
pinas, assinamos a guarda 
amigável e eu abri mão da 
pensão. O conciliador achou a 
situação inédita. Após sair do 
fórum, deixei a mãe do meu 
filho em casa. Ela disse: “es-
pero que vocês sejam muito 
felizes” e desde então somos 
só eu e o Nicholas.

Os primeiros dias foram 
difíceis. Eu acordava três ou 
quatro vezes à noite para dar 
mamadeira e de manhã tinha 
que ir trabalhar com ele. Os 
berçários não o aceitavam 
por ele ainda não ter toma-
do todas as vacinas. Sempre 
acompanhado dele, pedi a 
licença [maternidade] no 
INSS e não permitiram por 
não ser algo previsto em lei. 
Passei também pela Defenso-
ria do Estado de São Paulo e 
indeferiram meu pedido. Em 
seguida, fui até a Defensoria 
Pública da União e explica-
ram que minha situação era 
atípica. Mesmo assim, queria 
tentar.

Entre as primeiras con-
versas com a defensora pú-
blica e a decisão da Justiça 
se passaram apenas dez dias. 
Achei que o Nicholas ia fazer 
15 anos e eu ainda não teria 
uma resposta. Fiquei impres-
sionado quando soube que o 
juiz tinha aprovado. Me sinto 
realizado por saber que con-
segui algo tão importante. 
Meu filho é minha motiva-
ção e espero que nosso caso 
também seja motivador para 
outros pais”. (Fonte: Folha de 
S.Paulo)

decisões respaldam 
Mi da CNTS junto 

ao Supremo

Por meio de votação no 
Plenário Virtual, os ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
reconheceram a existência de 
repercussão geral do tema 
tratado no Recurso Extra-
ordinário (RE) 581488, que 
discute a melhoria do tipo 
de acomodação de paciente 
internado pelo SUS mediante 
o pagamento da diferença res-
pectiva, conhecida como “di-
ferença de classe”. No caso, o 
Conselho Regional de Medi-
cina do Rio Grande do Sul in-
terpôs recurso contra acórdão 
do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, que proibiu esse 
tipo de pagamento, alegando 
que, mesmo sem ônus para o 

Estado, confere tratamento di-
ferenciado aos pacientes den-
tro de um sistema que prevê o 
acesso universal e igualitário 
da população carente às ações 
e serviços do SUS.

O relator do RE 581488, 
ministro Dias Toffoli, consi-
derou que a questão “apre-
senta densidade constitucio-
nal e extrapola os interesses 
subjetivos das partes, sendo 
extremamente relevante para 
a Administração Pública, 
que pode deparar-se com a 
multiplicação de demandas 
semelhantes a esse objeto do 
presente recurso”. Como a 
discussão pode se repetir em 
inúmeros processos, o minis-

tro Dias Toffoli avaliou que o 
fato exige a análise definitiva 
do STF e se manifestou pelo 
reconhecimento da repercus-
são geral da matéria.

O objetivo da repercussão 
geral é possibilitar que o Su-
premo selecione os recursos 
extraordinários que irá ana-
lisar, de acordo com critérios 
de relevância jurídica, políti-
ca, social ou econômica. Uma 
vez constatada a existência 
de repercussão geral, o STF 
analisa posteriormente o 
mérito da questão e a decisão 
proveniente dessa análise 
será aplicada pelas instâncias 
inferiores, em casos idênti-
cos. (Fonte: STF)

pagamento por melhor acomodação de 
paciente do SUS tem repercussão geral
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Este é o lema da campanha da Se-
cretaria de Políticas para as Mulheres 
lançada dia 7 de agosto, pelos seis 
anos da Lei 11.340/06, em parceria 
com o Conselho Nacional de Justiça, 
o Poder Judiciário e o Ministério da 
Justiça. “A campanha foi pensada 
para fortalecer a implementação da 
Lei no Judiciário, assim como no sis-
tema policial”, afirmou o juiz auxiliar 
da presidência do CNJ, Álvaro Kalix. 
Ele citou avanços importantes obser-
vados desde a vigência da lei – como 
a criação de varas e delegacias exclu-
sivas para o atendimento às vítimas 
e a tramitação dos processos ligados 
aos crimes de gênero, mas reforçou 
que é preciso fazer mais. “Nosso 
desafio é fazer a lei funcionar, desde 
o atendimento a essa vítima até a pu-
nição desse agressor”, completou. 

A juíza auxiliar da Comissão 
de Acesso à Justiça e à Cidadania – 
instância do CNJ responsável pelas 
ações na área do combate à violência 
contra a mulher –, Luciane Bortoleto, 
também reforçou a importância do 
envolvimento do Judiciário em relação 
ao tema e lembrou que a campanha 
contará com um portal específico, 
com dados voltados aos operadores 
do direito. “É preciso capacitar e sen-
sibilizar os juízes para as questões de 
gênero. A verdade é que essa questão 
não existe na tradicional formação 
dos operadores do direito”, afirmou 
a juíza, que citou o engajamento do 
presidente do CNJ, ministro Carlos 
Ayres Britto, na causa. “Ele já comu-
nicou sua intenção de fazer constar a 
Lei Maria da Penha no chamado Pacto 
Republicano”, lembrou. 

A ministra Eleonora Menicuc-
ci, da Secretaria de Políticas para 
Mulheres, assumiu o compromisso 
de fortalecer as delegacias especia-
lizadas de atendimento à mulher e 
reafirmou que a redução da violência 
é uma das prioridades do governo 
de Dilma Rousseff. “Essa vergonha 
que perpassa por todas 
as classes sociais, etnias e 
raças precisa de um com-
bate amplo e rigoroso”, 
afirmou.

A presidente Dilma 
Rousseff divulgou men-
sagem pela data. “É uma 
data para se reafirmar o 
compromisso do Brasil 
com o combate a todas as 
formas de violência con-
tra a mulher e com o for-
talecimento dos instrumentos e ações 
que visam ao fim da impunidade dos 
agressores. A Lei Maria da Penha, ao 
tipificar criminalmente a violência 
doméstica, tornou-se um marco legal 
em uma luta histórica das mulheres e 
consolidou um caminho que precisa 
ser aprofundado, especialmente na 
responsabilização dos agressores”. 
Segundo a mensagem, “a Lei Maria 
da Penha foi um importante passo 
em direção a um país mais justo, mais 
livre e igualitário, onde todas as bra-
sileiras e todos os brasileiros possam 
conviver em paz e harmonia”.

Para garantir mais acesso da popu-
lação às informações sobre a Lei Maria 
da Penha e direitos das mulheres, a Se-
cretaria de Políticas para as Mulheres 
se aliou ao Ministério da Previdência 
Social e ao INSS, em parceria que es-

tabelece a implementação de políticas 
públicas destinadas ao enfrentamento 
da violência doméstica e familiar con-
tra a mulher segurada da Previdência 
Social. Foi firmado acordo de coope-
ração técnica entre a ministra Eleonora 
Menicucci, da SPM, o ministro Gari-
baldi Alves, da Previdência Social, e o 

presidente Mauro Luciano 
Hauschild, do INSS. A 
parceria vai permitir ações 
a partir do compartilha-
mento de informações 
entre os órgãos.

Dentre os objetivos 
da cooperação estão a 
identificação dos casos 
de violência doméstica e 
familiar contra a mulher 
e a garantia da concessão 
dos benefícios previden-

ciários e assistenciais à vítima. Será 
implementada uma política de pre-
venção de violência contra a mulher, 
por meio de mecanismo pedagógico-
reparatório de ressarcimento, por 
parte do INSS e da Advocacia-Geral 
da União, dos valores pagos a título 
de benefícios previdenciários em 
razão dessa espécie de violência. Na 
prática, isso significa que o INSS vai 
responsabilizar o agressor para que 
ele devolva aos cofres públicos os 
valores pagos pelo INSS à vítima. 
Estão previstas ainda a promoção de 
ações educativas para informação da 
população nas agências do INSS e a 
capacitação de servidoras e servido-
res para o atendimento das mulheres 
que se declarem vítimas de violência 
doméstica e familiar. (Fontes: SPM e 
agências)

Novo Termo de rescisão 
de Contrato de Trabalho
As superintendências Regionais 

do Trabalho e Emprego e a Caixa 
Econômica Federal estão realizando 
ciclos de palestras, workshops e ações 
de divulgação, em várias regiões do 
país, para orientar empregadores e 
trabalhadores sobre os novos mode-
los do Termo de Rescisão do Contrato 
de Trabalho instituídos pelo Ministé-
rio do Trabalho e Emprego. O público 
alvo da campanha são os Conselhos 
Regionais de Contabilidade, Escritó-
rios de Contabilidades, Sindicatos e 
Empresários. 

As mudanças no documento 
foram introduzidas pela Portaria 
1.621/10 e alteradas pela Portaria 
1.057/2012. O objetivo é facilitar o 
preenchimento, além de acrescentar 
campos como, por exemplo, valor 
líquido, no termo de quitação de 
rescisão do contrato de trabalho. A 
Portaria também prorroga a validade 
do modelo atual até 31 de outubro e 
cria dois novos formulários: o Termo 
de Quitação (TQ) e o Termo de Ho-
mologação (TH).

Ao todo foram publicados oito 
anexos, entre tabelas e formulários. 
Estes documentos abrangem todos os 
trabalhadores, inclusive domésticos, 
e serão utilizados nas rescisões que 

A nova Súmula do TST que 
trata sobre dispensa discrimina-
tória garante a reintegração ao 
empregado portador de HIV ou 
outra doença grave que tenha sido 
dispensado sem justa causa, desde 
que comprovada a discriminação. 
O presidente do TST, ministro 
João Oreste Dalazen, observou 
que a adoção da nova Súmula se 
deu diante da jurisprudência pa-
cificada do TST, que indica haver 
presunção de ato discriminatório 
na dispensa de trabalhador vi-
timado por vírus HIV. A nova 
Súmula foi analisada a partir de 
proposta de iniciativa do ministro 
Maurício Godinho Delgado.

O presidente realça que a nova 
Súmula está alinhada ao texto dos 
seguintes dispositivos: artigo 3º, 
inciso IV (princípio da dignidade 
humana), artigo 5º da CF (princí-
pio da isonomia), as Convenções 
nºs 111 e 117 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
e ainda a Declaração sobre os 

Princípios e Direitos Fundamen-
tais no Trabalho, de 1998, onde 
foi reafirmado o compromisso 
da comunidade internacional em 
promover a “eliminação da discri-
minação em matéria de emprego e 
ocupação”. Para Dalazen, a nova 
Súmula ajusta a jurisprudência do 
TST às preocupações mundiais em 
se erradicar práticas discrimina-
tórias existentes nas relações de 
trabalho. Neste contexto, assinala 
que é papel do Poder Judiciário 
dar amparo ao empregado aco-
metido de doença.

Dispensa Discriminatória. 
Presunção. Empregado Portador 
de Doença Grave. Estigma ou Pre-
conceito. Direito à Reintegração.

“Presume-se discriminatória 
a despedida de empregado por-
tador do vírus HIV ou de outra 
doença grave que suscite estigma 
ou preconceito. Inválido o ato, o 
empregado tem direito à reinte-
gração no emprego”.

não foram feitas via Homolognet, 
pois nas rescisões realizadas pelo 
sistema os termos são gerados auto-
maticamente. O Termo de Quitação 
já está sendo utilizado, desde 9 de 
julho, em conjunto com o TRCT nas 
rescisões de contratos de trabalho 
com menos de um ano de vigência. Já 
o Termo de Homologação é utilizado 
para as rescisões de contrato com 
mais de um ano de duração. (Fonte: 
Valor Econômico)

dispensa por doença gera 
direito a reintegração

A partir de agora, o Tribunal 
Superior do Trabalho reconhece a 
estabilidade provisória de gestante 
mesmo quando o contrato de tra-
balho for por tempo determinado. 
A redação anterior do item III da 
Súmula nº 244 era expressa no sen-
tido de que a empregada gestante 
admitida mediante contrato de 
experiência não tinha direito à es-
tabilidade provisória. A justificativa 
era a de que a extinção da relação 
de emprego dava-se em razão do 
término do prazo contratual, não 
constituindo dispensa arbitrária ou 
sem justa causa. O cancelamento 
do item proposto pela comissão de 
jurisprudência do TST deu-se em 
razão de entendimento de que as 
garantias à gestante não devem ser 
limitadas em razão da natureza da 
modalidade contratual.

Um dos fundamentos que orien-
tou a alteração foi o de que o alvo da 
proteção conferida pela Constitui-
ção da República é também o nas-
cituro. Os princípios da isonomia, 
garantia na dignidade da pessoa 
humana e proteção à maternida-
de também foram considerados 
na proposição. Nesse sentido, foi 
aprovada a seguinte redação para 
o inciso III da súmula 244:

III - A empregada gestante tem 
direito à estabilidade provisória 
prevista no art. 10, inciso II, alínea 
b, do ADCT, mesmo na hipótese 
de admissão mediante contrato por 
tempo determinado. (Assessoria 
Jurídica)

estabilidade para 
gestante contratada 

por tempo 
determinado

Compromisso e Atitude pela
Lei Maria da Penha – A Lei é mais forte
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FST elabora proposta sobre atividades e profissões

Por iniciativa do Conselho de 
Relações do Trabalho o governo 
iniciou um debate sobre a ins-

tituição de regras para definição das 
categorias profissionais, previstas no 
artigo 577 da CLT, que dispõe sobre o 
enquadramento sindical. A alegação 
é de que é necessário deixar mais 
claro o ordenamento da organização 
sindical no país, incluindo os regis-
tros para novas entidades sindicais.

Preocupada com o debate e as 
posturas de algumas centrais sindi-
cais para a atualização do Quadro 
de Atividades e Profissões, a co-
ordenação do Fórum Sindical dos 
Trabalhadores - FST está finalizando 
a análise técnica e político-sindical 
dos advogados das confederações 
sobre o tema, que será enviada à 
Secretaria de Relações do Trabalho. 
“Se prevalecer a tese adotada pelo 
Ministério do Trabalho e algumas 
centrais haverá de um lado todas as 
confederações patronais e, do outro, 
na paritária categoria profissional 
correspondente, um aglomerado de 
categorias, algumas confederações de 
trabalhadores ou nenhuma”, critica 
Lourenço Prado, numa referência 
ao seminário da Secretaria, realizado 
nos dias 12 e 13 de setembro.

Até a promulgação da Constitui-
ção Federal de 1988, o Ministério do 
Trabalho, por meio da Comissão de 
Enquadramento Sindical, realizava 
a tarefa de indicar o sindicato que 
representaria determinada categoria 
profissional ou mesmo econômica. 
Depois de 1988, com a conquista da 
autonomia sindical e manutenção 
da unicidade sindical, que proíbe a 
criação de mais de uma entidade, 

representando a mesma categoria, 
em uma mesma base territorial, de 
acordo com os  incisos I e II, do ar-
tigo 8º da Constituição Federal essa 
prática mudou.

O MTE, por decisão do Supremo 
Tribunal Federal, apenas exerce a 
função de assegurar os registros das 
entidades sindicais, criadas na forma 
da lei, enquanto não se instala um 
órgão próprio para esta finalidade. 
Porém, ainda ocorrem graves desvios 
nos procedimentos do MTE, quase 
sempre favorecendo grupos ou pes-
soas cujas entidades são registradas 
em flagrante desrespeito ao texto le-
gal, enquanto que a outras, criadas de 
forma absolutamente legal, é negado 
o registro.

A atuação do Ministério tornou-se 
ainda pior com a Portaria 186, ainda 
em vigência, que instalou a anarquia 
na organização sindical brasileira, 
rompendo disposições da Constitui-
ção Federal e quebrando o princípio 
da unicidade sindical. 

Agora, o MTE, através da sua 
Secretaria de Relações do Trabalho, 
fez uma “provocação”, segundo ex-
pressão do secretário da SRT, Manuel 
Messias Melo, propondo um novo 
quadro de categorias e de profis-
sões que, a rigor, se implantado, vai 
acabar com sindicatos, federações e 
confederações para favorecer algu-
mas centrais sindicais. Ele alegou a 
preocupação do órgão em atualizar 
e definir novos critérios de análise 
do registro sindical, utilizando como 
referência a Classificação Nacional 
das Atividades Econômicas e o 
artigo 577 da CLT. “Sem nenhum 
critério, nenhuma regra, nenhuma 

visão como as relações de trabalho se 
organizam, o processo de democrati-
zação dos direitos fica fragilizado. E é 
para isso que existem os sindicatos”, 
afirmou.

O Ministério do Trabalho deverá 
elaborar uma tabela de categorias 
profissionais baseada no Artigo 511 
da CLT, com o intuito de limitar os 
desmembramentos ou a criação de 
sindicatos essencialmente da mes-
ma classe. De acordo com a CLT, 
atividades idênticas, similares ou 
conexas são vinculadas para fins de 
organização.

“Sugerimos medidas que são 
necessárias para o aprimoramento 
do quadro de atividades e profissões 
que o MTE está debatendo. Esse 
quadro está previsto no artigo 577 
da CLT e, obrigatoriamente, teria 
que ser atualizado de dois em dois 
anos, mas há mais de 30 anos o MTE 

não o atualiza. Também combate-
mos medidas que são contrárias 
aos interesses dos trabalhadores e 
da estrutura sindical, como a PEC 
369, que altera o artigo 8º da Cons-
tituição e permite a pluralidade e 
extinção da contribuição sindical”, 
defende Lourenço Prado.

A CNTS reconhece a necessidade 
de atualização do quadro, pois algu-
mas categorias desapareceram e ou-
tras foram surgindo com o passar dos 
anos, em decorrência das mudanças 
econômicas e sociais, mas ressalta ser 
necessário respeitar o quadro existen-
te hoje, além da unicidade sindical. 
“Em respeito também ao princípio 
constitucional que definiu o sistema 
confederativo, são as confederações 
entidades legítimas para debater e 
apresentar as alterações necessárias”, 
afirma o presidente da Confederação, 
José Lião de Almeida. (Com FST)

O Ministério do Trabalho e Em-
prego também estuda alterar a Por-
taria 186/08, que trata do registro 
de entidades sindicais para tentar 
conter a abertura indiscriminada de 
sindicatos de categorias profissionais 
similares. Desde 2008, a Portaria 
permite a divisão ou a criação de 
sindicatos de profissionais com ativi-
dades semelhantes e que atuam em 
território igual, como no mesmo 
estado ou município, violando 
o Artigo 8º da Constituição, que 
veda a criação de mais de uma 
organização sindical de um setor 
em um mesmo território. Uma 
minuta está sendo analisada 
pela área jurídica para avaliar 
possíveis conflitos legais e será 
levada ao debate com as entida-
des sindicais.

O Ministério argumenta que 
a Portaria 186 tem um caráter 
muito subjetivo e acaba tornando 
possível a interferência indevida 
do Ministério no processo de organi-
zação dos trabalhadores. A minuta 
do texto da nova portaria foi enca-
minhada às centrais sindicais para 
ser concluída. As confederações de 
trabalhadores, alijadas do debate, re-
agiram e buscaram junto ao ministro 
Brizola Neto assegurar a participação 
no debate.

Dirigentes de 12 confederações 
nacionais de trabalhadores se 
reuniram com o ministro Brizola 

Neto e o secretário de Relações do 
Trabalho, Manoel Messias Melo, 
para reiterar as reivindicações em 
defesa da organização sindical e 
dos direitos trabalhistas. Brizola 
Neto ressaltou a importância do 
diálogo social e dos encontros que 
vem participando com a sociedade 
civil, destacando a importância do 
trabalho na construção da riqueza 

nacional e da cidadania e o papel 
estratégico e humano da classe tra-
balhadora, além da importância das 
entidades confederativas e do seu 
papel nas relações do trabalho.

Foi entregue ao ministro um do-
cumento contendo as propostas, su-
gestões e reivindicações essenciais ao 
debate para fortalecer as ações junto 
à classe trabalhadora.  Do documento 
constam 11 itens com assuntos de 
interesse da classe trabalhadora. São 

eles: Revitalização do MTE; Portarias 
186 e 392; sistema confederativo; 
Código MTE x CEF; vinculação x fi-
liação; qualificação profissional e for-
mação; participação nos conselhos; 
jornadas de trabalho; precarização 
do trabalho frente à flexibilização das 
relações capital e trabalho; conflito de 
competência – servidores públicos 
x setor privado x MTE x Ministério 

do Planejamento; e ausência da 
participação do MTE no debate 
da PEC 369/05.

“Esperamos que o ministro 
cumpra seu compromisso de 
retomar o diálogo com as confe-
derações, que muito têm a contri-
buir com a proposta em debate”, 
ressaltou o presidente da CNTS, 
José Lião de Almeida, que parti-
cipou do encontro, acompanha-
do do 1º vice-presidente, Carlos 
Alberto Monteiro de Oliveira, e 
do diretor de Patrimônio da Con-
federação, Geraldo Isidoro de 

Santana. “Levamos a posição de que 
as confederações não podem ficar 
à margem da discussão, pois existe 
o compromisso do Ministério do 
Trabalho em recuperar a sua atuação 
no processo de regulamentação das 
relações de trabalho. Esperamos que 
o documento entregue seja o início 
de possíveis negociações e acordos”, 
ressaltou o secretário-geral da CNTS, 
Valdirlei Castagna, que participou de 
encontro no Ministério.

As confederações apresentaram 
sugestões para o debate da Portaria 
186, lembrando que a mesma, sob o 
pretexto de regulamentar o registro 
de entidade sindical, na verdade 
afrontou o princípio constitucional 
da unicidade, ao instituir o pluralis-
mo sindical. “Diante da avalanche 
de criação de entidades sindicais que 
ocorreu nos últimos tempos, seria ne-
cessária a criação de comissões bipar-
tites, compostas por confederações 
de uma mesma categoria, para que 
representem uma instância no exame 
de pedidos de registro sindical, antes 
do posicionamento do Ministério do 
Trabalho e Emprego”, propõem as 
confederações.

Segundo o ministro, com relação 
ao registro de sindicatos, é preciso 
editar uma portaria que torne os 
regramentos mais objetivos, mais 
claros e não permita ao Ministério 
estar discernindo quem deve ou 
quem não deve ter registro. E sim, 
quem cumpriu os requisitos básicos 
e quem não cumpriu, para receber ou 
não a concessão do registro sindical. 
Dados do Ministério apontam que há 
no país, hoje, 14.552 sindicatos: 4.639 
patronais e 9.913 de trabalhadores. 
De janeiro a abril deste ano, o MTE 
recebeu 336 pedidos para a criação 
de sindicatos. No ano passado, hou-
ve mais de 1,2 mil novos pedidos 
de registro sindical.  (Fontes: MTE, 
Agência Brasil, FST)

MTe também debate alteração da portaria 186

Fotos: Arquivo FST

Dirigentes da CNTS participaram de encontro do FST com Brizola Neto


