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O TRABALHO COMO 
PROMOTOR DE SAÚDE 

(Não de Doença!)



O Trabalho Como Promotor de Saúde

 O Trabalho como um “Direito Social”
 O Trabalho como “determinante” e “ condicionante” de 

saúde/doença
 O Trabalho como fonte de renda (subsistência)
 O Trabalho como fonte de prazer e realização 
 O Trabalho como oportunidade de desenvolvimento de 

capacidades e talentos
 O Trabalho como local de socialização; autonomia; exercício 

de poder; estabelecimento de redes sociais.
 O Trabalho pode/deve ser seguro e saudável

(Rene Mendes)





Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990

Art. 3o  Os níveis de saúde expressam a organização social 
e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais.                    

(Redação dada pela Lei 12.864/2013)

Determinantes sociais da saúde



Como o Trabalho Pode Provocar o Adoecimento?

Processos de trabalho intrinsecamente nocivos ou perigosos:

– Processos perigosos por causa do objeto de trabalho 
(matérias-primas, materiais etc.)

– Processos perigosos por causa dos meios de trabalho 
(máquinas, ferramentas etc.)

– Processos perigosos que surgem da interação entre o 
objeto, os meios de trabalho e a atividade

– Processos perigosos que surgem da organização e divisão 
de trabalho

(Rene Mendes)



Como o Trabalho Pode Provocar o Adoecimento?

Nocividade do Trabalho Determinada pela “Dose”, 
“Quantidade” ou “Carga de Trabalho” Excessivas:

– “Dose” ou “Quantidade” no seu sentido estrito

– Conceito ampliado de “dose”, “quantidade” ou “carga de 
trabalho”: intensidade; “duração”; “configuração” do tempo 
de trabalho 

– Trabalho precoce; trabalho infantil ou do adolescente; 
trabalho em turnos

(Rene Mendes)



Como o Trabalho Pode Provocar o Adoecimento?

Extensão do Conceito:

– Extensão da nocividade do trabalho para o 
ambiente domiciliar ou familiar

– Extensão da nocividade do trabalho para a 
comunidade circunvizinha (entorno)

– Extensão da nocividade do trabalho para o meio 
ambiente ampliado ou remoto

– O Trabalho em ambientes artificiais, especiais ou 
desfavoráveis à vida humana

(Rene Mendes)



Classificação de Schilling (1984)



Lei de Benefícios da Previdência Social
(Art. 20)

Doença Profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada 
pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e 
constante da respectiva  relação elaborada pelo Ministério do Trabalho 
e da Previdência Social.

Doença do Trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada 
em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e 
com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada 
no inciso I.

Constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos 
incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o 
trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a 
Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.



Lista A
Decreto 3.048/1999

Fatores de 
Risco Doenças

Lista B
Decreto 3.048/1999 Doenças Fatores de 

Risco

Lista C – NTEP
Decreto 6.957/2009 CNAE Doenças

Nexo Técnico Previdenciário



Contextualização



Incidência* de Doenças Ocupacionais BR 2002 a 2014

* - Por 1.000 vínculos
Registradas por CAT
Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social
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Incidência* de Doenças Ocupacionais AM 2002 a 2014

* - Por 1.000 vínculos
Registradas por CAT
Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social
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Distribuição (%) por sexo dos agravos (AM - 2014)

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social



Distribuição (%) por sexo dos agravos (AM - 2014)

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social
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OIT 2010



Novas Tendências - Velhos Problemas

OIT 2010



Mudanças no Perfil de 
Adoecimento



TOTAL

TOTAL Masculino Feminino

- 8% -5% -10%

Concessão de Auxílio-Doença Brasil, 2004-2013 
Capítulo M da CID

Fonte: 2º Boletim Quadrimestral sobre Benefícios por Incapacidade 



TOTAL

TOTAL Masculino Feminino

- 8% -5% -10%

Auxílio-doença previdenciário

TOTAL Masculino Feminino

-18% -16% -19%

Concessão de Auxílio-Doença Brasil, 2004-2013 
Capítulo M da CID

Fonte: 2º Boletim Quadrimestral sobre Benefícios por Incapacidade 



TOTAL

TOTAL Masculino Feminino

- 8% -5% -10%

Auxílio-doença previdenciário

TOTAL Masculino Feminino

-18% -16% -19%

Auxílio-doença acidentário

TOTAL Masculino Feminino 

199% 187% 216%

Concessão de Auxílio-Doença Brasil, 2004-2013 
Capítulo M da CID

Fonte: 2º Boletim Quadrimestral sobre Benefícios por Incapacidade 



TOTAL

TOTAL Masculino Feminino

28% 30% 26%

Concessão de Auxílio-Doença Brasil, 2004-2013 
Capítulo F da CID

Fonte: 2º Boletim Quadrimestral sobre Benefícios por Incapacidade 



TOTAL

TOTAL Masculino Feminino

28% 30% 26%

Auxílio-doença previdenciário

TOTAL Masculino Feminino

21% 24% 18%

Concessão de Auxílio-Doença Brasil, 2004-2013 
Capítulo F da CID

Fonte: 2º Boletim Quadrimestral sobre Benefícios por Incapacidade 



TOTAL

TOTAL Masculino Feminino

28% 30% 26%

Auxílio-doença previdenciário

TOTAL Masculino Feminino

21% 24% 18%

Auxílio-doença acidentário

TOTAL Masculino Feminino 

1.964% 1.193% 3.575%

Concessão de Auxílio-Doença Brasil, 2004-2013 
Capítulo F da CID

Fonte: 2º Boletim Quadrimestral sobre Benefícios por Incapacidade 



Processo integral

Intervenção precoce

Enfoque personalizado

Participação ativa do indivíduo

Colaboração

Qualificação dos envolvidos

Supervisão e avaliação

Princípios e diretrizes específicas do 
retorno ao trabalho

Diretriz: Retorno ao Trabalho 
Associação Internacional de Seguridade Social



Promoção da saúde e do bem-estar

Esforços concentrados na saúde e 
segurança no trabalho

Enfoque abarcador e integrado
Destaque para a prevenção

Diretriz: Retorno ao Trabalho 
Associação Internacional de Seguridade Social



Promoção da saúde e do bem-estar

Esforços concentrados na saúde e 
segurança no trabalho

Inicia antes do afastamento do trabalho

Enfoque abarcador e integrado
Destaque para a prevenção

Diretriz: Retorno ao Trabalho 
Associação Internacional de Seguridade Social



Acesso oportuno ao tratamento adequado

Rápida recuperação

Otimização da capacidade funcional

Favorece o retorno ao trabalho

Aproveitamento das aptidões e experiências 
do trabalhador 

Combinação do tratamento médico 
com a reabilitação profissional

Diretriz: Retorno ao Trabalho 
Associação Internacional de Seguridade Social



Estratégias para detecção e intervenção 
precoce, acesso a serviços de saúde e 
orientação profissional para qualquer 
pessoa acometida por enfermidade 
ocupacional ou não.

Intervenção Precoce

Diretriz: Retorno ao Trabalho 
Associação Internacional de Seguridade Social



Os exames e consultas médicas, seja os que fazem 
parte de um programa de detecção, ou que busquem 
outros objetivos, cumprem 5 propósitos principais: 

I) Avaliação da eficácia das medidas de controle no 
local de trabalho; 

II) Detecção de anomalias pré-clínicas e clínicas em 
um momento em que a intervenção pode ser 
benéfica para a saúde do indivíduo; 

III) Prevenção de maior deterioração da saúde do 
trabalhador; 

IV) Fortalecimento de métodos de trabalho seguro e de 
manutenção da saúde; 

V) Avaliação da aptidão do trabalhador para ocupar um 
posto de trabalho determinado, com a preocupação 
constante de adaptar este posto ao trabalhador.

OIT 1998



Censo de ergonomia

Outras ações entre os exames periódicos

(SIPAT, campanhas etc) 

Intervenção Precoce



Recuperação sem sequelas/minimização das sequelas

Tratamentos de curta duração

Menores custos com assistência à saúde

Acolhimento

Benefícios previdenciários de curta duração

Redução do absenteísmo/presenteísmo

Redução do FAP

Maior probabilidade de sucesso nas medidas de readaptação

Intervenção Precoce



Sequelas estabelecidas

Procedimentos de alta complexidade

Tratamentos prolongados/onerosos, cirurgias

Custos elevados com assistência à saúde

Litigiosidade

Busca sucessiva por benefícios

Benefícios de longa duração 

Redução da possibilidade de sucesso de programas de 
reabilitação profissional

Intervenção Tardia



Para que o retorno ao trabalho seja efetivo,       
o processo deve começar na fase inicial de 
tratamento de um acidente ou doença.

Desde que clinicamente possível.

Início durante o tratamento

Diretriz: Retorno ao Trabalho 
Associação Internacional de Seguridade Social



Aborda questões psicossociais relacionadas com 
fatores como motivação, condições de trabalho e 
circunstâncias pessoais.

Está centrado na pessoa e busca recobrar a 
capacidade de participar da vida ativa e agir frente às 
consequências da lesão/doença no local de trabalho.

Se adapta e varia caso a caso.

Enfoque personalizado

Diretriz: Retorno ao Trabalho 
Associação Internacional de Seguridade Social



Participação construtiva nos planos de retorno 
ao trabalho.

Garantir o conhecimento do plano de retorno ao 
trabalho.

Motivação para alcançar seus objetivos.

Confiança, com ações transparentes, autonomia 
e sistemas de apoio à pessoa.

Participação ativa do trabalhador

Diretriz: Retorno ao Trabalho 
Associação Internacional de Seguridade Social



Retorno ao trabalho na mesma empresa

Adaptações ou ajustes no posto de trabalho

Adaptação do local de trabalho

Diretriz: Retorno ao Trabalho 
Associação Internacional de Seguridade Social



Cuando los resultados de la vigilancia de 
la salud de los trabajadores se usen para 
evaluar la aptitud de un trabajador para un 
empleo o tarea específicos, se seguirán los 
siguientes principios: 

I) desde el punto de vista de la salud en el 
trabajo, no existe una aptitud general 
para el empleo; la aptitud puede sólo 
definirse en relación con un empleo 
particular o un determinado tipo de 
tarea; del mismo modo, no existe una 
«ineptitud» absoluta para el empleo; 

OIT 1998



Antes do afastamento

 Registro de queixas, 

Demanda no ambulatório, Serviço Social, Psicologia

Dados de exame periódico e outras medidas de 
rastreamento,

Afastamentos – fracionados ou não, 

Informações do médico assistente,

Reanálise do(s) risco(s).

 

Sugestão de conduta



Afastamento – até 15o  dia

Análise conjunta SESMT

Relatório médico e ocupacional

(síntese das demandas laborais/riscos; 
melhorias implementadas/propostas)

Orientação do trabalhador sobre o benefício 
por incapacidade

(valores, prazos, fluxo administrativo na 
empresa e no INSS)  

Sugestão de conduta



Afastamento – após 15o dia

Agendamento (ou orientação sobre) do 
atendimento pericial

Sugestão de conduta



Concessão do benefício

Nexo técnico previdenciário

Recurso/contestação, quando cabível

Seguimento clínico

(tratamentos, exames complementares, reavaliação 
do médico assistente)

Acompanhamento previdenciário

(PP – PR – recurso administrativo)

Validação de melhorias no posto de trabalho

Reabilitação profissional

Sugestão de conduta



Após a cessação do benefício

Exame de retorno ao trabalho

Seguimento clínico e ocupacional

(tratamentos, exames complementares, 
reavaliação do médico assistente)

Sugestão de conduta



Após a cessação do benefício

Exame de retorno ao trabalho

Seguimento clínico e ocupacional

(tratamentos, exames complementares, 
reavaliação do médico assistente)

Retorno ao INSS, quando necessário

(PP – PR – recurso administrativo)

Relatório atualizado descrevendo condição clínica, 
demandas físicas/cognitivas do posto de trabalho 
e entendimento sobre a inaptidão.

Sugestão de conduta



No caso de indeferimento do pedido de auxílio-doença

Análise do motivo:

Carência – isenção para acidente do trabalho/doença 
do trabalho

Qualidade de segurado

Incapacidade laborativa 

Relatório atualizado descrevendo condição clínica, 
demandas físicas/cognitivas do posto de trabalho e 
entendimento sobre a inaptidão.

Sugestão de conduta



A impossibilidade de atendimento pela 
Previdência Social ao segurado antes do 
término do período de recuperação 
indicado pelo médico assistente na 
documentação autoriza o retorno do 
empregado ao trabalho no dia seguinte à 
data indicada pelo médico assistente.        

Auxílio-doença

Art. 75, § 6º, do Decreto 3.048/1999
Incluído pelo Decreto 8.691/2016



A Virtuous Cycle: Healthy Life Years as a Source for 
Continuous Economic Growth



Obrigado!Obrigado!

Para continuarmos conversando:

evandro.miola@inss.gov.br
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