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RESUMO 

 

Trata-se de uma dissertação concentrada na área Sociabilidade, Serviço Social e 

Política social, cuja Linha de Pesquisa é Serviço Social, Trabalho e Questão Social. 

Aborda a saúde do trabalhador, nos marcos da exploração e degradação da 

organização do trabalho, em um contexto contemporâneo de crise do capital e de 

contrarreforma do Estado brasileiro. O estudo é fundamentado pela centralidade da 

categoria trabalho, presente na tradição marxista, e pela teoria da determinação 

social da saúde. Tem como objetivo analisar os afastamentos por motivo de saúde 

dos servidores atendidos na unidade SIASS-UFRN, com vistas a contribuir para 

identificação dos determinantes sociais que perpassam o processo saúde-doença. 

Ainda, como objetivos específicos, visa identificar os determinantes individuais e as 

condições de vida e de trabalho dos servidores afastados, para reconhecer os perfis 

mais vulneráveis ao adoecimento; dar visibilidade aos determinantes sociais do 

processo saúde-doença dos servidores que incidem no afastamento de saúde, a fim 

de enfrentar as situações de risco à saúde do trabalhador; evidenciar as patologias 

adquiridas/agravadas no trabalho, no intuito de estabelecer relação com o 

afastamento; e contribuir para a compreensão da equipe acerca dos determinantes 

sociais de saúde, objetivando a qualificação dos processos de trabalho em saúde. A 

investigação é orientada pelo método crítico dialético e apresenta enfoque misto, por 

agrupar dados qualitativos e quantitativos, a partir de levantamento bibliográfico; 

pesquisa documental junto ao SIAPE-SAÚDE e SIGRH; e pesquisa de campo, 

através de entrevistas semiestruturadas aos profissionais da unidade que compõem 

a equipe multiprofissional, no total de dez. Para a análise de dados, adotou-se a 

técnica de Análise de Conteúdo e o tratamento estatístico com base em planilhas do 

EXCEL. Constatou-se que os determinantes sociais relacionados à dimensão do 

trabalho no processo saúde-doença dos servidores atendidos são aqueles citados 

na análise da equipe com maior frequência, em um cenário no qual os transtornos 

mentais lideram os afastamentos em número de dias na Unidade SIASS-UFRN. 

Nesse sentido, o transtorno mental é apresentado como patologia mais recorrente 

nos casos de intervenção da equipe multiprofissional, pela complexidade e 

especificidade que abarca o sofrimento psíquico. Por fim, tem-se o reconhecimento 

da significativa relação entre o  trabalho e o adoecimento sob o olhar dos 

entrevistados, com destaque para os docentes e profissionais da saúde, devido às 
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particularidades que envolvem essas categorias, tais como: intensa demanda de 

trabalho intelectual, sobrecarga e stress. Entre os trabalhadores da saúde, soma-se 

ainda o lidar com o sofrimento alheio. 

 

Palavras–chave: Trabalho. Saúde do trabalhador. Determinantes sociais da saúde. 

Determinação social da saúde. Servidor Público Federal. 
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ABSTRACT 

 

It is a dissertation that has as Area of Concentration Sociability, Social Service and 

Social Policy and as Line of Research, Social Service, Work and Social Question. It 

addresses the health of the worker within the framework of exploitation and 

degradation of work organization in a contemporary context of capital crisis and 

counterreformation of the Brazilian State. The study is based on the centrality of the 

work category present in the Marxist tradition and on the theory of social 

determination of health. The objective of this study is to analyze the health reasons 

for the employees attending the SIASS-UFRN unit, in order to contribute to the 

identification of the social determinants that go through the health-disease process. It 

has as specific objectives: to identify the individual determinants and living and 

working conditions of remote servers to recognize the profiles most vulnerable to 

illness; To give visibility to the social determinants of the health-disease process of 

the employees that affect the health remoteness, in order to face situations of risk to 

the health of the worker; To evidence the acquired / aggravated pathologies in the 

work in order to establish relation with the distance; And contribute to the team's 

understanding of the social determinants of health, with a view to qualifying the work 

processes in health. The research is guided by the critical dialectical method and 

presents a mixed approach, by grouping qualitative and quantitative data, from a 

bibliographical survey, documentary research with SIAPE-SAÚDE, to SIGRH and 

field research, through semi-structured interviews with the professionals of the unit 

Make up the multiprofessional team, in total ten. For data analysis, we adopted 

content analysis and statistical treatment based on EXCEL worksheets. We found 

that the social determinants related to the work dimension, in the health and illness 

process of the servants served, are the most frequently mentioned in the analysis of 

the team, in a scenario that the mental disorders lead the departures in number of 

days in the SIASS-UFRN Unit. In this sense, mental disorder is identified as a 

recurrent pathology in the cases of intervention by the multiprofessional team, due to 

the complexity and specificity of psychic suffering. Finally, we recognize the 

significant relationship between work and illness in the eyes of the interviewees, in 

which teachers and health professionals deserve greater attention because of the 

particularities involved in these categories, such as: great mental demand, overload, 

pressure, stress; Among health workers,  the suffering of others is added. 



10 
 

 

Keywords: Job. Worker's health. Determinants of health. Social determination of 

health. Public Federal Server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 Número total de dispensas, perícia singular e junta ..................... 119 

Quadro 2 Número total de afastamentos por faixa etária e sexo ................... 119 

Quadro 3 Número total de afastamento pelo CID10 ...................................... 125 

Quadro 4 Sintomas de Assédio Moral entre mulheres e homens .................. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Gênero dos servidores pesquisados ............................................ 135 

Gráfico 2 Escolaridade dos servidores pesquisados ................................... 136 

Gráfico 3 Nível do cargo dos servidores pesquisados ................................. 138 

Gráfico 4 Etnia dos servidores pesquisados ................................................ 142 

Gráfico 5 Década de ingresso dos servidores pesquisados ........................ 145 

Gráfico 6 Vínculo institucional dos servidores pesquisados em 2016 ......... 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

LISTA DE FIGURA 

 

Figura 1 Modelo conceitual adotado pela CNDSS, proposto por Dahlgren 

e Whitehead (1991) ...................................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABEPSS Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

CAP´S Caixas de Aposentadorias e Pensões 

CAPS Centro de Atenção Psicossocial 

CAS Coordenadoria de Atenção à Saúde do Servidor 

CBAS Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 

CDSS Comissão Sobre Determinantes Sociais da Saúde 

CEBES Centro Brasileiro de Estudos de Saúde  

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

CERESTS Centros de Referência em Saúde do Trabalhado 

CF Constituição Federal 

CFESS Conselho Federal de Serviço Social 

CGU Controladoria Geral da União 

CID 10 Classificação Internacional de Doenças 

CNDS Comissão Nacional Sobre Determinantes sociais da Saúde 

CNDSS Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde 

COAPS Coordenadoria de Apoio Psicossocial do Servidor 

COPS Coordenadoria de Promoção da Segurança do Trabalho e 

Vigilância Ambiental 

COVEPS Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Perícia em Saúde 

CRST Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 

DAS Diretoria de Atenção à Saúde do servidor 

DEPEN Departamento Penitenciário Federal 

DNOCS Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

DNS Departamento Nacional de Saúde  

DORTS Distúrbio Osteomusculares Relacionados ao Trabalho  

DPU Defensoria Pública da União 

DRF Delegacia da Receita Federal do Brasil 

DSS Determinantes Sociais da Saúde 

EBSERH Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  

ENPESS Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social 



15 
 

 

FHC Fernando Henrique Cardoso 

FUNASA Fundação Nacional de Saúde 

FUNPRESP Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 

Federal para os três poderes  

IAP´S Institutos de Aposentadoria e Pensões 

IAPAS Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência 

Social 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis 

IBGE Instituto Nacional Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMbio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

IFRN Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

INAMPS Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

INPS Instituto Nacional de Previdência Social 

INSS Instituto Nacional de Seguro Social 

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

LER   Lesão por Esforço Repetitivo  

LOS Leis Orgânicas da Saúde 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MARE Ministério da Administração e Reforma do Estado 

MS Ministério da Saúde 

NOB Norma Operacional Básica 

NPS Nova Promoção da Saúde 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ONGs Organizações Não Governamentais  

OSCIPs Organizações da Sociedade Civil de Interesses público  

OSs Organizações Sociais  

PASS Política de Atenção à Saúde do Servidor 

PCCTAE Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em 

Educação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Administra%C3%A7%C3%A3o_Financeira_da_Previd%C3%AAncia_e_Assist%C3%AAncia_Social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Administra%C3%A7%C3%A3o_Financeira_da_Previd%C3%AAncia_e_Assist%C3%AAncia_Social


16 
 

 

PDRE Plano Diretor da Reforma do Estado 

PF Polícia Federal 

PFN Procuradoria da Fazenda Nacional 

PNPS Política Nacional de Promoção da Saúde 

PNST Política Nacional de Saúde do Trabalhador 

PNSTT Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

PRF Polícia Rodoviária Federal 

PROGESP Pró-reitora de Gestão de Pessoas 

PSF Programa de Saúde da Família 

RENAST Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 

RGPS Regime Geral de Previdência Social 

SAMF Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda 

SIASS Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 

SIGRH Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos 

SIPEC Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal 

ST Saúde do Trabalhador 

SUS Sistema Único de Saúde 

UFERSA Universidade Federal do Semi-Árido 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

      

   

    

    

   

   

   

    

 

 



17 
 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 18 

2 A CENTRALIDADE DA CATEGORIA TRABALHO EM TEMPOS DE 
CRISE DO CAPITAL ................................................................................ 32 

2.1 As respostas do capital à sua crise de acumulação e às 
metamorfoses no âmbito do trabalho e do Estado .............................. 46 

2.2 As inflexões da crise do capital para o mundo do trabalho e a 
reconfiguração do papel Estado no Brasil: particularidades a partir 
dos anos de 1990 .................................................................................... 60 

3 AS IMPLICAÇÕES DA CONTRARREFORMA DO ESTADO NA 
POLITICA DE SAÚDE NO BRASIL ......................................................... 70 

3.1 Uma breve aproximação à política de saúde no Brasil: elementos 
históricos e sociais para se compreender o hoje ................................ 74 

3.2 Um convite à reflexão conceitual acerca da saúde ampliada e da 
saúde do trabalhador .............................................................................. 83 

3.3 A política de saúde do trabalhador no Brasil ....................................... 92 

4 A EDIFICAÇÃO DO SOCIAL NA SAÚDE: ELEMENTOS HISTÓRICOS 
E CONTEMPORÂNEOS ACERCA DA CONCEPÇÃO DE SUA 
DETERMINAÇÃO SOCIAL .................................................................... 100 

4.1 A teoria da determinação social da saúde: uma orientação 
imprescindível para a análise da Saúde do Trabalhador .................... 112 

5 OS AFASTAMENTOS POR MOTIVO DE SAÚDE NA UNIDADE 
SIASS-UFRN E SEUS DETERMINANTES SOCIAIS .............................. 118 

5.1 O perfil dos servidores que mais reincidiram no afastamento por 
motivo de saúde, entre 2009-2016 ......................................................... 134 

5.2 A determinação social da saúde, o trabalho e  os afastamentos por 
motivo de saúde na Unidade SIASS-UFRN, segundo a equipe  
multiprofissional do serviço .................................................................. 147 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................... 166 

 REFERÊNCIAS ......................................................................................... 170 

 APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada ....................... 184 

 APÊNDICE B – Estudo de caso .............................................................. 185 

 ANEXO – Parecer consubstanciado do CEP ........................................ 187 

 

 

 

 



18 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse desta pesquisadora pelo debate sobre a centralidade da categoria 

trabalho foi ampliado ao cursar a disciplina Tópicos Especiais em Serviço Social, 

ainda na condição de aluna especial do mestrado, em 2013, e participar de eventos 

da categoria, como o XIV Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), em 

2013, e o XIV Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), 

em 2014. 

Os eventos supracitados também foram responsáveis por instigar ricas 

indagações quanto às metamorfoses no mundo do trabalho em meio ao capitalismo 

contemporâneo e seus rebatimentos aos trabalhadores: precarização, terceirização, 

desemprego estrutural, intensificação da exploração e flexibilização de direitos 

sociais e trabalhistas, enquanto respostas do capital à sua crise estrutural de 

acumulação. 

No Serviço Social brasileiro, a categoria trabalho ganhou relevo a partir dos 

anos de1980, em razão de uma nova perspectiva analítica que visava qualificar a 

profissão como uma especialização do trabalho coletivo, inserida na divisão social e 

técnica do trabalho, partícipe da produção e reprodução das relações sociais.  

Nas diretrizes Curriculares de 1996 e no Código de Ética do Serviço Social de 

1993 (CFESS nº 273), essa categoria é eixo central na leitura das relações sociais 

vigentes, além da presença constante e qualificada da condição de trabalhador 

assalariado do/a assistente social na produção científica da área, tanto em nível de 

graduação quanto de pós-graduação. 

As experiências profissionais da autora também influenciaram na construção 

deste estudo: o trabalho em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

responsável pelo atendimento de portadores de transtornos mentais severos e 

persistentes, no período de maio de 2010 a julho de 2011; e no serviço de Perícia 

Oficial em Saúde, de setembro de 2012 até o presente momento, os quais fizeram 

emergir a inquietação quanto à necessidade de uma leitura crítica acerca da saúde 

do trabalhador, em um contexto de crise do capital. 

Nesse sentido, a realidade evidenciou a determinação social do trabalho no 

processo saúde-doença dos sujeitos, a partir de uma análise da contradição central 

da sociedade capitalista: capital x trabalho, na qual a saúde passa a ser 

inversamente proporcional ao trabalho nos marcos da acumulação burguesa. Para 
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Krug (2006), o trabalho tem centralidade na análise do processo saúde-doença não 

somente por fomentar riscos à saúde, mas porque, enquanto categoria social, passa 

a ser estruturante na organização da sociedade. 

Logo, o agravo à saúde do trabalhador é compreendido como uma expressão 

da questão social1, pois mesmo os trabalhadores compartilhando de um adoecer em 

conjunto com a população em geral, eles ainda apresentam um processo de 

adoecimento específico oriundo de patologias próprias da atividade laboral 

desenvolvida (MENDES, 1995). 

Desse modo, definida enquanto um conjunto de expressões de 

desigualdades, como indica Iamamoto (2009), a questão social – objeto de 

intervenção e pesquisa dos/as assistentes sociais – passa a ser também 

configurada pelos processos de resistência e luta da classe trabalhadora. Assim 

sendo, identificar esses elementos de análise 

 
[...] demanda uma atuação profissional em uma perspectiva totalizante, 
baseada na identificação dos determinantes sociais, econômicos e culturais 
das desigualdades sociais. A intervenção orientada por esta perspectiva 
crítica pressupõe: leitura crítica da realidade e capacidade de identificação 
das condições materiais de vida, identificação das respostas existentes no 
âmbito do Estado e da sociedade civil, reconhecimento e fortalecimento dos 
espaços e formas de luta e organização dos(as) trabalhadores(as) em 
defesa de seus direitos; formulação e construção coletiva, em conjunto com 
os trabalhadores, de estratégias políticas e técnicas para modificação da 
realidade e formulação de formas de pressão sobre o Estado, com vistas a 
garantir os recursos financeiros, materiais, técnicos e humanos necessários 
à garantia e ampliação dos direitos (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO 
SOCIAL, 2013, p. 32). 

 
Diante da complexidade do processo de análise das expressões da questão 

social e considerando a importância de uma aproximação, a qual busque 

compreender a saúde do trabalhador mediante uma perspectiva de totalidade, o 

presente estudo busca contribuir para um enfoque social do processo saúde-doença 

por meio da investigação acerca dos determinantes sociais que perpassam os 

afastamentos por motivo de saúde dos servidores da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), na Unidade do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde 

do Servidor (SIASS-UFRN). Para tanto, a pesquisa teve parecer favorável do Comitê 

de Ética do Hospital Onofre Lopes sob o número 1.797.005. 

                                                           
1
 Segundo Iamamoto (2009, p. 27), a Questão Social pode ser definida como: “O conjunto das 

expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura que têm uma raiz comum: a 
produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da sociedade”. 
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Uma vez que o reconhecimento da determinação social da saúde demanda 

novas estratégias no enfrentamento das iniquidades em saúde, ações voltadas aos 

fatores sociais são exigidas, ou seja, um trabalho perante as múltiplas expressões 

da questão social, com as quais o Serviço Social atua diretamente em seu cotidiano 

profissional. Nessa perspectiva, a saúde é uma dessas expressões por, dentre 

outros motivos, ser produto de um conjunto de fatores determinantes e 

condicionantes, no âmbito social e econômico, assim como elucida Iamamoto 

(1997): 

 
Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais 
variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam 
no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social 
pública, etc. Questão social que, sendo desigualdade, é também rebeldia 
por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem, 
opõem-se. É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da 
rebeldia e da resistência que trabalham os assistentes sociais, situados 
nesse terreno movido por interesses sociais distintos, os quais não é 
possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em sociedade. [...] a 
questão social, cujas múltiplas expressões são objeto do trabalho cotidiano 
do assistente social (IAMAMOTO, 1997, p. 14). 

 
Por isso, tendo as manifestações da questão social enquanto base de sua 

fundamentação, o Serviço Social muito tem a contribuir para a elaboração de 

estudos críticos no campo da saúde do trabalhador, no desvelamento das 

particularidades da realidade, mediante uma análise pautada numa perspectiva 

crítica, em compromisso com o projeto ético-político e a classe trabalhadora. 

Nesse sentido, é necessário destacar que o Conselho Nacional de Saúde, por 

meio da resolução n° 287, de 08 de outubro de 1998, elencou os (as) assistentes 

sociais como categoria profissional de nível superior para fins de atuação no referido 

conselho. 

Ainda, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) publicou a Resolução 

n° 383/99, de 29 de março de 1999, que caracteriza o assistente social como 

profissional de saúde, considerando o novo conceito de saúde construído a partir da 

8ª Conferência Nacional de Saúde, no qual ampliou-se o entendimento do processo 

saúde-doença. Logo, as ações e serviços de saúde, necessariamente, devem ter 

caráter interdisciplinar, em consonância com a perspectiva ampliada de saúde. 

Assim, de modo a legitimar a caracterização do assistente social enquanto 

profissional da saúde, a resolução supracitada considerou que a intervenção junto 

aos fenômenos socioculturais e econômicos, os quais podem reduzir a eficácia dos 
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programas de prestação de serviços nos níveis de promoção, proteção e/ou 

recuperação da saúde, é atribuída ao/à assistente social que atua nessa área. 

Além disso, esse (a) profissional contribui para o atendimento às demandas 

imediatas da população e facilita o acesso às informações e ações educativas, para 

que a saúde possa ser compreendida como produto das condições gerais de vida e 

da dinâmica das relações sociais, econômicas e políticas do País (CONSELHO 

FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 1999). 

Logo, reconhece-se e se reafirma a importância do Serviço Social na defesa 

da política pública de saúde e a competência do/a assistente social para atuar nas 

diferentes expressões da questão social, no âmbito das políticas sociais, inclusive na 

saúde do trabalhador. Nesse contexto, o Serviço Social na área da saúde objetiva 

compreender os determinantes sociais, econômicos e culturais que interferem no 

processo saúde-doença e buscar estratégias de enfrentamento às várias questões 

(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 1999, 2013). 

Diante da construção histórica e legal da formação e exercício profissional 

enquanto assistente social em uma instituição federal de ensino, por meio da 

presente pesquisa, busca-se problematizar a saúde do trabalhador na administração 

pública federal, tendo como motivação os poucos estudos voltados para a esfera do 

serviço público.  

Conforme Gomez e Lacaz (2005), no que tange à produção científica na área 

da saúde do trabalhador, a referência ainda presente, em grande parte, é do setor 

industrial e, apenas em anos recentes, vêm emergindo estudos do setor de serviços. 

Mesmo assim, segundo Wünsch Filho (2004), estima-se que a produção brasileira 

representa menos de 1% dos artigos científicos divulgados anualmente, com 

enfoque nas relações de trabalho e saúde. 

Ademais, defende-se a necessidade de uma investigação que, ao analisar a 

saúde dos servidores públicos, efetive uma análise de conjuntura referente à 

degradação da organização do trabalho e à reconfiguração do papel do Estado, num 

contexto de reestruturação produtiva, de mundialização do capital e propagação da 

ideologia neoliberal, em tempos de crise estrutural.  

Conforme Ferreira Júnior (2000), a partir do contexto histórico, houve uma 

mudança no perfil do trabalho e dos trabalhadores, impressa nos determinantes do 

processo saúde-doença dos trabalhadores, na organização, nas práticas de saúde e 

no quadro de morbimortalidade relacionado ao trabalho. 
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Dessa forma, a perspectiva aqui referida tem como base a premissa de que “a 

saúde do trabalhador sofre forte impacto do capitalismo contemporâneo, em que a 

produtividade, a competitividade e a flexibilidade se sobrepõem aos aspectos 

humanos e sociais” (MENDES; WUNSCH, 2007, p. 154). 

Então, guiada por essa compreensão, a presente investigação foi 

desenvolvida no SIASS, instituído pelo Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009 

(BRASIL, 2009), na unidade da UFRN, o qual é operacionalizado pela Diretoria de 

Atenção à Saúde do Servidor (DAS) no atendimento pericial em saúde a 32 órgãos 

partícipes da administração pública federal 2 , com uma abrangência de 

aproximadamente 12.000 servidores em exercício, no estado do Rio Grande do 

Norte 3 . Pondera-se que, a análise de dados  se refere aos afastamentos dos 

servidores da UFRN, que totalizam  5.456, entre docentes e técnicos administrativos 

(DAP-UFRN,2016). 

Segundo o Regimento Interno da Reitoria da UFRN (2012), a DAS é o órgão 

responsável pela gestão de ações referentes à atenção à saúde, perícia em saúde, 

vigilância e segurança no trabalho e qualidade de vida. No organograma 

institucional, ela está subordinada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, sendo 

constituída pela Coordenadoria de Atenção à Saúde do Servidor (CAS), 

Coordenadoria de Apoio Psicossocial do Servidor (COAPS), Coordenadoria de 

Vigilância Epidemiológica e Perícia em Saúde (COVEPS) e Coordenadoria de 

Promoção da Segurança do Trabalho e Vigilância Ambiental (COPS). 

Na Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor, o serviço ocupa centralidade na 

garantia de direitos, promoção à saúde e democratização das relações de trabalho, 

a exemplo da avaliação pericial de servidores e seus dependentes legais, que se 

configura como procedimento indispensável nos processos de licenças, remoções, 

aposentadorias, readaptações, nexos de acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho, avaliações de capacidade laborativa, conforme a Lei nº 8.112/90 (BRASIL, 

1990a). 

                                                           
2
  IFRN, UFERSA, FUNASA, DRF, PF, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do RN, 

PRF, DEPEN, IBAMA, IBGE, INCRA, ANVISA, DPU, DNOCS, MAPA, SAMF, Procuradoria da União 
da Advocacia-Geral da União, Delegacia da Receita Federal do Brasil, INPE, CGU, PFN, 
Superintendência do Patrimônio da União, ICMBio, IPHAN, Delegacia Federal do Desenvolvimento 
Agrário, Agência Nacional de Transportes Terrestres e Coordenação Regional Nordeste II da 
Fundação Nacional do Índio. 
3
 Os servidores em trânsito desses órgãos públicos, isto é, lotados em outros estados brasileiros, são 

atendidos mediante solicitação formal da unidade de origem. 
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No Serviço Público Federal, a Política de Atenção à Saúde do Servidor veio a 

ser construída apenas ao longo dos últimos anos. Na análise de Sória e Gomes 

(2014), diante de um histórico marcado pela fragmentação das ações, com poucos 

avanços, diferentes alcances e estruturas, alguns órgãos organizavam seus próprios 

serviços de saúde sem diretrizes de uma política nacional. No âmbito federal, em 

2003, ações pontuais foram desenhadas na busca da implementação de um sistema 

único de atenção, promoção e acompanhamento da saúde dos servidores, o que 

viria a ser o SIASS. 

Nesse contexto, os referidos autores destacam a regulamentação dos 

exames médicos periódicos no serviço público federal pelo Decreto n.º 6.856/2009, 

com critérios definidos para a realização, sendo bianual para servidores com idade 

entre 18 e 45 anos; anual, para servidores acima de 45 anos ou expostos a riscos 

ocupacionais, ou portadores de doenças crônicas; e a cada seis meses, para 

profissionais que atuam com radiação. Além disso, por meio da Portaria Normativa 

nº. 3/2009, houve a instituição do auxílio saúde suplementar aos servidores e seus 

dependentes. 

No mesmo ano, também se destaca a criação do Departamento de Saúde, 

Previdência e Benefícios do Servidor da Secretaria de Recursos Humanos do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que buscou operacionalizar uma 

política de atenção à saúde baseada na equidade e na universalidade de garantias 

fundamentais nos diferentes órgãos da administração pública federal, de acordo com 

o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal (2010).  

Nesse cenário, o advento do conceito de Perícia Oficial em Saúde possibilitou 

uma ruptura com as avaliações centradas unicamente no saber médico, de modo 

que outras áreas de formação passaram a compor a avaliação pericial a fim de 

subsidiar a decisão pericial, a partir de pareceres, acompanhamentos e estudos 

especializados de assistentes sociais, psicólogos, médicos do trabalho, enfermeiros, 

engenheiros e técnicos de segurança. 

Dessa forma, houve uma aproximação mais consistente entre a concepção 

ampliada de saúde e o trabalho interdisciplinar, “visto que o campo da saúde não é 

privativo de nenhuma categoria profissional, ao mesmo tempo em que uma ou outra 

categoria profissional não é suficiente para atender às necessidades sociais de 

saúde” (CAMARGO, BELLINI, 2014, p.10). 
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Ainda, é preciso ter ciência de que a perícia em saúde é uma iniciativa que 

compõe a Política de Atenção à Saúde do Servidor, uma vez que suas ações devem 

fomentar a promoção à saúde, a vigilância nos ambientes e os processos de 

trabalho, de modo a prevenir os adoecimentos oriundos do trabalho. Portanto, as 

dimensões da prevenção e promoção na atenção à saúde do servidor também 

compreendem o SIASS, juntamente com a pericial. 

As dimensões supracitadas podem ser praticadas simultaneamente pelos 

profissionais de saúde, sobretudo em ações e articulações para além do serviço e 

da política de atenção à saúde do servidor, isto é, na articulação intersetorial. 

Inclusive, na atenção integral à saúde são implicadas organicamente a 

intersetorialidade e interdisciplinaridade como requisitos no atendimento às 

necessidades em saúde, nos processos de trabalho das equipes multiprofissionais 

(COSTA, 2010; CAMARGO; BELLINI, 2014). Dessa forma, 

 
Prestar uma atenção em saúde com vistas à integralidade significa 
conceber o cidadão como sujeito social, histórico e político, na sua 
totalidade. Para a sua efetivação, é necessário (...) o desenvolvimento de 
processos de trabalho que priorizem a interdisciplinaridade e a 
intersetorialidade, porque a ação isolada de uma ou outra política pública 
e/ou social não é suficiente para atender às necessidades de saúde 
(CAMARGO; BELLINI, 2014, p. 3). 

 

Desse modo, para uma atuação crítica e competente, é preciso conhecer as 

condições de vida e de trabalho dos usuários e buscar a necessária atuação em 

equipe, tendo em vista a importância da interdisciplinaridade na atenção em saúde.  

Cabe ressaltar que, nesse contexto, necessariamente, o “social” é 

disseminado entre os diferentes profissionais que compõem a atuação 

multiprofissional, na qual a consideração dos determinantes sociais presentes no 

processo saúde-doença não deve ser remetida ao serviço social enquanto atribuição 

privativa, mas como competência e responsabilidade do conjunto de trabalhadores 

da saúde (ROSA, 2016). 

Nessa direção, o campo de atuação e pesquisa, denominado Saúde do 

Trabalhador, por essência, é um 

 
Campo interdisciplinar e multiprofissional, pois as análises dos processos de 
trabalho, pela sua complexidade, tornam a interdisciplinaridade uma 
exigência intrínseca, pois compreende um corpo de práticas teóricas 
interdisciplinares, sejam elas técnicas, sociais, humanas e 
interinstitucionais, desenvolvidas por diversos atores situados em lugares 
sociais distintos e informados por uma perspectiva comum. Assim, nenhuma 
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disciplina ou campo do saber isolado consegue contemplar a abrangência 
da relação processo trabalho-saúde em suas múltiplas e imbricadas 
dimensões (KRUG, 2006, p.63). 

Assim, considerando os afastamentos por motivo de saúde como objeto de 

análise, busca-se promover uma investigação interdisciplinar, imprescindível ao 

campo da saúde do trabalhador, mediante uma perspectiva que reconhece a 

determinação social da saúde enquanto temática que permite analisar melhor a 

relação saúde-sociedade e a atuação dos profissionais da saúde, no intuito de 

contribuir efetivamente para que, nessa relação, seja possível fomentar 

potencialidades e superar perdas de capacidades (MBELLINI; SCHÜTZ , 2009). 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2014, foram 

identificadas 2.445 licenças para tratamento da saúde, das quais 830 foram 

concedidas por dispensa administrativa, 1.352 foram avaliadas por perícia singular e 

263, por junta oficial4. Já em 2015, foram concedidas 2.651 licenças para tratamento 

da própria saúde, das quais 1.043 foram homologas por dispensa, 1.416 analisadas 

por perícia singular e 192, por junta (RELATÓRIO DE PESQUISA GERENCIAL DO 

SIAPE SAÚDE - 2014 /2015). 

Diante dessa realidade, na investigação dos afastamentos por motivo de 

saúde dos servidores da UFRN atendidos na unidade SIASS-UFRN, com a 

finalidade de identificar os determinantes sociais sob a teoria da determinação 

social, como fundamento do percurso teórico-metodológico, adotou-se a concepção 

dialética de realidade, em que a análise dialética, ao mesmo tempo, constitui e 

transforma o objeto. Adere destrutivamente ao objeto, na medida em que desvenda 

e desmascara os seus fetichismos, as suas contradições e os seus movimentos 

(IANNI, 1980, p. 13).  

Nessa perspectiva, na busca pelo desvelamento dos determinantes sociais da 

saúde, nesta análise, foram adotados os princípios da totalidade, no entendimento 

da “realidade social como um todo orgânico, estruturado, no qual não se pode 

entender um elemento, um aspecto, uma dimensão, sem perder a sua relação com o 

conjunto” (LÖWY, 2008, p. 16); da contradição, sem a qual a totalidade seria inerte, 

estagnada, quando se sabe que sua natureza é de constante transformação e 

                                                           
4
A Dispensa se trata de licença que não ultrapassar cinco dias contínuos ou que, somadas a outras 

licenças, em 12 meses, seja inferior a quinze dias. A licença de até 120 dias, ininterruptos ou não, no 
período de 12 meses, será por perícia singular e, acima desse número de dias, obrigatoriamente, por 
junta composta por três médicos ou três cirurgiões-dentistas (MANUAL OFICIAL EM PERÍCIA EM 
SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, 2010).   
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movimento; e da mediação, princípio responsável por articular as totalidades, cuja 

inexistência resultaria em uma totalidade concreta, sociedade burguesa, 

indiferenciada, que cancelaria o seu caráter concreto, já determinado como “unidade 

do diverso” (NETTO, 2009 p. 690). 

Logo, a articulação e o conhecimento dessas categorias nucleares para a 

pesquisa foram essenciais, pois através delas, segundo o referido autor, Marx 

descobriu a perspectiva metodológica que lhe proporcionou o surgimento de sua 

teoria social, embora não dissipe a complexidade encontrada no processo de 

investigação de idas e vindas e de negação que, aliás, é constituinte da pesquisa 

dialética. 

 
[...] nenhuma formação teórico-metodológica é garantia de êxito na 
investigação. Ela é um dos componentes da investigação e deve ser um 
componente fundamental. Não há pesquisa rica feita por sujeito ignorante, 
mas só o sujeito culturalmente rico não constitui garantia para o êxito da 
pesquisa. Quase sempre, nós temos uma noção muito linear da pesquisa, 
sobretudo quando a gente lê as teses. O sujeito formulou hipóteses, 
encontrou variáveis, fez uma pesquisa riquíssima. Quem faz pesquisa sabe 
que não é assim. Há idas e vindas, você abandona supostos, tem que 
reciclá-los, retificá-los, frequentemente, a hipótese inicial serviu só como um 
condutor que foi logo substituído quando você encontrou o rumo (NETTO, 
1988 p. 64). 

 

Essa perspectiva remete ao movimento de espiral (superação) da lei da 

dialética, a qual caracteriza-se pelo “retorno acima do superado para dominá-lo e 

aprofundá-lo, para elevá-lo de nível, libertando-se de seus limites (de sua 

unilateralidade)”, conforme Lefebvre (1991, p. 240). 

 Uma vez que a perspectiva dialética consiste em uma leitura da realidade 

como movimento permanente, enquanto processo e transitoriedade, portanto, é uma 

“negação permanente dos estados, formas e fenômenos, para demarcar sua 

existência e possibilitar seu próprio movimento, o seu devir ou vir a ser, o que será 

novamente negado para que o próprio movimento siga seu curso” (PRATES, 2014, 

p. 1). 

Para a autora, esse aspecto pressupõe também o princípio da historicidade, 

já que só “podemos conhecer um fenômeno, os sujeitos, as instituições, a partir do 

resgate de sua gênese, ou seja, do conhecimento de sua história, do curso de 

transformações ocorridas na sua constituição” (Idem, 2005, p. 142). 

Destarte, buscou-se guiar esta pesquisa pelo materialismo dialético, e a 

metodologia que orientou a sistematização dos dados coletados foi pautada numa 
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análise qualitativa e quantitativa, em razão de as duas abordagens proporcionarem 

uma aproximação mais consistente com os objetivos pretendidos, além da intenção 

de reiterar a complementaridade de ambos os métodos nas sucessivas 

aproximações ao objeto investigado. Isto porque, como aponta Lefebvre (1991, p. 

211): 

 
Tão somente a quantidade permite que nosso mundo qualitativo tenha uma 
estrutura definida, sem deixar de ser qualitativo. No devir, a qualidade dura, 
se prolonga, se repete, conserva-se a mesma no curso de um crescimento 
quantitativo gradual [...] Por conseguinte, a quantidade introduz também a 
descontinuidade. O ser qualitativo, considerado em sua relação com a 
quantidade, manifesta-se como uma unidade concreta, a unidade de vários 
instantes sucessivos, durante os quais a qualidade não se modifica. 

 
Nesse sentido, elegeu-se como instrumento de coleta o levantamento 

bibliográfico, o qual se utiliza de materiais já elaborados sobre a temática 

investigada, como livros e artigos científicos. Assim, “o mais importante para quem 

faz opção pela pesquisa bibliográfica é ter a certeza de que as fontes a serem 

pesquisadas já são reconhecidamente do domínio cientifico” (SA-SILVA; ALMEIDA; 

GUINDANI, 2009, p. 5). 

O processo de análise das categorias propostas na construção deste 

trabalho, a vinculação teórica acerca da centralidade do trabalho na edificação do 

ser social e a sua relação com o processo saúde-doença culminaram na 

aproximação a uma produção teórica que traz uma perspectiva crítica marxista, 

como na obra do próprio Marx (1983, 2008). 

Para a composição bibliográfica do corpus, também foram consideradas as 

obras de Antunes (2004, 2005, 2009, 2011); Alves (1999, 2011, 2013); Lessa (2000, 

2002); Tonet (2009, 2012); Iamamoto (1998, 2007, 2014); Mota (1998, 2008); Netto 

e Braz (2012); Behring (2003, 2008); Lukács (1978,1979), dentre tantos outros, os 

quais colaboraram com a problematização desta pesquisa em suas dimensões 

oncológica e abstrata, sob a sociabilidade capitalista e suas severas implicações à 

classe trabalhadora.  Dentre elas, a saúde do trabalhador e suas determinações 

sociais, aqui, analisadas por Barreto (2006); Barata (2009); Laureall (1989, 2002); 

Mendes e Wunsch (2007, 2011); Praun (2010) e Seligmann-Silva (2011). 

Ainda, recorreu-se à pesquisa documental junto aos relatórios gerenciais do 

SIASS (SIAPENET-SAÚDE), tendo como filtro os afastamentos por motivo da saúde 
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dos servidores da UFRN, contemplando dispensas, perícias singulares e juntas, no 

recorte temporal de 02/01/2011 a 30/12/2015.   

Por meio do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) da 

UFRN, buscou-se identificar o perfil dos servidores da UFRN mais reincidentes 

quanto ao afastamento por motivo de saúde, no período igual ou superior a 500 dias 

(número de dias explicado a seguir) e, por essa razão, o período foi ampliado, 

passando a ser de 2009 a 2016. 

Finalmente, a coleta de dados em campo se deu através da realização de 

entrevistas semiestruturadas, com a utilização de roteiro como instrumento 

norteador, composto de questões abertas e fechadas, aos profissionais que atuam 

na Unidade SIASS-UFRN, os quais contaram com a leitura individual de um estudo 

de caso – presente nos apêndices – previamente, no sentindo de fomentar a 

sensibilização e inquietação quanto à temática, a partir da realidade do serviço.  

No universo de 1105 servidores, foi eleita uma amostra não probabilística 

intencional de dez profissionais, escolhidos pelo critério de representatividade das 

distintas profissões6 e mencionados por codinomes de artistas da música popular 

brasileira ao longo do estudo: Elis Regina; Gal Costa; Cássia Ellen; Elza Soares; 

Vanessa da Mata; Marisa Monte; Chico Buarque; Elba Ramalho; Paula Toller e 

Maria Betânia, na tentativa de imprimir leveza, ânimo e vigor ao problematizar a dura 

realidade referente ao adoecimento e sofrimento oriundos do trabalho.  

Neste sentido, indica-se que os resultados, a partir das entrevistas, irão 

permear o estudo em todas as suas categorias e subcategorias. Já a partir do 

próximo tópico, os depoimentos dos profissionais se farão presentes, os quais se 

perpetuarão ao longo de todo o trabalho enquanto artifício dialético de exposição. 

Os critérios de inclusão foram: fazer parte do quadro permanente da unidade 

de saúde; ter no mínimo 03 anos de experiência no serviço e ser servidor da UFRN, 

em razão de tentar-se construir um perfil capaz de transmitir os dados da forma mais 

fidedigna possível. Para tanto, acredita-se na importância da experiência e vivência 

profissional, bem como no conhecimento da dinâmica institucional. 

                                                           
5
Segundo o demonstrativo de pessoal lotado via SIGRH, emitido em 17/05/2017, às 17:50. 

6
Enfermagem, Engenharia da segurança do trabalho, Psicologia, Serviço Social, Medicina do Trabalho,Medicina 

pericial, Odontologia, Assistente Administrativo, Técnico  de enfermagem e  Técnico da segurança do trabalho. 
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Além disso, para garantir uma análise mais autêntica do conteúdo das 

entrevistas que, de acordo com May (2004, p. 169), “são utilizadas como um recurso 

para entender como os indivíduos decifram o seu mundo social e nele agem”, foi 

utilizado um gravador e foram feitas anotações, cuja autorização foi pedida aos 

entrevistados.  

A análise dos dados coletados foi feita por meio do tratamento estatístico, 

com base em planilhas EXCEL para os dados quantitativos e na técnica de análise 

de conteúdo para os qualitativos, a qual é considerada por Bardin (2004, p.42) como 

 
Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição no conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas 
mensagens. 

 
Dessa forma, a pesquisa ainda pode ser concebida de diversas formas, 

considerando a perspectiva teórica e a intencionalidade do pesquisador, seja pela 

adoção de conceitos referentes ao sentido estatístico do discurso, seja pela 

interferência por meio do reconhecimento objetivo de características das mensagens 

(BARDIN, 2004). A exposição dos dados foi realizada por meio de gráficos, tabelas e 

citações diretas das falas. 

O percurso metodológico e as estratégias foram adotados em consideração à 

relevância de estudos na área da saúde do trabalhador, em razão do caráter crucial 

aos que vivem do trabalho. Assim, como questão central desta pesquisa, tem-se: 

quais determinantes sociais da saúde perpassam o afastamento por motivo de 

saúde dos servidores da UFRN?, pois acredita-se que tal indagação contribui para 

um exercício profissional mais condizente com os preceitos de uma concepção 

ampliada de saúde e com o projeto ético-político do Serviço Social. 

Para tanto, foram instituídas as seguintes questões norteadoras desta 

investigação: qual o perfil dos servidores afastados por motivo de saúde? Quais os 

determinantes sociais de saúde mais evidenciados nos afastamentos dos 

servidores? Quais as patologias relacionadas aos afastamentos? Quais os 

determinantes que a equipe multiprofissional mais identifica nos afastamentos dos 

servidores da UFRN? 

Então, enquanto objetivo geral, pretendeu-se analisar os afastamentos por 

motivo de saúde dos servidores atendidos na unidade SIASS-UFRN, com vistas a 
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contribuir para a identificação dos determinantes sociais que perpassam o processo 

saúde-doença. Como objetivos específicos, buscou-se: 1) Identificar os 

determinantes individuais e as condições de vida e trabalho dos servidores 

afastados, para reconhecer os perfis mais vulneráveis ao adoecimento; 2)Dar 

visibilidade aos determinantes sociais do processo saúde-doença dos servidores 

que incidem no afastamento de saúde, a fim de enfrentar as situações de risco à 

saúde do trabalhador; 3) Evidenciar as patologias adquiridas/agravadas no trabalho, 

no intuito de estabelecer relação com o afastamento; 4) Contribuir para a 

compreensão da equipe acerca  dos determinantes sociais de saúde, objetivando a 

qualificação dos processos de trabalho em saúde. 

 O presente trabalho foi organizado da seguinte forma: no inicial, apresentam-

se as motivações do estudo de modo a justificar a construção do objeto de pesquisa, 

bem como os caminhos metodológicos percorridos para sua elaboração. No 

segundo capítulo, trata-se da centralidade da categoria do trabalho na edificação do 

ser social em suas dimensões ontológica e concreta, além da problematização do 

trabalho sob a sociabilidade capitalista em que se acirra a dimensão abstrata, 

especialmente a partir de 1970, expressa pela degradação e deterioração de direitos 

que passam a repercutir drasticamente na saúde do trabalhador.  

Desse modo, com maior enfoque, sem desconsiderar o percurso histórico da 

acumulação capitalista e seus modelos de produção, foram exploradas as 

transformações no mundo do trabalho e no Estado, assim como suas repercussões 

no processo saúde-doença dos trabalhadores, nos marcos da crise estrutural do 

capital; e suas implicações para a realidade brasileira na década de 1990, com 

ênfase na Contrarreforma do Estado.  

No capítulo seguinte, abordou-se a saúde do trabalhador nos marcos da 

saúde pública no Brasil, a partir de um movimento que buscou problematizar 

particularidades históricas e tendências atuais. Nesse aspecto, fez-se um resgate 

histórico da política em sua perspectiva ampliada e foram apresentadas a 

centralidade do trabalho no processo saúde-doença e a contextualização da 

legislação vigente.    

 No quarto capítulo, problematizou-se a teoria da determinação social da 

saúde, tendo em vista a sua importância para a saúde do trabalhador, numa 

perspectiva crítica. Além disso, foram apresentadas considerações e distinções 

sobre o enfoque dado aos determinantes sociais da saúde pela Comissão Nacional 
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de Determinantes Sociais da Saúde que, diante dos referenciais do projeto de 

reforma sanitária, apresenta limitações. 

No quinto e último capítulo, de maneira mais sistemática, foram demonstrados 

os dados referentes aos afastamentos por motivo de saúde dos servidores da UFRN 

e a percepção dos profissionais da unidade acerca dos determinantes sociais da 

saúde que perpassam essas licenças.  

Por fim, por defender a ideia de que o agravo à saúde dos trabalhadores é 

oriundo do acirramento das expressões da questão social, analisou-se a relevância 

da pesquisa para o acúmulo da produção teórica do Serviço Social, ao passo em 

que o arcabouço teórico é o guia das mediações postas, diante do objeto de 

intervenção e produção científica: a questão social. 

Para a instituição, a importância do estudo se justifica pelos dados obtidos, os 

quais poderão subsidiar projetos de promoção em saúde no âmbito da Pró-Reitoria 

de Gestão de Pessoas (PROGESP) da UFRN, uma vez que reiteram a relação do 

trabalho e com o adoecimento sob a avaliação da equipe multiprofissional, bem 

como o levantamento bibliográfico e documental. Para isso, a articulação com as 

demais diretorias da Pró-Reitoria é indispensável, uma vez que favorece a 

formulação de ações que visem à prevenção do processo saúde-trabalho-

adoecimento.  

Portanto, além do caráter político assumido enquanto instrumento acadêmico 

de enfrentamento dos ditames do capital, esta pesquisa se justifica por propiciar 

uma leitura crítica e criativa dos impasses colocados pela contrarreforma do estado 

brasileiro e pelos ajustes neoliberais para os que vivem do trabalho, bem como por 

suscitar o não conformismo em relação aos aspectos imediatistas, aparentes e 

superficiais presentes na realidade investigada. 
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2 A CENTRALIDADE DA CATEGORIA TRABALHO EM TEMPOS DE CRISE DO 

CAPITAL 

 
 

[...] todos os fenômenos econômicos sociais, todas as 
chamadas leis da economia e da sociedade, são produto 
da ação humana e, portanto, podem ser transformados 
por essa ação (LÖWY, 2008, p.15). 
 

Inicialmente, pretende-se problematizar o trabalho em sua concepção mais 

ontológica, enquanto atividade na qual o ser social se funda para, com isso, 

reafirmar a centralidade da categoria trabalhadora a partir da tradição marxista. Em 

seguida, o trabalho será debatido com base no modo de produção burguesa, no qual 

ganha relevo o caráter abstrato em detrimento da dimensão concreta. Além disso, 

serão destacadas as repercussões da crise estrutural do capital, inaugurada na 

década de 1970, nos processos de intensificação da exploração e degradação do 

trabalho. 

 Então, parte-se da constatação de que a satisfação material das 

necessidades dos homens em sociedade ocorre pela interação com a natureza, que 

transforma recursos naturais em produtos para atender às necessidades. A 

transformação é realizada pelo trabalho que, para se constituir como tal, exige 

instrumentos, habilidades e conhecimentos e implica no desenvolvimento de novas 

necessidades, além de sempre ser uma atividade de caráter coletivo (NETTO; 

BRAZ, 2012). 

Nessa perspectiva, ao longo dos séculos, o trabalho vem sendo considerado 

essencial para a produção dos instrumentos, dos meios e das condições de 

existência material e espiritual humanas. Nessa direção, o trabalho se configura no 

status ontológico, não determinado por um modelo de sociedade, isto é: 

 
[...] como criador de valores de uso, como trabalho útil, é o trabalho, por 
isso, uma condição de existência do homem, independentemente de todas 
as formas de sociedade, eterna necessidade natural de mediação do 
metabolismo entre homem e natureza e, portanto, vida humana (MARX, 
1983, p. 50). 

 
 Conforme Netto e Braz (2012), foi por meio do trabalho que a humanidade se 

constituiu como tal, uma vez que ele é fundante do ser social, o qual se particulariza 

pela capacidade de realizar atividades teleogicamente7 orientadas, de se objetivar 

                                                           
7
 É a capacidade humana de, no trabalho ,se obter “[...] um resultado que, já no início deste, existiu 

na imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente” (MARX, 1983, p. 149-150). 
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nos planos material e ideal, de se sociabilizar, de apresentar linguagem articulada, 

de escolher entre alternativas concretas e, de igual modo, tratar suas atividades e a 

si mesmo de modo reflexivo, consciente e autoconsciente, razões pelas quais o 

trabalho se estabelece enquanto atividade exclusivamente humana. 

 Para Lukács (1979), o trabalho se constitui na qualidade de salto ontológico 

entre o homem e a natureza, visto que uma espécie puramente biológica funda o 

caráter de ser social no exercício de uma atividade eminentemente humana. Nesse 

sentido, em sua Ontologia, Lukács (1979) diz que o ser social é “o resultado de 

distintos pores teleológicos dos homens. O trabalho é pôr teleológico primário, do 

qual derivam inúmeros pores teleológicos secundários, formando uma totalidade, um 

complexo de complexos” (ALCANTÂRA, 2014, p.39). Portanto, 

 
O trabalho se revela como o instrumento de autocriação do homem como 
homem. Como ser biológico, ele é um produto do desenvolvimento natural. 
Com a sua autorrealização, que também implica, obviamente, nele mesmo 
um retrocesso das barreiras naturais, embora jamais com completo 
desaparecimento delas, ele ingressa num novo ser, autofundado: o ser 
social (LUKÁCS, 1978, p.54). 

 
Logo, o ser social se constitui em uma totalidade de complexos articulados que, no 

trabalho, encontra seu solo fundante, fato que explica a categoria ontológica central 

do trabalho no legado luckasiano. Dessa maneira, diferentemente dos animais, os 

homens possuem a habilidade de prever idealmente os resultados e objetivos a 

serem alcançados antes de objetivar a transformação da natureza que, ao ser 

concretizada, provoca a transformação da própria natureza humana, resultando “na 

criação incessante de novas possibilidades e necessidades históricas, tanto sociais 

como individuais, tanto objetivas quanto subjetivas (LESSA, 2007, p.142). 

Para Marx (1983, p. 149), 

 
[...] o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 
processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e 
controla seu intercâmbio material com a natureza. [...] Não se trata aqui das 
formas instintivas, animais, de trabalho [...] Pressupomos o trabalho sob 
forma, exclusivamente, humana. Uma aranha executa operações 
semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao 
construir sua colmeia. Mas, o que distingue o pior arquiteto da melhor 
abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em 
realidade. No fim do processo do trabalho, aparece um resultado que já 
existia antes idealmente na imaginação do trabalhador. 

  
Nessa perspectiva, ao transformar a natureza, o homem se transforma em 

busca da humanização, emancipação e realização do ser social no e pelo trabalho, 
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pela constituição de um processo de sociabilidade e construção das relações sociais 

que, inevitavelmente, é instaurado por essa atividade. Logo, o 

 
[..] trabalho é, antes de mais nada, o ponto de partida da humanização do 
homem, do refinamento das suas faculdades, processo do qual não se deve 
esquecer o domínio sobre si mesmo. Além do mais, o trabalho se 
apresenta, por um longo tempo, como o único âmbito desse 
desenvolvimento; todas as demais formas de atividade do homem, ligadas 
aos diversos valores, só se podem apresentar como autônomas depois que 
o trabalho atinge um nível relativamente elevado (LUKÁCS,1979, p. 87). 

 

De modo a adensar esse direcionamento, Lukács (1979) ainda revela que, 

por meio dos processos de trabalho, há uma dupla transformação: do próprio 

homem que trabalha, por ser transformado ao atuar sobre a natureza, por adquirir 

vigores nela ocultos e por submeter as forças naturais ao seu domínio; assim como 

os objetos e a natureza são transformados em meios de trabalho e matérias-primas. 

De acordo com Rossi (2016, p. 138), uma primeira distinção é crucial para 

este estudo: “uma coisa é o trabalho em sentido ontológico – amplo e presente em 

todas as formações sociais – e outra coisa é a sua peculiaridade em cada modo de 

produção”. Até o momento, ele foi problematizado numa perspectiva de trabalho 

concreto 8  (útil) – trabalho vivo – o qual satisfaz as diversas necessidades dos 

homens, sendo indispensável à produção e reprodução humana, pois 

 
Deixando de lado o caráter útil do trabalho, sua dimensão concreta, resta-
lhe ser apenas o dispêndio de força humana produtiva, física ou intelectual, 
socialmente determinada. Aqui, aparece a dimensão abstrata do trabalho 
(...) trata-se de uma produção voltada para o mundo das mercadorias e da 
valorização do capital.  O trabalho encontra-se envolto em relações 
capitalistas, que alteram em grande medida seu sentido histórico original 
(ANTUNES, 2005, p.69). 

 

Ainda em conformidade com Antunes (2005), se pode compreender o 

trabalho como fundante da sociabilidade humana, também se faz verídico que, na 

sociedade capitalista, o trabalho se torna assalariado9, ganhando o contorno de 

                                                           
8
 Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho do homem no sentido fisiológico e, 

nessa qualidade de trabalho humano igual ou trabalho humano abstrato, gera o valor das 
mercadorias. Todo trabalho é, por outro lado, dispêndio de força de trabalho do homem sob forma 
especificamente adequada a um fim e, nessa qualidade de trabalho concreto útil, produz valores de 
uso (MARX, 1983, p. 53). 
9
“O trabalho assalariado está na base do capitalismo. Continuam existindo outras modalidades de 

trabalho que não se baseiam na força de trabalho assalariada, mas o regime salarial permanece 
sendo a relação econômica específica dessa sociedade” (TAVARES, 2004, p.196) 
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trabalho alienad10. Na sociedade capitalista, os processos de trabalho desencadeiam 

a desrealização do ser social e convertem a força de trabalho em mercadoria 

especial no processo de valorização do capital. Portanto, sob o modo de produção 

capitalista, “[..] o processo de trabalho é apenas o meio do processo de valorização” 

(MARX,1978, p.54). 

Em estudos sobre a evolução do processo de trabalho, Braverman (1974) 

analisou que novas formas de gerenciamento, ancoradas no advento tecnológico, 

intensificaram a separação entre o planejamento do trabalho e sua execução, na 

tentativa de minar a dimensão teleológica e fomentar a alienação. 

 
Para o aumento do lucro, uma divisão essencial foi implementada. Tal 
divisão executou o corte e amputou a concepção do trabalho da atividade 
do trabalhador. O significado desse corte para a identidade é um dos mais 
importantes temas nos estudos de saúde psicossocial do trabalho. 
Pois,conforme Braverman, o que para o capitalista se apresenta como 
problema de gerência, para os trabalhadores vem representado, na história, 
a alienação progressiva em relação aos processos de produção. Assim, o 
trabalho passou a se tornar estranho a uma imensa parte das pessoas que 
o executam (SELIGMANN, 2011, p.162). 
 

Seligmann (2011) aponta que, na obra de Marx, já se indicava que na 

passagem da manufatura para a produção mercantilizada, era preciso intensificar 

cada vez mais o trabalho humano para a geração do lucro, mesmo diante da 

crescente incorporação da maquinaria nos processos laborais. Concomitantemente, 

teve-se a instituição de um amplo exército de reserva de trabalhadores, excluídos do 

processo produtivo. 

Assim, segundo Marx (2008), em determinados momentos históricos, o 

trabalho passou a ser apropriado em benefício de um determinado sistema 

econômico, nesse caso, o modo de produção capitalista. Desse modo, emergiu o 

estranhamento do trabalhador, que não mais se reconhece nem se satisfaz no 

trabalho, uma vez que 

Quanto mais o trabalhador produz, menos tem para consumir; que quanto 
mais valores cria, mais sem-valor e indigno ele se torna; quanto mais bem 
formado o seu produto, tanto mais deformado ele fica; quanto mais 
civilizado seu objeto, mais bárbaro o trabalhador; que quanto mais poderoso 
o trabalho, mais impotente o trabalhador se torna; quanto mais rico de 
espírito o trabalho, mais pobre de espírito e servo da natureza se torna o 
trabalhador (MARX, 2008, p.79).  

                                                           
10

Trabalho cujo produtor não é seu proprietário, nem dos produtos por ele criados, pois estes são 

apropriados pelo capitalista, senhor dos meios de produção e, momentaneamente, proprietário da 
própria força de trabalho do operário (SANDRONI, 1999, p. 609).                                                                                                                           

 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwibgO7v9ufTAhVEYyYKHdvhDCkQmxMImwEoATAP&biw=1366&bih=667
https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwibgO7v9ufTAhVEYyYKHdvhDCkQmxMImwEoATAP&biw=1366&bih=667
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Nessa lógica, o fato de o próprio produtor da riqueza ser impedido de ter acesso e 

usufruir dela, configura-se como o que existe de mais desumano na sociabilidade 

capitalista. Quanto ao trabalho, nos marcos da ordem burguesa, Tonet (2009, p. 

113) observa que, 

 
Ao longo de todo esse ato fundamental da existência humana, revela-se o 
fato de que o produtor não é o seu verdadeiro sujeito, ou seja, que não é ele 
quem tem o controle – livre, consciente e coletivo – desse processo. Assim, 
enquanto se mantiver essa forma de produção, fundamento da sociabilidade 
capitalista, a desumanização, material e espiritual, tenderá a se tornar cada 
vez mais intensa. 

 
Dessa forma, o trabalho não produz apenas mercadoria, ele produz a si e ao 

trabalhador como uma mercadoria que, conforme cresce a valorização do mundo 

das coisas, intensifica-se a desvalorização do mundo dos homens. Logo, constitui-se 

a alienação do trabalhador ao produto de seu trabalho, agora, estranho e 

independente do criador. No entanto, a alienação não se revela apenas no resultado 

do trabalho, mas também perante o processo produtivo, no qual o trabalhador não 

possui autonomia para definir o que produzir e como; pois é uma atividade externa 

ao seu ser, na qual não se afirma, mas se nega (MARX, 2008). 

Ainda conforme o autor supracitado, constitui-se nessa dinâmica o 

estranhamento de si, do produtor enquanto ser genérico. O homem estranha seu 

corpo, sua essência espiritual e humana diante da constituição de um trabalho 

desprovido de sentidos, no qual a vida do sujeito é dominada pela sua produção. Por 

fim, ao não ser e se conhecer no produto final, no processo produtivo de seu 

trabalho e em si, ocorre o estranhamento do homem pelo próprio homem. Nessa 

dimensão, o espírito de solidariedade e cooperação é substituído pelo da 

competitividade. Desse modo, 

 
Na sociedade burguesa, quanto mais se desenvolve a produção capitalista, 
mais as relações sociais de produção se alienam dos próprios homens, 
confrontando-os como potências externas que os dominam. Essa inversão 
de sujeito e objeto, inerente ao capital como relação social, é expressão de 
uma história da autoalienação humana. Resulta na progressiva reificação 
das categorias econômicas, cujas origens se encontram na produção 
mercantil [...] Esse caráter mistificador que envolve o trabalho e a sociedade 
na era do capital é potencializado na mundialização financeira e conduz à 
potenciação da exploração do trabalho a sua invisibilidade e a radicalização 
do séquito de suas desigualdades e lutas contra elas consubstanciadas na 
questão social, aprofundando as fraturas que se encontram na base da 
crise do capital (IAMAMOTO, 2014, p. 48). 
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Nessa conjuntura em que a “ofensiva do capital sobre o trabalho assalariado 

é intrínseca à própria lógica da valorização” (ALVES, 1999, p.85), sobrepõe-se o 

trabalho abstrato, regido pelas trocas mercantis e produtor de mais-valia11, no qual  

o produto do trabalho passa a ser estranho e a exploração se torna latente aos que 

vivem de sua força de trabalho e, por não deterem os meios de produção, a vendem 

em troca de um salário; constituindo-se uma relação de compra e venda, assim, 

configurando o trabalho como base de alienação. Nos dias atuais, 

 
[...] com a extensão das relações capitalistas até praticamente todas as 
formas de práxis social, com a incorporação ao processo de valorização do 
capital, de atividades que anteriormente ou estavam dele excluídas, ou 
apenas participavam de modo muito indireto, vivemos uma situação em que 
praticamente a totalidade dos atos de trabalho assume a forma abstrata 
advinda de sua subordinação ao capital (LESSA, 2002, p, 28). 

  
Logo, compreende-se que o trabalho subordinado ao capital nos marcos da 

produção capitalista ganha caráter expropriador, controlador da identidade do 

trabalhador, passando a ser uma atividade alienada e estranha, a qual resulta em 

sofrimento e adoecimento laboral. Para Alves (2013, p.15), na dimensão da 

singularidade humana, o adoecimento laboral é a expressão “do processo de 

desefetivação do ser genérico do homem que, nas condições da crise estrutural do 

capital, assume dimensão ampla e intensificada, com a superexploração da força de 

trabalho”. 

Nesse contexto, a degradação humana, a crescente redução do trabalho vivo 

devido à substituição pelo trabalho morto e o desgaste psicológico, social e físico – 

oriundos do trabalho – são apreendidos no âmbito do trabalho abstrato, de maneira 

que a intensificação da exploração da força de trabalho evidencia uma das 

contradições da sociedade capitalista, 

 
Que, ao mesmo tempo em que não pode prescindir do trabalho vivo para 
sua reprodução, necessita explorá-lo ao extremo, impondo-lhe o sentido 
mais profundo de sua mercantilização: sua completa descartabilidade, 
expressa pelas mais diversas formas de precarização ou pela constituição 
de um exército de trabalhadores lesionados, muitos deles incapacitados 
definitivamente para o trabalho (PRAUN, 2016, p. 130). 

                                                           
11

Conceito fundamental da economia política marxista, que consiste no valor do trabalho não pago ao 
trabalhador, isto é, na exploração exercida pelos capitalistas sobre seus assalariados (SANDRONI, 
1999, p. 363).                                                                                                                           
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Para Antunes (2005), Marx tem uma concepção claramente negativa do 

trabalho sob o capital, na medida em que instaura a alienação do trabalho e, 

consequentemente, a alienação da vida social. Portanto, 

 
[...] se, por um lado, necessitamos do trabalho humano e reconhecemos seu 
potencial emancipador, devemos também recusar o trabalho que explora, 
aliena e infelicita o ser social. Essa dimensão dúplice e dialética presente no 
trabalho é central quando se pretende compreender o labor humano. O que 
nos diferencia enormemente dos críticos do fim, ou mesmo da perda de 
significado do trabalho na contemporaneidade (ANTUNES, 2005, p. 14). 

 
Quanto ao caráter dúplice, Marx se utilizou de duas expressões para definir 

melhor a dimensão ampla do trabalho: work, mais provido de positividade, por isso 

mais próximo do trabalho concreto, criador de valores socialmente úteis e 

necessários; e labour, mais próximo à dimensão abstrata do trabalho sob a vigência 

do capitalismo, instaurador do trabalho alienado e desprovido de humanidade.  

 Nessa direção, os/as profissionais de saúde da unidade SIASS-UFRN 

entrevistados, majoritariamente, demonstraram compreender o trabalho enquanto 

central e fundamental, além de ser fonte de realização, satisfação, edificação e 

espaço para desenvolvimento de potencialidades. Com isso, aproximaram-se mais 

da dimensão concreta e ontológica do que seria o trabalho, como revela Chico 

Buarque em sua fala: 

 
O trabalho é como se fosse uma necessidade do ser humano! Não tem 
como viver sem produzir algo. Não precisa ser nem um trabalho formal... 
carteira de trabalho, mas o fato de estar produzindo algo, nem que seja 
pensamento, você estará produzindo/trabalhando, e isso é inerente ao ser 
humano.  
 

Assim sendo, o entrevistado demonstra compreender o trabalho como uma 

atividade iminentemente humana e apresenta sua dimensão teleológica quando 

aponta o pensar/projetar enquanto partícipe da atividade, além da transcendência do 

assalariamento.  

Além dessa tendência, quatro (4) profissionais citaram o caráter contraditório 

assumido pelo trabalho e indicaram elementos de sua dimensão abstrata, como: o 

adoecimento, a sobrecarga, o ritmo acelerado, a pressão e a cobrança. A exemplo: 

“apesar da relação do adoecimento com o trabalho – o trabalho pode potencializar e 

ser o gatilho do adoecimento. Eu concebo, enquanto ambiente, que é possível ter 

satisfação”, Gal Costa. Porém, também pode gerar sofrimento: 
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É importante para nossa vida (pausa), mas tudo deve ter um equilíbrio! Ao 
mesmo tempo em que pode gerar bem-estar, se você se sentir 
sobrecarregado com demandas, sem conseguir dar conta, em um ambiente 
de pressão, cobrança e ritmo acelerado poderá gerar um grande mal-estar. 
(VANESSA DA MATA). 
 

 

O desconhecimento dessa dupla dimensão (work/labour), que confere a 

devida complexidade ao interior do mundo do trabalho, culmina na análise 

equivocada da crise da sociedade do trabalho abstrato como sendo a expressão da 

crise da sociedade do trabalho concreto. Essa perspectiva faz com que estudiosos 

defendam erroneamente o fim do trabalho na contemporaneidade (ANTUNES, 

2011). 

Assim sendo, é preciso defender a centralidade do trabalho e corroborar para 

a urgente superação da dimensão abstrata do trabalho, a qual é intrínseca à 

superação do modo de produção capitalista: 

 
Se é possível visualizar, para além do capital, a eliminação da sociedade do 
trabalho abstrato –ação essa naturalmente articulada ao fim da sociedade 
produtora de mercadorias –, é algo ontologicamente distinto supor ou 
conceber o fim do trabalho como atividade útil, como atividade vital, como 
elemento fundante, protoforma da atividade humana, como lembrou Lukács 
em sua Ontologia do ser social. (...) uma vez que se concebe o trabalho 
desprovido dessa sua dupla dimensão, resta identificá-lo como sinônimo de 
trabalho abstrato, trabalho estranhado e fetichizado (ANTUNES, 2005, 
p.31). 

 
Nesse sentido, faz-se necessário alargar o debate acerca das recentes 

metamorfoses no mundo do trabalho, as quais repercutiram na composição da 

classe trabalhadora, hoje, compreendida de modo ampliado enquanto conjunto de 

sujeitos assalariados que vendem a força de trabalho e são desprovidos dos meios 

de produção. Isso quer dizer que a classe trabalhadora detém apenas a força de 

trabalho para sobreviver e, quando desprovida desse recurso em razão do 

adoecimento, muitas vezes adquirido no trabalho, passa a sofrer sérias 

repercussões e privações que envolvem todo o grupo familiar. Assim sendo, 

 
A representação de estar-doente como sinônimo de inatividade tem a marca 
da experiência existencial para a classe trabalhadora. Trata-se de uma 
equivalência social e não natural. As expressões correntes: „a saúde é tudo, 
maior riqueza‟, „saúde é igual à fortuna, maior tesouro‟; em oposição à 
doença como castigo, infelicidade, miséria etc. são representações 
eloquentes de uma realidade onde o corpo se tornou, para a maioria, o 
único gerador de bens (MINAYO, 1999, p.185). 
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No entanto, ainda quanto à sua composição, apesar de ter se tornado mais 

fragmentada, heterogeneizada e complexificada, como indica Antunes (2005), a 

classe que vive do trabalho12 permanece tendo centralidade na luta pela superação 

do caráter abstrato do trabalho, o qual é inerente à lógica de acumulação burguesa.

 Dessa forma, 

 
A superação da sociedade do trabalho abstrato (...) requer como condição o 
reconhecimento do papel central do trabalho assalariado, da classe-que-
vive-do-trabalho como sujeito potencialmente capaz, objetiva e 
subjetivamente, de caminhar para além do capital. Portanto, trata-se de uma 
crise da sociedade do trabalho abstrato cuja superação tem na classe 
trabalhadora, mesmo fragmentada, heterogeneizada e complexificada, o 
seu pólo central (ANTUNES, 2011, p.83). 

  
Então, tem-se ainda o esclarecimento do autor de que todo trabalho produtivo 

é assalariado, mas como nem todo trabalhador assalariado é produtivo, uma 

definição contemporânea de classe trabalhadora deverá abranger a totalidade dos 

trabalhadores (as) assalariados (as).   

Por essa razão, faz-se necessário enfatizar que, na produção capitalista, 

também se tem a distinção entre o trabalho produtivo e improdutivo13. E, para ser 

considerado produtivo, deverá atuar no processo de criação de valor/mais-valia, 

portanto, somente na produção de mercadorias se realiza o trabalho produtivo 

(MANDEL, 1985). 

Logo, os que não estão implicados diretamente nesse processo, mesmo 

considerados indispensáveis e essenciais, são tidos como improdutivos. Aqui, 

enquanto exemplo, pode-se citar o trabalho desenvolvido por servidores públicos. 

Dentre eles, os servidores públicos federais de uma Instituição de Ensino Federal, 

dos quais busca-se problematizar os afastamentos por motivo de saúde nesta 

pesquisa. 

                                                           
12

A classe-que-vive-do-trabalho diz respeito à totalidade de homens e mulheres, produtivos e 

improdutivos, desprovidos de meios de produção e que são constrangidos a vender sua força de 
trabalho no campo e na cidade em troca de salário; ou seja: o proletariado industrial e rural, os 
trabalhadores terceirizados, subcontratados, temporários, os assalariados do setor de serviços, os 
trabalhadores de telemarketing e call centers, além dos desempregados. O autor ressalta que o 
proletariado industrial é o seu núcleo principal, porque produz diretamente mais-valia. No entanto, 
estão excluídos gestores do capital e os que vivem de juros e da especulação, os pequenos 
empresários e a pequena burguesia urbana e rural proprietária, ainda que possam se constituir 
importantes aliados da classe trabalhadora no campo político (ANTUNES, 2005, 2013).  
13

 “O decisivo na caracterização do trabalho produtivo é que ele contribua para a realização do 

capital, que seja, portanto, fonte de mais-valia. Ao contrário, o trabalho improdutivo não produz valor 
de troca, mesmo que dê origem a um objeto material” (SANDRONI, 1999, p.609). 
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Com isso, a classe trabalhadora moderna incorpora a totalidade do trabalho 

social e coletivo ao vender sua força de trabalho como mercadoria em troca de 

salário, inclusive, incluindo o núcleo central dos trabalhadores produtivos, 

 
Mas a classe trabalhadora incorpora também o conjunto dos trabalhadores 
improdutivos, cujas formas de trabalho são executadas por meio da 
realização de serviços, seja para uso público, como os serviços públicos 
tradicionais, seja para uso privado, para uso do capital, não se constituindo, 
por isso, como elemento direto no processo de valorização do capital e 
criação de mais-valia (ANTUNES, 2008, p.51) 

 
Perpassada a condição contemporânea da classe que vive do trabalho, 

especialmente a partir de 1970, destaca-se que a força de trabalho radicaliza sua 

condição histórica de mercadoria nos marcos da produção burguesa, num contexto 

de sociedade movida pelos valores de troca, pela extração cada vez mais nociva da 

mais-valia, mediante a intensificação da superexploração que implica drasticamente 

na saúde do trabalhador. 

Dessa forma, reafirma-se a centralidade da categoria trabalho na luta de 

classes e na resistência da classe trabalhadora, pois   

 
[...] é notório o caráter fundamental que a categoria trabalho tem na 
teorização marxiana. Explícita ou implicitamente, esta categoria está 
presente em toda a obra de Marx. É o trabalho, entendido como intercâmbio 
do homem com a natureza, através do qual o homem cria os bens materiais 
necessários à sua existência e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo, 
que dá origem a um novo tipo de ser – o ser social – radicalmente diferente 
do ser natural. É a partir do trabalho e como resultado da complexificação 
que dele resulta que surgem todos os outros complexos sociais (TONET, 
2013, p. 7). 

 
 Portanto, no universo da realidade social, no complexo das múltiplas 

determinações, não se identifica nenhuma outra categoria com a prioridade 

ontológica da categoria trabalho nos ensinamentos marxianos, 

 
Pois esta categoria é um elemento decisivo tanto no processo de elucidação 
das diferentes categorias que integram a realidade social quanto no 
processo de constituição de uma humanidade emancipada da subordinação 
estrutural do capital (SANTOS  NETO, 2013, p.12).  

 
Nesse sentido, é pelo trabalho que se ultrapassam os limites das 

determinações naturais e se alcança a edificação do ser social histórico, mesmo no 

atual cenário de exploração, de degradação de direitos trabalhistas e das 

particularidades do trabalho inserido na lógica capitalista. Contraditoriamente, a 
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organização do trabalho permanece sendo fundamental para a construção de um 

projeto crítico que vise a construção de uma sociedade humanamente emancipada.  

Quanto à questão supracitada, vale destacar a distinção entre emancipação 

política e a humana. No que diz respeito à política, sabe-se que acontece nos limites 

da ordem do capital. Para Graeff (2016), ela tem suas raízes, históricas e 

ontológicas, no ato da compra e venda da força de trabalho que, em essência, já se 

constitui em ato desigual, entre o detentor dos meios de produção e o modesto 

possuidor da força de trabalho. Daí, então, decorre a persistência da produção e 

reprodução da desigualdade social, pois não se chega à origem dessa desigualdade 

por via das garantias essencialmente burguesas. 

 No tocante à emancipação humana, compreende-se que ela se expressa em 

outra forma de sociabilidade, na qual, para que os homens sejam verdadeiramente 

livres, exige-se a superação da ordem burguesa. Se a compra e venda da força de 

trabalho são o ato fundante para a emancipação política, “o ato originário da 

emancipação humana poderia ser o trabalho associado ou cooperado”, em que os 

homens teriam o controle consciente do processo produtivo, não se tendo a 

alienação como característica da produção. 

 Desse modo, o “trabalho se tornaria uma atividade realmente livre e seria um 

passo fundamental para o alcance da emancipação humana” (GRAEFF, 2016 

p.183). 

[...] a emancipação da sociedade da propriedade privada etc., da servidão, 
manifesta-se na forma política da emancipação dos trabalhadores, não 
como se dissesse respeito somente à emancipação deles, mas porque na 
sua emancipação está encerrada a [emancipação] humana universal. Mas 
esta [última] está aí encerrada porque a opressão humana inteira está 
envolvida na relação do trabalhador com a produção, e todas as relações de 
servidão são apenas modificações e consequências dessa relação (MARX, 
2008, p. 88-89). 

 
Nessa perspectiva, “a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios 

trabalhadores” (MARX, 2008, p. 88). A luta de classes ocupa, então, uma posição 

estratégica para a classe trabalhadora, a qual deve estar consciente do seu poder 

de organização e da recusa ao entendimento do “lucro” 14  enquanto interesse 

soberano. Além disso, compreender que os efeitos das recentes transformações no 

modo de produção capitalista também alteram o próprio modo de produzir as 

                                                           
14

 “Rendimento atribuído especificamente ao capital investido diretamente por uma empresa. Em 

geral, o lucro consiste na diferença entre a receita e a despesa de uma empresa em determinado 
período (um ano, um semestre etc.)” (SANDRONI, 1999, p.356). 
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relações humanas torna-se indispensável para um posicionamento de luta frente aos 

ditames do capital. 

Também, a resistência e a denúncia ao trabalho fetichizado são 

imprescindíveis. Pois, nos marcos da produção capitalista, implica no estranhamento 

do trabalhador ao produto final de seu trabalho, ao outro e à sua própria 

humanidade. Isso acontece quando o trabalho é reduzido ao patamar de 

mercadoria, ao seu caráter meramente abstrato e não mais como objetivação 

humana. 

Na produção cientifica, há divergências quanto à centralidade da categoria 

trabalho e às discussões inerentes à temática, como a emancipação humana da 

classe trabalhadora e as particularidades do trabalho na sociedade capitalista 

contemporânea. 

As profundas metamorfoses, iniciadas na década de 1970, dentre as quais 

Antunes (2011) aponta o desemprego estrutural, a precarização das condições de 

trabalho, a flexibilização, a desregulamentação dos direitos trabalhistas e a 

crescente degradação da relação do homem com a natureza, transformam-se em 

pilares para o questionamento acerca da centralidade da categoria trabalho na 

contemporaneidade.  

Em sua obra Adeus ao Proletariado, Andre Gorz (1982) defende o fim da 

sociedade do trabalho, na qual a classe operária não teria mais importância política 

diante das novas tecnologias e, consequentemente, no processo de construção de 

uma nova sociabilidade, sem dominação/exploração. Para Gorz, o movimento 

operário entrou em crise, juntamente com o marxismo, porque teríamos ingressado 

na era da abolição do trabalho inaugurada pela revolução microeletrônica. 

De acordo com Claus Offe (1989), houve uma mudança no pressuposto 

central que direcionava a sociologia clássica, no qual a sociedade se estrutura a 

partir trabalho. Dessa forma, o trabalho perdeu a centralidade na explicação da 

dinâmica societal em razão das transformações no mundo do trabalho, as quais 

repercutiram na ruptura da sua unidade e homogeneidade, tendo em vista as 

diferenças inconciliáveis entre as formas de trabalho produtivas e as de serviços. O 

trabalho se tornou, portanto, abstrato ao ponto de ser considerado apenas uma 

categoria estatística descritiva, não mais uma categoria analítica. 

Diante dessas considerações, nesta pesquisa, não há compartilhamento das 

teses defensoras “do fim do trabalho”, nem das que questionam a capacidade 
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política do proletariado. Ao contrário, como afirmam as palavras de (SILVA, M; 

SILVA, J., 2010, p. 367), “defende-se a efetivação da emancipação humana societal 

no trabalho e pelo trabalho, isto é, pela ação coletiva da classe trabalhadora, 

portanto, sendo imprescindível resgatar o sentido de pertencimento de classe”. 

Para Netto e Braz (2012), na atual fase contemporânea do estágio 

imperialista15, a estratégia do capital impactou diretamente no mundo do trabalho, 

destacando a crise do movimento sindical e a redução do contingente dos operários 

industriais; a qual tem sido utilizada para sustentar a tese de “fim do trabalho” e a 

“morte do sujeito revolucionário”, ou seja, do proletariado enquanto sujeito central 

para a superação da ordem burguesa e constituição de uma nova forma de 

sociabilidade para além do capital: a efetivação da emancipação humana. 

Partindo da defesa de que essas teses são falsas, observa-se que os próprios 

autores reconhecem que a redução numérica do proletariado exige repensar a 

condição do seu protagonismo político16, apesar de manterem a convicção de que 

somente ao proletariado está aberta a possibilidade de condução da luta contra o 

capitalismo contemporâneo.  

Nesse sentido, acrescenta-se o posicionamento aqui adotado quanto ao 

debate, o qual não é homogeneamente baseado na produção marxista, apesar de o 

proletariado industrial ser núcleo central no interior da classe trabalhadora devido à 

produção direta da mais-valia, uma vez que se expende a totalidade da classe 

trabalhadora quanto à condição de protagonismo na luta contra o capital. 

Destarte, a concepção adotada por esta pesquisa elege o trabalho como 

categoria central na constituição do ser social que, ao passo em que transforma a 

natureza, transforma a si mesmo. Aqui, o trabalho é considerado e defendido 

“enquanto organizador da vida social, como espaço de dominação e submissão do 

trabalhador pelo capital mas, igualmente, de resistência, de constituição e do fazer 

histórico” (MENDES; DIAS, 1991, p. 347). 

                                                           
15

Conforme os autores, a configuração capitalista contemporânea se inicia nos anos 70 do século XX, 

no qual continua no centro a dinâmica dos monopólios. O capitalismo contemporâneo constitui a 
terceira fase do estágio imperialista. A título didático, constam na evolução desse regime os estágios 
comercial, concorrencial, monopolista e imperialista. 
16

 “A classe proletária é constituída pelos operários urbanos e rurais e se insere no conjunto bem 
mais amplo dos trabalhadores assalariados (que não constitui, estritamente, uma classe); nesse 
sentido, rigorosamente, proletário não é o mesmo que trabalhador, nem todo trabalhador é proletário” 
(NETTO; BRAZ, 2012, p.232). 
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Ainda, compreende-se que o cenário desencadeador dos argumentos 

referentes ao fim da sociedade do trabalho encontra-se mais relacionado à crise 

estrutural do capital, a qual perdura desde a década de 1970, em escala global.  

 
Nessa perspectiva, faz-se necessária uma análise mais totalizante da crise 
globalizada contemporânea que se arrasta há quatro décadas, não sendo 
mais uma crise cíclica, como gostariam os defensores da ordem burguesa. 
Entendemos que se trata de uma crise estrutural do capital de proporções 
gigantescas, evidenciando seu quadro crítico de autodestrutividade, 
refletindo profundas mutações no mundo do trabalho, bem como na classe 
proletária que ampliou-se, apresentando-se mais heterogênea e 
fragmentada, o que não inviabiliza o seu potencial revolucionário na 
efetivação da emancipação humana. Mas, ao contrário, abre a possibilidade 
para materializá-la (SILVA, 2010, p.367). 

 
 Agora, não  se configura enquanto mais uma das crises cíclicas do capital, as 

quais, por sinal, não datam de um período recente. Ao longo da história do 

capitalismo, houve uma sucessão de crises econômicas que resultaram no declínio 

do crescimento das taxas de lucro, algumas mais localizadas, outras de repercussão 

mundial, como a de 192917.  

 Diferentemente da atual, por maior que tenha sido, a referida crise, 

 
Estava longe de ser uma crise estrutural ao deixar um grande número de 
opções abertas para a sobrevivência continuada do capital, bem como para 
sua recuperação e sua reconstituição mais forte do que nunca (MÉZAROS, 
2009, p.793). 

  
Contudo, a crise atual apresenta elementos muito diferentes das anteriores. 

Para Tonet (2013), isso acontece por se tratar de uma crise global e não apenas 

localizada em setores específicos, bem como em razão da mundialização do capital. 

Assim, preservadas as particularidades e diferenças de cada localidade, o mundo 

inteiro se encontra emergido nela. Como desdobramento, as expressões da crise 

estrutural repercutem hoje em todas as estruturas da sociabilidade capitalista. 

Conforme Paniago, em sua análise da obra Para Além do Capital, de 

Mészáros, existe uma extensão da crise a todas as dimensões da vida humana e, 

por essa razão estrutural, 

 
Junto à crescente instabilidade das condições socioeconômicas, tem-se 
exigido “novas e muito mais poderosas „garantias políticas‟ do Estado 
capitalista. A falência do Estado de bem-estar social é a prova da “aberta 
admissão” de que uma “crise estrutural de todas as instituições políticas já 

                                                           
17

Uma crise que se iniciou no sistema financeiro americano, em outubro de 1929,quando se registra o 

primeiro dia de pânico na Bolsa de Valores de Nova York. Com ela instaura-se a desconfiança de que 
os pressupostos do liberalismo poderiam estar errados (SANDRONI, 1999).  
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vem fermentando sob a crosta da „política de consenso‟ há bem mais de 
duas décadas.” (684/800) Comenta Mészáros: “Quem acha que isto soa 
muito dramático deveria olhar a sua volta, em todas as direções. É possível 
encontrar qualquer esfera de atividade ou qualquer conjunto de relações 
humanas não afetado pela crise? (PANIAGO, 2012, p.60). 
 

 Nessa lógica, compreende-se que a crise estrutural provocou uma ampla 

crise política, estendida a todas as instituições estatais, além de sérias repercussões 

sobre a classe trabalhadora, no que diz respeito aos seus direitos e suas condições 

de trabalho. Desse modo, o próximo item tratará das transformações ocorridas no 

âmbito do Estado, o qual passou a configurar-se como mínimo frente às expressões 

da questão social e subordinado aos interesses do grande capital internacional; e do 

trabalho, agora mais intensificado e desprovido de sua essência concreta, a fim de 

melhor problematizar a saúde do trabalhador, no contexto da atual fase do 

capitalismo. 

 

2.1 As respostas do capital à sua crise de acumulação e às metamorfoses no 

âmbito do trabalho e do Estado 

 

 As crises periódicas do capital, ocorridas ao longo da história, eram 

intercaladas por longos períodos de crescimento econômico e desenvolvimento 

produtivo. Quando aconteciam, eram consideradas uma “anormalidade” do sistema 

(MÉSZÁROS, 2009), porque não chegavam a atingir as camadas mais profundas da 

sociabilidade capitalista. 

No entanto, na transição da década de 1960 para a de 1970, configura-se 

uma nova crise, agora estrutural, de longa recessão, após a onda de expansão dos 

“anos dourados 18 ”, com o esgotamento do binômio taylorista-fordista 19  e da 

regulação estatal de base keynesiana20. Esse modelo produtivo foi marcado pela 

                                                           
18

 Foram quase trinta anos em que o sistema apresentou resultados econômicos nunca vistos, e que 
não se repetiram mais: as crises cíclicas não foram suprimidas, mas seus impactos foram diminuídos 
pela regulação posta pela intervenção do Estado (NETTO; BRAZ, 2012, p. 208). 
19

Modalidade de acumulação denominada rígida. Aparentemente em associação com o 
keynesianismo, consolidariam o “capitalismo democrático”: a produção em larga escala encontraria 
um mercado em expansão e a intervenção reguladora do estado (NETTO; BRAZ, 2012). 
20

Modalidade de intervenção do Estado na vida econômica, com a qual não se atinge totalmente a 
autonomia da empresa privada, e que prega a adoção, no todo ou em parte, das políticas sugeridas 
na principal obra de Keynes, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (1936). Tais políticas 
propunham solucionar o problema do desemprego pela intervenção estatal, desencorajando o 
entesouramento em proveito das despesas produtivas, por meio da redução da taxa de juros e do 
incremento dos investimentos públicos. As propostas da chamada “revolução keynesiana” foram 
feitas no momento em que a economia mundial sofria o impacto da Grande Depressão, que se 
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instituição de um ritmo de gestos simplificados e repetitivos que manejavam peças 

produzidas dentro de um padrão previamente estabelecido, para proporcionar maior 

intensificação da jornada. 

A organização do trabalho proposta tinha como objetivo extrair dos 

trabalhadores e das máquinas o melhor rendimento possível. Para tanto, promoveu 

uma rígida separação entre os processos de elaboração e execução: de um lado 

gerência e engenheiros; de outro, operários. Entretanto, essa iniciativa sufocou 

significativamente a dimensão criativa do trabalho (PRAUN, 2016). 

Com a crise estrutural do capital, foi introduzido um novo momento histórico 

no desenvolvimento civilizatório, mediante reestruturações capitalistas nos mais 

distintos campos da vida social. Na esfera produtiva, em resposta à crise, uma nova 

reestruturação produtiva do capital desencadeia inovações tecnológicas e 

organizacionais sob a “direção moral-intelectual do espírito do toyotismo” (ALVES, 

2012). 

Logo, o toyotismo 21  não se limita apenas a um modelo de produção e 

organização de trabalho adotado pela Toyota, consolida-se enquanto novo modelo 

de acumulação do capital. O sistema Toyota “não é apenas um sistema de 

produção”, é, sobretudo, “um sistema gerencial adaptado à era de mercados globais 

e de sistemas computadorizados de informações de alto nível” (OHNO, 1997, p. x). 

Quanto ao processo informacional e tecnológico de alto padrão que ampliou 

drasticamente a intensidade e o ritmo de trabalho, destacam-se 

 
As estratégias adotadas pela organização flexível do trabalho e da 
produção, mediadas pelo uso da tecnologia informacional, ao aprofundarem 
a interdependência entre os diferentes sujeitos e espaços do processo 
produtivo e, de forma correlata, entre as distintas atividades que constituem 
o processo de trabalho, praticamente eliminam os resquícios de autonomia 
do trabalhador frente a sua atividade, ainda persistentes durante a vigência 
do padrão fordista/taylorista de acumulação (PRAUN, 2006, p. 113). 

 
Para autora, o tempo das linhas de produção, longe de refletir o tempo dos 

homens, expressa as exigências do mercado e da concorrência que, para se atingir 

                                                                                                                                                                                     
estendeu por toda a década de 30 até o início da Segunda Guerra Mundial (SANDRONI, 1999,p. 
324). 
21

 “No capitalismo global, o coletivo de trabalho é reconstruído segundo o espírito do toyotismo, cuja 

regulação salarial é baseada na “captura” da subjetividade do homem-que-trabalha, com a 
constituição das equipes de trabalho, a adoção da remuneração flexível e a perseguição de metas de 
trabalho [...] trata-se de uma operação contínua de “quebra” da subjetividade de classe, para que 
possa “envolvê-la” nos requisitos do novo produtivismo e, deste modo, operar a “redução” do trabalho 
vivo à força de trabalho como mercadoria” (ALVES, 2011, p. 41). 
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o tempo ideal, distancia-se cada vez mais da capacidade humana de suportá-lo. 

Essa incompatibilidade provoca danos físicos, mentais e humanos aos 

trabalhadores. 

Para Antunes (2011, p.52), 

 
Por trás da lógica ohnista de obsessão contra o desperdício, está a velha 
obsessão fordista-taylorista de incrementar a extração de mais-valia para 
eliminação de tempos mortos. É o capital buscando realizar uma produção 
em seu contínuo ideal, sem tempo morto nem interrupções. É a busca pela 
“eficiência” por meio da obtenção de novos ganhos de intensidade e de 
produtividade do trabalho (p.52, grifos do autor). 

 
Os processos de adoecimento não são inéditos ao período inaugurado pela 

crise de 1970, porém estudos indicam uma maior incidência no desenvolvimento de 

lesão por esforço repetitivo e Distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho 

(LER/DORTS) e transtornos mentais. Cada etapa, no processo de produção, passa 

a ser calculada em frações de segundos, mediante uma lógica que busca eliminar os 

tempos mortos dos processos de trabalho e, consequentemente, o ambiente de 

trabalho passa a se transformar em espaços de adoecimento, onde os trabalhadores 

passam a não ter quase nenhum controle sobre o processo de trabalho (PRAUN, 

2016). 

No Brasil, as estatísticas sobre a ampliação da prevalência de DORT são 

expressivas. Além disso, apesar de não existirem estudos epidemiológicos amplos 

sobre a comorbidade configurada pela associação de DORT a quadros depressivos, 

“esta é largamente conhecida pelos profissionais que assistem os trabalhadores 

adoecidos nos serviços do SUS, existindo numerosos estudos qualitativos a 

respeito” (SELIGMANN , 2011, p. 471). 

No tocante a essa afirmação, Gal Costa, profissional da unidade SIASS- 

UFRN, reitera a informação e relata que,  

 
Quando a LER/DORT surgiu, as pessoas associavam meramente ao 
esforço repetitivo. Tenta-se adequar os móveis, as posturas. A engenharia 
contribuiu bastante com as adequações ergonômicas. Mas teve um fator 
ignorado que trouxe prejuízo no retardo do tratamento e da prevenção: o 
fator do stress no ambiente de trabalho! Onde você mais encontra as 
pessoas acometidas de LER/DORT? São pessoas em que o stress faz 
parte do trabalho em 100% dos casos, não meramente o movimento 
repetitivo sem repouso. É fazê-lo com stress, em que o organismo fica em 
alerta, tenso, enrijecido, em que você força o movimento e causa o 
desgaste e o adoecimento. 

  

 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi_nsv8uOjTAhXGLyYKHd8ZCMwQmxMImwEoATAP&biw=1366&bih=667
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Nessa direção, há o movimento ido do adoecimento mental ao físico. Na 

análise de Seligmann (2011), por sua vez, o trabalhador com LER/DORT sofre 

pressões pela discriminação, limitação e perdas, as quais afetam sua autoestima e 

perspectivas de desenvolvimento profissional, o que implicam no sofrimento mental. 

Dando continuidade às transformações referentes à organização e gestão da 

força de trabalho frente à crise estrutural de acumulação do capital, ainda foram 

somadas à financeirização do capital e à ideologia neoliberal, as quais culminaram 

em uma verdadeira desregulamentação de direitos sociais e trabalhistas no atual 

estágio de acumulação do capitalismo. 

Conforme Mészáros (2000, p. 7), 

 
Vivemos na era de uma crise histórica sem precedentes. Sua severidade 
pode ser medida pelo fato de que não estamos frente a uma crise cíclica do 
capitalismo mais ou menos extensa, como as vividas no passado, mas uma 
crise estrutural, profunda, do próprio sistema do capital. 

 

Segundo Mota (2010), o processo de reestruturação produtiva se deu pela 

necessidade de resposta do capital à crise de acumulação, em razão das exigências 

de modificação das regras de sociabilidade capitalista, para superar a tendência 

decrescente da taxa de lucro. Com isso, diante do esgotamento de uma acumulação 

tida como rígida, taylorista-fordista, enquanto resposta, tem-se um modelo flexível de 

produção, ainda mais nocivo à saúde dos trabalhadores. 

 
A acumulação flexível [...] se apoia na flexibilização dos processos de 
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, 
novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 
tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas 
mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual entre setores como 
entre regiões geográficas[..] (HARVEY,1993,p.140). 

 

Conforme Alves (1999), a passagem do fordismo para a acumulação flexível 

implica em transformações sociais, políticas e culturais significativas, com 

repercussão em diversas estratégias de regulação social e política das múltiplas 

contradições que envolvem a relação do capital versus o trabalho assalariado.  

Desse modo, desencadeiam alterações relevantes nos padrões de 

concorrência intercapitalista e na acumulação, os quais passam a atingir os próprios 

fundamentos da sociabilidade humana. Isto é, “hoje as sociedades humanas estão 
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entrando em colapso sob condições às quais os padrões de conduta pública foram 

reduzidos por períodos iniciais de barbarização” (HOBSBAWN, 1995, p.19). 

Assim, os efeitos destrutivos se tornam cada vez mais visíveis: segmentação 

da força de trabalho, desemprego estrutural e redução do emprego regular em 

detrimento do crescente uso do trabalho de tempo parcial, temporário ou 

subcontratado. Nesse contexto, introduzem-se ainda novos modelos organizacionais 

de gerenciamento da força de trabalho, os quais buscam o consentimento dos 

trabalhadores em favor de um processo de produção flexível, que ultrapassa o 

ambiente fabril e acaba atingindo o próprio perfil do trabalhador. 

O modelo flexível da gestão da força de trabalho “realiza um salto qualitativo 

na captura da subjetividade operária pela lógica do capital, o que o distingue, pelo 

menos no plano da consciência de classe, do taylorismo–fordismo” (ALVES, 1999, 

p.95). 

Nesse sentindo, enquanto fonte de exploração, acredita-se que o trabalho se 

evidencia com mais rigor na sociabilidade capitalista contemporânea, em tempos de 

acumulação flexível, em que a tecnologia de ponta, incorporada pelas grandes 

multinacionais do século XXI, não elimina, mas fomenta formas degradantes de 

trabalho; em condições análogas ao trabalho escravo e relações clandestinas, 

mediante processo de terceirização, subcontratação e precarização dos processos 

produtivos capitalistas. 

Logo, a aparente “modernidade das forças produtivas do trabalho social 

convive com padrões retrógrados nas relações de trabalho, radicalizando a questão 

social” (IAMAMOTO, 2014, p. 129). Por sua vez, o avanço tecnológico no processo 

produtivo, ao passo em que exige qualificação instrumental do trabalhador, promove 

a intensificação de seus esforços, com vistas a gerar o aumento da produtividade; 

tornando o processo e o vínculo precário de trabalho fontes de degradação humana. 

 Por essa razão, estudar a saúde do trabalhador se torna estratégico na 

denúncia e no desvelamento da gravidade desse modelo de produção. Então, 

conforme indica Antunes (2005, p. 18): 

 
[...] há ainda outra contradição que se evidencia quando se volta para a 
(des) sociabilidade contemporânea no mundo produtivo: quanto maior é a 
incidência do ideário e da pragmática na chamada “empresa moderna”, 
quanto mais racionalizado é seu modus operandi, quanto mais as empresas 
laboram na implantação das “competências”, da chamada “qualificação”, da 
questão do “conhecimento”, mais intensos parecem tornar-se os níveis de 
degradação do trabalho.  
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Ainda em consonância com Antunes (2005), a acumulação flexível, pautada 

na empresa enxuta, a qual se fundamenta nos preceitos da qualidade total, 

apresenta também contradição nesse direcionamento, pois quanto mais qualidade 

total os produtos detiverem, menor será a duração. Na dinâmica reprodutiva do 

capital, essa tendência estratégica é utilizada para aumentar a velocidade de 

reposição na dinâmica reprodutiva do capital. 

Então, a suposta qualidade total se limita, na maioria dos casos, ao 

aprimoramento da aparência, do supérfluo da mercadoria. De maneira que, 

 
É nesse contexto que se pode observar que, na era da acumulação flexível, 
em que uma de suas manifestações se expressa pela gestão toyotizada do 
trabalho e da produção, por um lado, instaura-se  a obsessão do capital em 
eliminar desperdícios no processo produtivo; por outro, em instituí-lo a partir 
da rápida obsolescência e descartabilidade das mercadorias (PRAUN, 
2016, p.34). 

 
O modelo de acumulação flexível fomentou sérias consequências ao mundo 

do trabalho, repercutindo na composição da classe trabalhadora, como: redução do 

proletariado fabril estável; incremento do novo proletariado, do sub proletariado fabril 

e de serviços; exclusão dos jovens e idosos, simultaneamente à inclusão mais 

acirrada, precoce e criminosa, do trabalho infantil no mercado de trabalho, em 

especial, em países de industrialização subordinada; expansão do trabalho no 

denominado “terceiro setor”22 principalmente em países capitalistas avançados, e 

incorporação do trabalho feminino, com destaque para o caráter precário e desigual 

dessa inserção.  

Por fim, outra tendência é referente à expansão do trabalho em domicílio, em 

uma conjuntura perpassada pelo desemprego estrutural (ANTUNES, 2005). 

 

Como decorrência desse grande volume de desempregados, proliferam 
cooperativas, empresas familiares, trabalho domiciliar, micro e pequenas 
empresas. Estas formas de trabalho, comumente identificadas como a 
independência, a autonomia e ação espontânea, promovem, ao contrário, 
mecanismos pelos quais os trabalhadores exploram a própria força de 
trabalho para o capital e se deixam ser lesados nos seus direitos 
fundamentais (TAVERES, 2004, p.18). 

                                                           
22 É de suma importância inserir o debate do chamado “terceiro setor” no interior (e como resultado) 

do processo de reestruturação do capital, particularmente no conjunto de (contra) reformas do Estado 
Assim, transformações na legislação trabalhista, tais como “flexibilização” e eliminação de leis que 
visam garantir direitos conquistados do trabalhador; na base democrática, cada vez menor 
participação da sociedade nos processos decisórios nacionais; constituição de um “novo contrato 
social” que substitua o do período fordista/keynesiano. Tudo isto emoldura um processo central: a 
configuração de uma nova modalidade de trato à “questão social”. Este é o verdadeiro fenômeno 
escondido por trás do que é chamado “terceiro setor” (MONTAÑO, 2002, p.1 ). 
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Dentre as diferentes formas de trabalho que se multiplicam na 

contemporaneidade, destaque-se a tática da contratação pela via da terceirização, a 

qual é a “expressão por excelência da flexibilização e precarização das relações de 

trabalho, que reforçam e acentuam a divisão social entre os trabalhadores” (DIAS, 

2014, p.164), em todos os setores da sociedade. Dessa forma, a precarização que 

marca as relações de trabalho na contemporaneidade é 

Compreendida como processo contraditório, uma vez que desperta tanto 
resistências por parte dos trabalhadores como, tendencialmente, apresenta-
se como processo contínuo, cujos mecanismos de imposição entrelaçam-se 
com as necessidades permanentes de valorização de capital e 
autorreprodução do sistema (PRAUN, 2016, p.139). 

 
No que se refere aos impactos da flexibilidade, que “é parte da essência da 

onda de mundialização da economia desencadeada a partir de 1970” (ibid), tem sido 

comum seu apontamento como base do aumento dos processos de adoecimento 

relacionados ao trabalho. A mundialização se 

 
Expressa na diminuição drástica das fronteiras entre atividade laboral e 
espaço da vida privada, no desmonte da legislação trabalhista, nas 
diferentes formas de contratação da força de trabalho e em sua expressão 
negada, o desemprego estrutural, (...) ou também na clara densificação da 
jornada de trabalho, na qual todos se desdobram para executar, sozinhos, o 
que antes era feito por dois ou mais trabalhadores (PRAUN, 2016 p. 139). 

 
Para Dias (2014), apesar das diferenças forjadas pelo capital no interior da 

classe trabalhadora, desde a função até a posição que o trabalhador mantém no 

processo de produção, a condição de assalariamento coloca a todos num mesmo 

patamar; de modo que são explorados de alguma maneira, tanto na 

produção/reprodução da mais-valia quanto na valorização do capital.  

Nessa ótica, em comum, a classe trabalhadora ainda tem a flexibilização dos 

direitos trabalhistas e a precarização do trabalho, que repercutem na esfera familiar, 

social e na saúde do trabalhador. A saúde, por exemplo, sofre os impactos oriundos 

da desregulamentação e da flexibilização do trabalho: 

 
A flexibilidade que se instituiu no mundo do trabalho como novo “princípio 
elementar” também habita a sociedade contemporânea onde “o que era 
sólido se desmanchou no ar”, inclusive os valores básicos que presidiam a 
vida cotidiana, o funcionamento da família e de todas as instituições 
(SELIGMANN , 2011, p.472). 
 

Nessa conjuntura, 
 

Não existe a sociedade de um lado e os excluídos de outro. Ou os de fora e 
os de dentro. É um processo que atinge o conjunto dos assalariados na 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi_nsv8uOjTAhXGLyYKHd8ZCMwQmxMImwEoATAP&biw=1366&bih=667
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sociedade. Não há o emprego típico de um lado e emprego atípico de outro. 
Todos os empregos estão ameaçados pelo desemprego ou pela 
precarização (do trabalho, dos contratos, da saúde) (APPAY,1997, p.512). 
 

Em tempos de acumulação flexível do capital, Appay e Thébaud-Mony (1997) 

afirmam que a precarização social é originária de uma dupla dimensão: a 

precarização da proteção social, correspondente à flexibilização dos direitos 

trabalhistas, sociais e políticos; e a precarização econômica, referente às mudanças 

nos processos de trabalho, ao desmonte salarial e à precarização dos vínculos 

contratuais. 

A realidade supracitada passa a ser comum à totalidade dos que vendem sua 

força de trabalho, inclusive aos trabalhadores ditos “estáveis”, pois 

 
É cada vez mais difícil de se encontrar segmentos da classe trabalhadora 
que possam ser considerados, como no início do processo  de 
reestruturação, relativamente preservados em termos de direitos e 
condições  de trabalho. A precarização, como fenômeno estrutural da atual 
fase do capitalismo, repercute cada vez mais sobre o conjunto da classe 
trabalhadora (PRAUN, 2016, p.141). 

 
Logo, de acordo com Antunes (2011), um dos principais desafios para os 

sindicatos e movimentos sociais se pauta na ruptura com o abismo que separa os 

trabalhadores “estáveis”, em constante movimento de redução dos trabalhadores em 

tempo parcial, precarizados e subproletarizados, em expressiva ampliação no atual 

cenário mundial; além da necessidade de os sindicatos definirem estratégias para 

incorporar um significativo contingente do novo proletariado, que vende sua força de 

trabalho às empresas de callcenter, telemarketing e a outros espaços por onde se 

expande o universo dos assalariados.  

Para tanto, conforme o referido autor, as centrais sindicais devem abarcar a 

nova morfologia do trabalho, que corresponde ao reconhecimento das dimensões de 

gênero, geração e etnia, pois às mulheres, aos jovens, aos negros e aos imigrantes 

ainda são destinados os trabalhos mais precarizados; como também se faz 

imperioso romper com todas as expressões de neocorporativismo que privilegiam 

certos segmentos profissionais em detrimento de tantos outros. 

Além desses desafios, nos marcos da acumulação flexível, há o 

distanciamento das reivindicações sindicais mais incisivas e a aproximação dos 
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espaços de negociação. Se há um forte estímulo ao sindicalismo de empresa, o 

conflito sindical se configura como mais um elemento da precarização do trabalho23. 

As transformações nos processos produtivos e as políticas de recorte 

neoliberais, implementadas em resposta à crise de acumulação do capital, seriam 

necessárias também para combater o “poder excessivo dos sindicatos”. Logo, 

tornou-se fundamental ao capital diluir a resistência do movimento sindical para 

fomentar a superexploração da força de trabalho, a competitividade dos 

trabalhadores e o aumento da produtividade (WÜNSCH, 2013). 

 Conforme o autor supracitado, o elemento novo trazido pelo toyotismo 

consiste especialmente na soma do modelo taylorista/fordista a um maior 

envolvimento do trabalhador com a lógica do capital. Desse modo, “hoje, muito mais 

que durante a fase de hegemonia taylorista/fordista, o trabalhador é instigado a se 

autocontrolar, a se autorrecriminar e, até mesmo, autopunir-se quando a produção 

não atinge a meta desejada [...]” (ANTUNES, 2005, p. 58). 

 Nesse sentido, Krug (2006) indica que, muitas vezes, ao invés de se modificar 

a organização e execução do modo como o trabalho se realiza, culpa-se o 

trabalhador que adoece ou se acidenta. 

Então, entre os diferentes mecanismos aos quais são submetidos os 

trabalhadores para o engajamento à missão e aos objetivos da empresa moderna, 

destaca-se o sistema de metas, implementado a partir de 1980, como repercussão 

das primeiras iniciativas de reestruturação produtiva; além das avaliações de 

desempenho, as quais buscam averiguar os resultados previamente estabelecidos 

(PRAUN, 2016). 

Para essa autora, a partir desses mecanismos, os resultados não evidenciam 

a avaliação do trabalho em si, “pois não consideram as condições de sua realização, 

os diferentes níveis de esforços empregados pelos sujeitos envolvidos nem o 

desgaste físico e mental ocasionado pela execução da atividade” (PRAUN, 2016, 

p.65). 

Nesta direção, Giovanni Alves (2008) argumenta sobre a “captura” da 

subjetividade do trabalhador enquanto captura da intersubjetividade e das relações 

sociais do homem genérico, o que explica a fragmentação de coletivos de trabalho e 

                                                           
23

 “A precarização do trabalho que ocorre hoje, sob o capitalismo global, seria não apenas 

„precarização do trabalho‟ no sentido de precarização da mera força de trabalho como mercadoria; 
mas seria também, „precarização do homem que trabalha‟, no sentido de desefetivação do homem 
como ser genérico” (ALVES, 2011, p. 39). 
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a reconstrução de equipes ditas “colaborativas” com a missão da empresa, tendo em 

vista o contexto neoliberal que, ferozmente, busca restringir a construção da 

consciência e da luta de classe. 

Busca-se, portanto, o envolvimento do trabalhador nas aspirações 

empresariais para um aparente apaziguamento em favor do capital; inclusive pela 

utilização de novas terminologias no mundo do trabalho, permeadas por aspectos 

ideopolíticos, em um modelo produtivo flexível, pautado nos preceitos do toyotismo. 

“A ofensiva do capital sobre o trabalho é, nesse sentido, uma ação que busca 

cotidianamente desmontar sua manifestação de classe historicamente antagônica 

aos interesses da ordem capitalista” (PRAUN, 2016, p.145). 

Dessa maneira,  
 

O capital empenha-se em quebrar a consciência de classe dos 
trabalhadores: utiliza-se o discurso de que a empresa é a sua “casa” e que 
eles devem vincular o seu êxito pessoal ao êxito da empresa; não por 
acaso, os capitalistas já não se referem a eles como “operários” ou 
“empregados” – agora, são “colaboradores”, “cooperados”, “associados” etc. 
(NETTO; BRAZ, 2012, p. 229). 

 
Nesse cenário, ainda há a ideologia neoliberal24 como pilar de sustentação da 

acumulação capitalista que, segundo Netto (2001, p.77), “traz uma argumentação 

teórica que restaura o mercado como instância mediadora societal elementar e 

insuperável”, com a restauração do Estado mínimo25 como única alternativa e forma 

para a democracia. O capitalismo contemporâneo é, então, marcado pela defesa de 

um suposto mercado livre, promotor de liberdade e justiça, fomentando um intenso 

processo de privatização do patrimônio público, degradação de direitos trabalhistas 

e sociais e desregulamentação da economia. 

 
Essa ideologia legitima precisamente o projeto do capital monopolista de 
romper com as restrições sociopolíticas que limitam a sua liberdade de 
movimento. Seu primeiro alvo foi constituído pela intervenção do Estado na 
economia: o Estado foi demonizado pelos neoliberais e apresentado como 
um trambolho anacrônico que deveria ser reformulado e, pela primeira vez 
na história do capitalismo, a palavra reforma perdeu o seu sentido 
tradicional de conjunto de mudanças para ampliar direitos. A partir dos anos 
oitenta do século XX, sob o rótulo de reforma(s), o que vem sendo 

                                                           
24

O Neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa e da América do 
Norte, onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veementemente contra o 
Estado intervencionista e de bem-estar. Seu texto de origem é O Caminho da Servidão, de Friedrich 
Hayek, escrito já em 1944 (ANDERSON,1995, p.9). 
25

Um Estado com um mínimo de atribuições (privatizando as atividades produtivas) e, portanto, com 
um mínimo de despesas, como forma de solucionar os problemas relacionados com a crise fiscal: 
inflação intensa, déficits em conta corrente no balanço de pagamentos, crescimento econômico 
insuficiente e distorções na distribuição da renda funcional e regional (SANDRONI,1999, p.123). 
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conduzido pelo grande capital é um gigantesco processo de 
contrarreforma(s), destinado à supressão ou redução de direitos e garantias 
sociais (NETTO; BRAZ, 2012, p. 239). 

 
Em consonância com os preceitos neoliberais, em resposta à crise estrutural 

instaurada na década de 1970, surgem a financeirização e a mundialização do 

capital26, exigindo a adaptação dos Estados Nacionais às suas regras especulativas. 

Trata-se, então, um regime de acumulação predominantemente financeiro, regido e 

regulamentado pelo capital financeiro. 

Portanto, 

 
Não pode haver autonomia entre o Estado moderno e o capital porque 
ambos “são um só e inseparáveis”. (60/119) Tanto um como o outro se 
constituiu na história em uma relação de “co-determinação”, em que a 
estrutura de comando político surge para complementar (“no nível de 
abrangência apropriado”), em vista dos defeitos estruturais do sistema, os 
elementos reprodutivos materiais, sempre de acordo com a dinâmica 
expansionista do sistema do capital (PANIAGO, 2012, p.85). 

 
Para Harvey (2004), destaca-se o estilo predatório desse modelo de 

acumulação, com valorizações fraudulentas, falsos esquemas de enriquecimento 

imediato, fraudes corporativas e desvios de fundos, os quais são decorrentes de 

manipulações de crédito e das ações. Com isso, detectam-se convergências de 

propriedades da acumulação primitiva no capitalismo contemporâneo. Nessa 

direção, na atual conjuntura de domínio do capital financeiro, há o aprimoramento de 

práticas arcaicas de enriquecimento pela via da espoliação, somadas à criação de 

novos mecanismos de extração de riquezas (DIAS, 2014). 

Nesse sentido, Alves (1999) apresenta como característica principal desse 

regime o fato de ser essencialmente rentista e parasitário, distintivo refletido nas 

tendências de relações entre o capital e o trabalho, bem como entre o capital e o 

Estado, em sua forma de bem-estar social. 

Desta forma, é importante compreender que o Estado é fruto das relações de 

produção, as quais são determinantes para o seu surgimento.  Então, ao passo em 

que o capital passou a dominar o universo da produção material, paralelamente, 

                                                           
26

 “Esse novo período capitalista se desenvolve no bojo de uma profunda crise de superprodução 

(BRENNER, 1999) e é caracterizado por outros autores como sendo marcado pela "produção 

destrutiva" (MÉSZÁROS, 1997) ou ainda pela "acumulação flexível" (HARVEY, 1993)” (ALVES,1999, 

p.1). 
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houve o desenvolvimento das práticas políticas totalizadoras que deram forma ao 

Estado moderno. 

Na contemporaneidade, é possível observar as implicações desse processo 

quando, a partir da crise estrutural, todas as instituições estatais e suas práticas 

organizacionais inerentes são drasticamente afetadas (MÉSZÁROS, 2011). Logo, 

ainda em consonância com Mészáros, qualquer posicionamento pautado numa 

suposta autonomia e independência do Estado frente ao capital é, perfeitamente, 

uma inútil perda de tempo. 

Considerando a própria história, a origem do Estado aparece ligada 

necessariamente ao capitalismo. Ou seja, o nexo entre capitalismo e Estado é 

estrutural, de modo que a sustentação da análise do Estado só é possível a partir 

das categorias fundamentais da reprodução capitalista como, por exemplo, a 

mercadoria. Além disso, é preciso reconhecer sua posição relacional, estrutural, 

histórica, dinâmica e contraditória na reprodução social, responsável por evidenciar 

o quanto o Estado é permeado pela luta de classe que, em seu interior, embrinca-se 

por meio de um processo conflituoso e de influências mútuas (MASCARO, 2013). 

Segundo Mészáros (2009), são três as dimensões inteiramente articuladas do 

sistema do capital (capital, trabalho e Estado), de maneira que o trabalho só será 

emancipado frente às amarras do modo de produção burguesa, mediante a 

superação simultânea do capital e do Estado. Ademais, o pilar de sustentação do 

capital não seria o Estado, mas o próprio trabalho, em razão de sua dependência 

estrutural do capital. 

 No atual momento histórico de acumulação capitalista, acirra-se 

 
O debilitamento do Estado, que já era acentuado com a “crise da dívida” e 
aumentou ainda mais com as políticas de ajustes neoliberais, 
desregulamentações, privatizações, exaustão da capacidade de 
planejamento e incapacitação da política econômica. Aos Estados 
Nacionais pouco têm restado fazer para escapar de uma “reação passiva”. 
Isso tudo está agravando sobremodo a atual crise social (CANO, 1996, 
p.134) 

 

 Logo, com o advento do receituário neoliberal e suas políticas de ajuste fiscal 

orquestradas pelo mercado enquanto resposta do capital, com vistas a reduzir ou 

eliminar a intervenção social do Estado, passou a triunfar na década de 1980.  

 Com isso, mudanças significativas foram efetivadas nas funções estatais e na 

retração de seu papel frente às manifestações da questão social, para a garantia 
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das condições de valorização do capital. Conforme Netto (2001), as suas únicas 

funções seriam organizar a estrutura para o mercado e apenas criar serviços que o 

mercado não pudesse ofertar. Ressalta-se que o texto de origem dessa ideologia foi 

escrito desde 1944, por Hayek, intitulado como “O caminho da Servidão”. 

 Antes disso, enquanto desencadeamento da crise de 1929, houve o 

abandono do liberalismo dogmático, precisamente em 1936, com a publicação do 

livro de Keynes, “Teoria geral do emprego, do juro e da moeda”, que defendia a 

intervenção do Estado na economia. 

A intervenção estatal tinha como perspectiva um programa fundado em dois 

alicerces: pleno emprego e maior igualdade social, que poderiam ser alcançados 

pela ação estatal de duas formas: 1) Gerar emprego dos fatores de produção via 

produção de serviços públicos, além da produção privada; 2) Aumentar a renda e 

promover maior igualdade por meio da instituição de serviços públicos, dentre eles, 

as políticas sociais (BEHRING, 2007). 

 Os principais argumentos propagados pela ideologia neoliberal são que esse 

Estado de bem-estar promove um ataque contra a vitalidade da concorrência (o livre 

mercado) e destrói os direitos individuais dos cidadãos. A principal meta, 

indiscutivelmente, passa a ser a estabilidade monetária. 

 
A estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de qualquer governo. 
Para isso seria necessário uma disciplina orçamentária, com a contenção 
dos gastos com o bem-estar, e a restauração da taxa „natural de 
desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva de trabalho para 
quebrar os sindicatos. Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis, para 
incentivar agentes econômicos.Em outras palavras, isso significava 
reduções de impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as rendas 
(ANDERSON, 1995, p.2). 

 
Então, num contexto de crise estrutural do capital, ocorrem transformações 

tanto no âmbito da organização e gestão do processo produtivo quanto nas formas 

de intervenção do Estado, agora, mínima para o social e máxima para o capital. O 

caráter minimizado do Estado está presente, sobretudo, “na deterioração das 

políticas sociais e na precarização do trabalho. Isso significa dizer que o caráter 

minimizado do Estado neoliberal vai se configurar como uma ofensiva à classe 

trabalhadora” (BATISTA, 2015, p.46). 

Nesse contexto, emerge uma nova modalidade de atendimento às demandas 

sociais por parte de um Estado agora sob denominação de “Welfare Mix” (um bem-

estar mix), enquanto alternativa de proteção social estatal, pela transferência e 
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partilha de responsabilidades entre o Estado e a sociedade civil no trato à questão 

social. Para Pereira (2000, p.128), 

 
Com o passar do tempo, foi ficando claro que a revalorização dos setores 
voluntário, comercial e informal, no campo da política social, trazia implícita 
a exigência neoliberal da diminuição das provisões sociais, da 
desregulamentação dos serviços sociais e da seletividade e focalização dos 
direitos de cidadania. 
 

Nessa visão, o distanciamento paulatino do Estado promove a precarização, a 

focalização das políticas públicas e uma dramática volta ao passado na 

refilantropização da pobreza, em que se tem o avanço na direção do favor, da 

solidariedade e da caridade.  

Essa tendência desempenha um papel fundamental para o sistema 

capitalista, tornando-o cada vez mais vigoroso, mediante a forte degradação dos 

direitos já conquistados e a fragmentação da luta da classe trabalhadora; além de 

favorecer a despolitização e a alienação dos sujeitos, pelo vazio político-conceitual 

das ações que se distanciam de uma perspectiva de direito social. 

O modelo de suposta proteção, baseado no “Welfare Mix”, ancorado no 

trabalho de Ong‟s, na responsabilidade empresarial e em entidades, num contexto 

neoliberal de erosão de direitos e lutas sociais, advém da propagação histórica de 

uma concepção que designa à sociedade civil a condição de homogênea e sem 

contradições, diante da constituição da imagem de um Estado ineficiente e 

burocrático. Nesse contexto, faz-se “do interesse privado a medida de todas as 

coisas, obstruindo a esfera pública e a dimensão ética da vida social, pela recusa 

das responsabilidades e obrigações sociais do Estado” (IAMAMOTO, 2003, p.37). 

Para Cleier Marconsin e Cleusa Santos (2013), o ideário neoliberal foi 

introduzido no Brasil pelo Governo Color e implementado, efetivamente, no governo 

de Fernando Henrique Cardoso, sendo este marcado pelas privatizações, 

contrarreformas do Estado e flexibilização da legislação brasileira. Nesse momento 

histórico (1995-2002), manipulações foram feitas em busca da legitimação de um 

mercado eficaz como regente das relações sociais, em detrimento de um Estado 

burocrático e ineficiente; além da perda de direitos, apresentada como necessária 

para o país não erodir.  

 
Ao longo dos anos 1990, diferentes reformas de cunho neoliberal foram 
sendo introduzidas nos vários países, em ritmos diferenciados, porém 
sempre de modo a limitar o alcance das políticas sociais e das instituições 
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públicas que as implementavam. Dessa forma, a proteção social à 
população trabalhadora tornou-se mais frágil em grande parte desses 
países – especialmente quando reformas previdenciárias e da legislação do 
trabalho foram impostas. Essa fragilização foi agravada pela imposição da 
ideologia neoliberal através das mídias e sua penetração nas estruturas 
voltadas à formação dos profissionais de todas as áreas, dentre eles, os da 
saúde (SELIGMANN, 2011, p.225). 

 

 Deste modo, no próximo item, pretende-se contextualizar as implicações da 

crise do capital para o mundo do trabalho e para a reconfiguração do papel do 

Estado brasileiro a partir da década de 1990, mediante a problematização das 

contrarreformas, da condição de subalternidade econômica e política do país aos 

interesses do capital internacional, de modo a evidenciar suas repercussões quanto 

às políticas sociais, em especial, à da saúde, a partir da intensificação da exploração 

do trabalho. 

 

2.2 As inflexões da crise do capital para o mundo do trabalho e a 

reconfiguração do papel Estado no Brasil: particularidades a partir dos anos 

de 1990 

 

 A crise econômica mundial, no final dos anos de 1970, desencadeou a 

ascensão político-ideológica dos ideais de uma nova fracção da direita, a qual reitera 

que a saída da recessão passa pelo reconhecimento do mercado enquanto 

instrumento de excelência frente à gestão dos recursos econômicos, na garantia da 

satisfação das necessidades dos sujeitos. 

 Nesse aspecto, os neoliberais sustentam que a intervenção estatal é um 

mecanismo antiprodutivo que, além de provocar crise fiscal do Estado, resulta na 

desmotivação dos trabalhadores em produzir e do capital em investir (Laurell, 2002). 

Para a autora, o projeto neoliberal faz parte de um novo modelo de acumulação, 

 
Com o intuito de desencadear uma nova etapa de expansão capitalista que, 
dentre outras coisas, implicaria um novo ciclo de concentração de capital 
nas mãos do grande capital internacional (...) À essa necessidade política, 
acrescenta-se o objetivo econômico de destruir as instituições públicas, 
para estender os investimentos privados a todas as atividades econômicas  
rentáveis. Nesse esquema, é importante o papel que desempenham os 
seguros e a produção privada dos serviços sociais, como demonstra o 
complexo médico-industrial norte-ameriacano, por exemplo, uma das 
atividades econômicas privadas mais importantes dos EUA (LAURELL, 
2002, p. 164). 

 
 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi_nsv8uOjTAhXGLyYKHd8ZCMwQmxMImwEoATAP&biw=1366&bih=667
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Em relação a esse momento histórico, Santos (2015) destaca que, na busca 

de extensão de seu domínio para retomada de sua acumulação, o capital passa a 

determinar contrarreformas nos Estados nacionais, sobretudo nos países periféricos; 

a partir da redefinição das atribuições do Estado para atender às exigências do 

grande capital, tendo o desmonte das políticas sociais como um de seus 

rebatimentos.  

Para tanto, 

 
O Estado foi demonizado pelos neoliberais e apresentado como um 
trambolho anacrônico que deveria ser reformado – e, pela primeira vez na 
história do capitalismo, a palavra reforma perdeu o seu sentido tradicional 
de conjunto de mudanças para ampliar direitos;a partir dos anos oitenta do 
século XX, sob o rótulo de reforma (s), o que vem sendo conduzido pelo 
grande capital é um gigantesco processo de contrarreforma (s) destinado à 
supressão ou à redução de direitos e garantias (NETTO; BRAZ, 2012 
p.227). 

 
No Brasil, mudanças estruturais alteraram o metabolismo social do trabalho 

na década de 1990 e novas formas de organização e gestão do trabalho foram 

instauradas, as quais provocaram o aumento da produção e, em contrapartida, a 

precarização das condições e das relações de trabalho; além das medidas de ajuste 

do Estado, tomadas para adaptação do país à dinâmica do capitalismo global, por 

meio de um ajustamento macroeconômico imposto pelo receituário neoliberal 

preconizado pelo Consenso de Washington, em 198927. 

Conforme Behring (2003, p.113), nessa década, o Brasil adentrou “num 

período marcado por uma nova ofensiva burguesa, adaptando-se, mais uma vez, às 

requisições do capitalismo mundial”. 

 Com a desresponsabilização da intervenção social do Estado, perpetuada 

pelo referido receituário, provoca-se também – segundo Montaño (2003) – a 

precarização do trabalho no setor público, fundamentada no princípio de 

enxugamento da máquina pública. Assim, o que ocorre no Brasil é um processo de 

                                                           
27

 Para Fiori (1996), o Consenso de Washington diz respeito a um receituário formulado em um 
seminário, em 1989, promovido por instituições financeiras em Washington – FMI, Banco Mundial – e 
além do Departamento de Tesouro dos EUA, sendo baseado no texto “International Institute for 
Economy”, de John Williamson. Ainda, diz respeito à visão norte-americana sobre a condução da 
política econômica mundial, sobretudo dos países da América Latina, de modo que uma política 
oficial de ajustamento macroeconômico passa a ser imposta a esses países, frente à crise mundial do 
capital, desde 1990. Nesse seminário, Behring (2003) destaca a participação de Bresser-Pereira, 
futuro ministro de FHC. 
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“contrarreforma” 28  do Estado, por ser essencialmente regressivo e destrutivo 

(BEHRING, 2008). Então, 

 
O eixo democrático e popular que predominou na década de 1980, ao ter 
reduzido seu impulso socializante, seria profundamente modificado. Uma 
democracia reduzida às estratégias limitadas e admissíveis pelo capital 
iniciaria seu percurso com a eleição de Collor de Melo, pela persuasão e 
pela truculência (FONTES, 2010, p. 255). 

 
 Com os governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

as “reformas” foram orientadas unicamente para o mercado, num projeto de 

adaptação aos ditames do capitalismo contemporâneo. Nos anos de 1990, 

 
O neoliberalismo personificou-se no Brasil com os governos dos presidentes 
Fernando Collor de Mello (1990 a 1992) e Fernando Henrique Cardoso 
(1995 a 2002), com uma singela resistência do presidente Itamar Franco 
(1992 a 1994). Nesse tempo, foi postulada, aos quatro cantos no país, a 
impotência do governo em garantir políticas sociais, trazendo dúvidas sobre 
o papel do Estado, associado à postura econômica de austeridade fiscal, 
achatamento salarial e corte de gastos sociais (BORGES et al., 2012, p.57). 

 

Nessa conjuntura, será destacado o governo de FHC, haja vista que a 

intenção é problematizar a Reforma Gerencial do Estado29 de 1995, a qual é parte 

constituinte de um contexto maior de privatizações, liberalização comercial e 

programa de estabilidade monetária, numa perspectiva de economia de mercado e 

enfrentamento da suposta ineficiência do Estado.  

Na análise de Batista (2015), o receituário neoliberal foi certeiro ao conter a 

onda inflacionária no Brasil, ao estabilizar a moeda e equilibrar os preços das 

mercadorias via Plano Real, o que deu legitimidade para as medidas autoritárias e 

antipopulares durante o governo Cardoso, entre 1995 a 2002.  

Assim, o caminho foi aberto para a efetivação das medidas, inclusive com o 

envio de projeto ao congresso a fim de alterar a Constituição Federal (1988).  Com a 

                                                           
28

 “Mesmo que o termo reforma seja apropriado pelo projeto em curso no país ao se autorreferir, 
partirei da perspectiva de que se está diante de uma apropriação indébita e fortemente ideológica da 
ideia reformista, a qual é destituída de seu caráter progressista e submetida ao uso pragmático, como 
se qualquer mudança significasse uma reforma, não importando seu sentido, suas consequências 
sociais e direção sociopolítica” (BEHRING, 2008, p. 128). 
29

 A reforma teve início em 1995, com a publicação do Plano Diretor da Reforma do Estado e o envio 
para o Congresso Nacional da emenda da administração pública que resultaria, em 1998, na Emenda 
19. Foi executada no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), nos 
primeiros quatro anos do governo de FHC, tendo como ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira. Após 
esse período, o MARE foi extinto e a gestão da reforma se deu no Ministério do Planejamento e 
Gestão, e os estados e municípios passaram também a fazer suas próprias reformas (BRESSER-
PEREIRA, 1998). 
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aprovação quase que integral das mudanças constitucionais e infraconstitucionais 

enviadas ao Congresso, o governo atendeu aos requisitos impostos pelo capital 

internacional e revelou sua vinculação orgânica à burguesia internacional, em 

detrimento do capital nacional. 

Por isso, 

É necessário registrar que a Constituição em vigência no Brasil foi 
outorgada em 1988. No entanto, foi com o plano de reforma do Estado, 
ampla e irrestrita, implantada a partir de 1995 pelo ministro Bresser Pereira, 
que a nação brasileira conheceu a opção que a elite brasileira e seus 
associados fizeram. As conquistas sociais garantidas historicamente foram 
saqueadas, saindo da esfera do direito para serem alcançadas por meio das 
regras do mercado. A nação foi desmontada (BATISTA, 2015, p.100). 

 
Logo, no governo FHC, ocorreu a materialização da contrarreforma que 

propunha “reformar” o Estado brasileiro, tendo em vista a defesa de que a crise 

nacional foi uma crise de Estado que, por ter se desviado de suas atribuições 

básicas, causou o agravamento da crise fiscal e da inflação, além da precarização 

dos serviços públicos.  

Para a superação desse quadro, era preciso transferir para o setor privado as 

atividades que podiam ser controladas pelo mercado.  Para Correia (2011), o sentido 

da “reforma” gerencial se pautou no entendimento de que as funções do Estado 

deveriam ser coordenar e financiar as políticas públicas, e não executá-las. Desse 

modo, a execução deveria ser realizada pelo setor “público não–estatal” que, na 

verdade, é regido pela lógica privada. 

Segundo Bresser-Pereira (2001), as atividades sociais, sobretudo saúde, 

educação e pesquisa científica, envolvem questões maiores e dizem respeito a 

direitos fundamentais. Dessa maneira, são atividades que o mercado não pode 

garantir pela dinâmica do lucro e do valor a ele inerente, as quais não devem, 

portanto, ser privatizadas.   

Por outro lado, 

 
Uma vez que não implicam no exercício do poder de Estado, não há razão 
para que sejam controladas pelo Estado e de se submeter aos controles 
inerentes à burocracia estatal, contrários à eficiência administrativa, que a 
Reforma Gerencial pode reduzir, mas não acabar. Logo, se não devem ser 
privados, nem estatais, a alternativa é adotar-se o regime da propriedade 
pública não-estatal, é utilizar organizações de direito privado, mas com 
finalidades públicas, sem fins lucrativos. “Propriedade pública”, no sentido 
de que se deve dedicar ao interesse público, que deve ser de todos e para 
todos, que não visa ao lucro; “não-estatal” porque não é parte do aparelho 
do Estado (...) Esta forma de propriedade garante serviços sociais e 
científicos mais eficientes do que os realizados diretamente pelo Estado, e 



64 
 

 

mais confiáveis do que os prestados por empresas privadas que visam ao 
lucro ao invés do interesse público (BRESSER-PEREIRA, 2001, p.25). 

 

Nesse sentido, emerge um conflito diante da natureza dessas organizações 

cujo caráter público não é sinônimo de estatal, na administração de recursos 

públicos sob a lógica privada, na qual se consolida uma concepção mais próxima ao 

plano ideal do que ao concreto. Para Soares (2010, p.85), 

 
Opera-se um feito digno de ilusionismo: cria-se uma entidade que se afirma 
ser meio pública e meio privada, aglutinando os interesses do espaço 
público e a eficácia e agilidade da lógica privada. No entanto, essa criação é 
ideal, ou ideológica. No concreto, na materialidade do real, é impossível tal 
constituição, tendo em vista que ao dispor de instrumentos da lógica privada 
na gestão, tal entidade constitui-se um ente privado. O mais grave é que a 
racionalidade que organiza esse ideário e essa lógica institucional, ao 
misturar o público com o privado no âmbito do discurso, reproduz a ideia de 
que, independentemente dos interesses privados presentes na gestão 
pública, ela sempre será pública. Isso traz consequências drásticas para as 
práticas sociais no cotidiano do sistema. 

 

 Conforme Bresser-Pereira (1998), o objetivo da reforma da Gestão Pública é 

a consolidação de um Estado forte e eficiente, por ser uma proposta de 

modernização que visa à ruptura com os elementos patrimonialistas e clientelistas 

de um Estado arcaico, a partir de três dimensões: a) a dimensão institucional-legal; 

b) a dimensão gestão e c) a dimensão cultural. Para, assim, reconstruir o Estado 

brasileiro e adaptá-lo ao capitalismo global e à democracia vigente.  

 Nesse contexto, observa-se a transposição de uma lógica de mercado, num 

contexto de reestruturação produtiva, ao setor público. Logo, o argumento da 

necessidade de mudança de uma administração burocrática, rígida e ineficiente, 

para uma administração gerencial do Estado, moderna e eficiente, encontra sentido 

e forma na defesa de Souza Filho (2011, p.178) de que a “principal determinação do 

gerencialismo é a identificação da administração pública com a administração 

privada”.  

Ainda de acordo com o referido autor, o projeto gerencialista derrui o princípio 

da universalidade das políticas sociais e reitera o atendimento às necessidades 

mínimas da população, em consonância com o receituário neoliberal. 

Então, de maneira a exemplificar as dimensões supracitadas, sabe-se que a 

primeira diz respeito ao institucional-legal, voltada à descentralização da estrutura 

organizacional do aparelho do Estado, através da criação de novos formatos 

organizacionais, como as agências executivas, regulatórias, e as organizações 
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sociais. Um dos princípios apontados como fundamental é de que o Estado só pode 

executar atividades que lhe sejam exclusivas. Com isso, defende-se que os demais 

serviços sejam contratados, terceirizados e privatizados. 

 
Com a delimitação da área de atuação do Estado às atividades que 
envolvem o uso do poder de Estado, ficarão concentradas no Estado 
atividades relacionadas com formulação, controle e avaliação de políticas 
públicas; com a fiscalização da execução de leis, a regulação e controle de 
mercados; com a polícia, a defesa, a procuradoria ou advocacia pública, a 
assessoria direta aos parlamentares e a direção dos órgãos do Poder 
Judiciário. O pressuposto é de que o Estado não necessitará de outro tipo 
de funcionário, ou necessitará deles em volume consideravelmente menor, 
uma vez que a maioria das atividades auxiliares ou de apoio deverá ser 
terceirizada, e a execução de serviços sociais e científicos, publicizada, ou 
seja, transferida para organizações públicas não estatais. Os profissionais, 
atuando em serviços auxiliares ou de apoio, serão trabalhadores do setor 
privado, celetistas. Ou, então, serão empregados públicos regidos 
principalmente pelas normas da Consolidação das Leis de Trabalho” 
(BRESSER-PEREIRA,1998, p. 268-269). 

 

 Então, em consonância com Bresser-pereira (2002), a projeção do Estado 

ideal é aquele que é grande do ponto de vista da carga tributária e pequeno em 

termos de quantitativo de servidores públicos. Para isso, é fundamental que os 

serviços sociais e científicos não sejam fornecidos pelo Estado, mas pelas entidades 

públicas não-estatais, as quais deverão ser regulamentadas por contratos de gestão. 

A segunda dimensão é a da gestão, definida pela maior autonomia e 

introdução de três novas formas de responsabilização dos gestores: a administração 

por resultados, a competição administrada por excelência e o controle social. 

 
O objetivo, assim, é dotar os administradores públicos de competência 
gerencial, num quadro de relações de trabalho muito mais flexível e 
inseguro do que era no passado, e num quadro externo de extrema 
complexidade de mudança rápida. Nesse ambiente, o perfil do gerente 
público, apesar do caráter antes político do que econômico do seu trabalho, 
deve ser semelhante ao do gerente privado. Principalmente, deve ser capaz 
de trabalhar e tomar decisões em um quadro no qual não apenas os dados 
da realidade externa mudam rápida e permanentemente, mas também o 
desenvolvimento tecnológico e as novas formas de gestão estão surgindo a 
todo instante (BRESSER-PEREIRA,1998, p. 269). 

 
Por fim, a última dimensão é a cultural e diz respeito à mudança de 

mentalidade. Nesse ponto, foram identificadas estratégias de captura da 

subjetividade do servidor a esse projeto.  

Para Bresser-Pereira (1998), a adequação dos recursos humanos ao novo 

Estado que está surgindo é tarefa prioritária no atual contexto de mudança, que 

preza por uma gestão flexibilizada, pautada na “qualidade total”; em critérios de 
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avaliação e indicadores de desempenho; na valorização e fortalecimento dos 

princípios e práticas de liderança; do planejamento estratégico; do controle de 

resultados; da motivação do pessoal via incentivos morais relacionados à missão da 

organização e, dessa forma, conduzindo a introdução de práticas gerenciais no 

serviço público. 

 

Nos termos do Plano Diretor, o programa da Qualidade e Participação na 
Administração Pública é um instrumento para a mudança de uma cultura 
burocrática para uma cultura gerencial, necessária à implementação de um 
novo modelo de gestão do Estado, que valorize a participação e a iniciativa 
de cada servidor público[...] A ênfase na participação representa o 
envolvimento de todos os servidores, independentemente de nível, cargo ou 
função, na melhoria do serviço público, e o compromisso de cooperação 
entre gerentes e gerenciados na busca de aperfeiçoamento contínuo, com a 
satisfação dos clientes internos e externos da organização. A adoção da 
qualidade como instrumento de reforma da administração pública brasileira 
leva em conta, simultaneamente, a sua dimensão formal – que se refere à 
competência para produzir e aplicar métodos, técnicas e ferramentas – e a 
sua dimensão política – que se refere à competência para levar as 
organizações públicas a atender as necessidades dos cidadãos-clientes” 
(BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 219). 

 

Em linhas gerais, para o autor supracitado, em 2002, a Reforma Gerencial de 

1995 alcançou os objetivos a que se destinava, nos três níveis em que foi definida 

na época de sua implementação: as dimensões institucional, cultural e de gestão. 

Curiosamente, foi mais exitosa na dimensão cultural, pois se constatou que seria 

essencial para o país e para os servidores públicos mais competentes e dedicados.

 Ainda, segundo o intelectual orgânico da reforma gerencial, a rigidez 

excessiva no processo de contratação e demissão do servidor – agravada pelo 

Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990), pautado na 

estabilidade – inibe o desenvolvimento de uma administração pública moderna, com 

ênfase nos aspectos gerenciais e na busca de resultados (BRASIL, 1995). Sugere-

se, então, a promoção por mérito e uma política de profissionalização do servidor 

aliada à motivação negativa, ou seja, demissão por insuficiência de desempenho. 

No plano legal, mudanças na legislação aconteceram em consonância com os 

marcos da proposta de reforma do Estado e do aparelho do Estado, como as 

emendas constitucionais da reforma da administração pública acerca dos servidores 

públicos (nº 19) e da Previdência Social (nº 20)30, num panorama de ajuste fiscal. 

                                                           
30

 Emenda constitucional nº 19, de 04 de julho de 1998: modifica o regime e dispõe sobre princípios e 

normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças 
públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências, conhecida 
como a emenda da Reforma Administrativa. 
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Para o ministro do MARE, a reforma da previdência, juntamente com a 

tributária, estava na agenda do país desde o início dos anos 1990. Mas, por um 

equívoco de diagnóstico, ela se orientou principalmente para o sistema geral de 

previdência, administrado pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), quando o 

verdadeiro problema estava no sistema de privilégios montado no setor público. 

Acreditava-se que a aposentadoria integral do servidor público, correspondente à 

última remuneração, dava origem ao caos e à irracionalidade31
(BRESSER-PEREIRA, 

1998). 

Nessa perspectiva, Behring (2008) chama atenção para a importância de se 

distinguir a reforma do Estado – um projeto político, social e econômico maior, que 

envolve política de ajuste fiscal, reforma da previdência social, privatização, etc – da 

reforma do aparelho do Estado (reforma gerencial), orientada para tornar a 

administração pública mais “competente e eficiente”.  

A reforma do Estado, além de reforma administrativa, envolve também, no 
plano diretamente fiscal, a reconstituição da poupança pública e a reforma 
da previdência social, e, no plano político, as reformas políticas; visando dar 
mais governabilidade aos governos, por meio da constituição de maiorias 
políticas sólidas. Tais reformas, particularmente, a Reforma Gerencial, 
partem do pressuposto de que, em um grande número de áreas, 
particularmente na social e científica, o Estado pode ser eficiente, desde 
que use instituições e estratégias gerenciais e utilize organizações públicas 
não estatais para executar os serviços por ele apoiados, recusando, assim, 
o pressuposto neoliberal da ineficiência intrínseca e generalizada do Estado 
(BRESSER-PEREIRA,1998, p. 31). 
 

 Assim sendo, o projeto gerencial estaria pautado em uma perspectiva de 

Estado social-liberal, ou seja, o governo FHC estaria conduzindo um projeto 

intermediário de Estado (nem liberal, nem intervencionista). 

 
É um Estado social-liberal porque está comprometido com a defesa e a 
implementação dos direitos sociais definidos no século XIX, mas é também 
liberal porque acredita no mercado; porque se integra no processo de 
globalização em curso, com o qual a competição internacional ganhou uma 
amplitude e uma intensidade historicamente novas; porque é resultado de 
reformas orientadas para o mercado (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 130). 

 

                                                                                                                                                                                     
Emenda constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998: modifica o sistema de previdência social, 
estabelece normas de transição e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br>. 
31

 Com a aprovação da Lei nº 2.618, em 30 de abril de 2012, o valor recolhido mensalmente dos 
novos servidores será sobre o mesmo teto previdenciário estabelecido pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). Eles deverão contribuir para um fundo complementar caso almejem maior 
rendimento. Nesse sentido, a reforma está em curso, e os direitos sociais e trabalhistas continuam a 
sofrer ataques de todas as ordens. 
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Na década de 1990, o neoliberalismo revelou expressamente a que se 

propunha, pois não cumpriu as promessas às quais se destinava, fato expresso pelo 

desemprego crescente, pela taxa de crescimento econômico estagnada e pelo 

aumento da pobreza e da desigualdade social. A classe trabalhadora foi submetida a 

um retrocesso social dramático nos anos 1990, num contexto de intensas crises 

financeiras do capital. Diante disso, o neoliberalismo ganhou novas formas, sendo 

as teorias do social-liberalismo um projeto ideológico de retomada da supremacia 

neoliberal (CASTELO, 2013). 

Segundo Batista (2015, p.52), houve uma revisão ideológica do 

neoliberalismo no interior das principais instituições financeiras, sendo o social-

liberalismo sua variante, para atender às novas exigências de acumulação. Logo, 

entre o neoliberalismo e o social-liberalismo “existem mais traços de continuidade do 

que ruptura, pois esta mudança é uma estratégia de legitimação do ideário 

neoliberal, agora sob novas roupagens, para atender aos interesses de reprodução 

do capital”. 

A crítica de Behring (2008) diz respeito à real vinculação do projeto da 

reforma do Estado brasileiro às orientações neoliberais, além de ser notória ao 

caráter tecnocrático e voluntarista do Plano Diretor de 1995, elaborado sem a 

participação popular e imposto por medidas provisórias. Indica, ainda, a necessidade 

de se problematizar as análises que localizam a crise contemporânea apenas no 

Estado, por serem mono causais e unilaterais.  

Portanto, 

Em outra perspectiva – a da crítica marxista da economia política, um 
patamar de observação que busca a interação de um feixe de 
determinações o mais amplo possível, na totalidade concreta – tem-se que 
as mudanças em curso passam por uma reação do capital ao ciclo 
depressivo aberto no início dos anos 70 (Mandel, 1982 e Harvey,1993), que 
pressiona por uma refuncionalização do Estado, a qual corresponde a 
transformações no mundo do trabalho e da produção, da circulação e da 
regulação (BEHRING, 2008, p.197). 

 

 Nessa conjuntura, além de mais desprotegido, em virtude das mudanças no 

mundo do trabalho, o trabalhador sofre os reflexos da contrarreforma do Estado 

Brasileiro com a desproteção das políticas sociais, agora definidas pelo trinômio da 

privatização, focalização e descentralização. 

 Para Mota (2008), as políticas sociais sofrem os rebatimentos da 

mercantilização e da refilantropização das respostas à questão social. O Estado 
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transfere ao mercado a responsabilidade pela oferta dos serviços sociais, os quais 

perdem o caráter de direito e, por conseguinte, reforça-se a lógica do cidadão-

consumidor. Desse modo, o acesso se dá via mercado aos que podem pagam e por 

via do Estado, aos que não, sendo assistidos por políticas precárias e fragmentadas. 

 Com o ajuste estrutural do Estado, advindo das contrarreformas ocorridas a 

partir de 1990, tem-se as condições de reprodução dos interesses do capital por 

meio da priorização das políticas macroecômicas e da privatização e mercantilização 

das políticas sociais. Santos (2015) garante que, na política de saúde, por exemplo, 

o caráter público e universal vem se exaurindo em razão da apropriação do fundo 

público pelo capital, para o alcance de suas taxas de lucro. Para tanto, a autora 

destaca a implementação do modelo de Organizações Sociais na área da saúde 

enquanto uma das formas de apropriação do fundo público. 

De modo elucidativo, alguns autores conceituam esses novos modelos de 

gestão como “privatizações não clássicas”, “pois não se realizam pelo mecanismo da 

venda típica, mas envolvem também, no plano dos argumentos, uma afirmação de 

que tais mecanismos operarão com mais e não menos estado” (GRANEMANN, 

2011, p.54) Nesse sentido, Bresser-Pereira (1998), por exemplo, afirma que o 

projeto gerencial do Estado se deu para reconstruir o Estado e fortalecer os serviços 

públicos. Decreta, ainda, não ter dúvida de que, na educação superior e na saúde, 

as organizações sociais são o modo administrativo mais eficiente e devem ser 

adotadas. 

É nesse cenário de um Estado marcado por diretrizes neoliberais, oriundas de 

uma lógica de mercado quanto à gestão e à política de recursos humanos, bem 

como pela sua desresponsabilização frente às expressões da questão social, ainda 

em curso e propagada para as demais esferas do poder público, que se pretende 

estudar a saúde do trabalhador na administração pública federal, no estado do Rio 

Grande do Norte. 

Para tanto, buscar-se-á resgatar no próximo capítulo um breve percurso do 

movimento histórico da saúde pública no Brasil, já que a saúde do trabalhador é 

inerente a esse processo de construção, resistência e luta em torno da consolidação 

de uma política pública de saúde universal, diante das transformações da sociedade 

e do Estado brasileiro. 
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3 AS IMPLICAÇÕES DA CONTRARREFORMA DO ESTADO NA POLÍTICA DE 

SAÚDE NO BRASIL 

 

De modo a aproximar-se dos fundamentos da política da saúde no Brasil, 

neste capítulo, pretende-se problematizar suas tendências atuais, a fim de 

contextualizar a atenção à saúde do trabalhador na contemporaneidade. 

Nas últimas décadas, o conjunto de políticas sociais da seguridade social se 

constituiu em lócus de acirramento e alvo de grande ofensiva do ajuste neoliberal do 

Estado. Para Soares (2015), as respostas à crise de acumulação do capital se 

transformaram em limites para a materialização da saúde pública, em conformidade 

com o preceito constitucional e as leis orgânicas. 

Então, o apogeu da luta de classe que desencadeou o fim do regime militar e 

a união em torno da (re)construção do país, mediante um projeto popular de 

instituição de um sistema de proteção abrangente, a exemplo do caráter universal da 

saúde, não prosperou e não se consolidou como almejava a classe trabalhadora. 

  A adoção às requisições neoliberais, nos anos de 1990, submeteu o Brasil 

aos ditames do imperialismo, cujo preceito básico é não compactuar com a 

expansão do Estado.  Nessa década, a partir da reconfiguração das funções 

estatais, teve-se o fortalecimento da ideologia neoliberal que passou a transformar 

políticas sociais em mercadoria, enquanto recurso de acumulação de riquezas.  

Assim, a contrarreforma do Estado se efetivou, notoriamente, a partir do 

governo de FHC, no qual as possibilidades de concretude dos avanços contidos na 

Constituição de 1988 são dissipadas, com muitas perdas para a classe trabalhadora, 

sobretudo, quando se analisa a política de saúde (TEIXEIRA, 2015). 

 Com a Reforma Administrativa do Estado, em 1995,a saúde passou a ser 

considerada como área não exclusiva do Estado e, portanto, suscetível a ter seus 

serviços prestados por organizações sociais. A proposta era tornar o Estado mais 

flexível a partir de um modelo gerencial eficiente, mediante a possibilidade legal de 

implementar novas modalidades de gestão dos serviços sociais: Organizações 

Sociais (OSs)/1998 e Organizações da Sociedade Civil de Interesses público 

(OSCIPs)/1999 – as organizações não governamentais (ONGs)32. 

                                                           
32

ONGs são definidas como instituições privadas sem fins lucrativos e com uma finalidade pública. 

Em geral, estão vinculadas a causas como direitos humanos, meio ambiente, saúde, educação 
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 Conforme Soares (2015), uma das estratégias utilizadas foi a desvalorização 

da gestão pública tradicional, cujas formas e instrumentos de trabalho eram 

associados à rigidez e à burocracia, inconciliável com as demandas atuais e os 

novos padrões organizacionais. No entanto, para Souza Filho (2011, p.96),“o projeto 

gerencialista ataca a finalidade de universalização de direitos [...]. Ratifica-se uma 

finalidade fundada no atendimento às necessidades mínimas da população, 

coerente com a proposição neoliberal de reforço do mercado”. 

 Portanto, 

A doença da gestão contemporânea é o gerencialismo, e este “se tornou 
uma verdadeira epidemia”, segundo as palavras do sociólogo Gaulejac, em 
que relata como o gerencialismo está repercutindo na degradação da 
sociabilidade e no adoecimento dos funcionários no setor público francês 
(SELIGMANN, 2011, p.485). 

 

Nessa direção, compreende-se que o modelo gerencial, idealizado e 

implementado pelo ministro Bresser-Pereira, possui vinculação orgânica, não 

somente, com  um modelo empresarial de gestão, o qual seria  ideal para uma 

administração de excelência, coerente com a lógica mercantil, mas também com um 

projeto político e social burguês. Dessarte, os serviços sociais tornam-se, também, 

espaços de investimento do capital, pois “a lógica contrarreformista fragiliza ainda 

mais as possibilidades de o Estado responder às necessidades de saúde da maioria 

da população” (TEIXEIRA, 2015, p.65). 

Segundo (SELIGMANN, 2011, p. 486), 

 

Gaulejac mostra que a obsessão gerencialista avançou no setor privado ao 
longo da reestruturação produtiva norteada pelo neoliberalismo (...) e 
expressa sua estranheza diante do fato de essa forma de administração 
haver penetrado no setor público, que deveria estar preservado das 
disputas do mundo dos negócios. A perversão resultante é que os 
administradores passam a considerar mais desejáveis os resultados 
contábeis do que os resultados sociais. Diante desse quadro, o autor afirma: 

                                                                                                                                                                                     
popular, entre outras. As Organizações Sociais são entidades privadas – pessoas jurídicas de direito 
privado – sem fins lucrativos, destinadas ao exercício de atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa 
científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura ou 
à saúde, conforme estabelecido na Lei nº 9.637 de 1998. 
Já as Organizações da Sociedade Civil de Interesses Público (OSCIPs) são oriundas da Lei Federal 
9.790, de março de 1999, que institui uma qualificação aplicável a pessoas jurídicas de direito privado 
sem fins econômicos (associações ou fundações). Legalmente, podem obter a qualificação de 
OSCIPs as instituições que possuem uma ou mais das seguintes finalidades: assistência social, 
cultura, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, voluntariado, desenvolvimento 
econômico e social, combate à pobreza, geração de emprego, promoção da ética, da paz, da 
cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros direitos universais (Disponível em: 
<http://observatorio3setor.com.br/o-3-setor-2/legislacao>. Acesso em: 11 jul. 2017).  

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjupvbL6OrTAhWHWCYKHSbwB0gQmxMImwEoATAP&biw=1366&bih=667
https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjupvbL6OrTAhWHWCYKHSbwB0gQmxMImwEoATAP&biw=1366&bih=667
https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjupvbL6OrTAhWHWCYKHSbwB0gQmxMImwEoATAP&biw=1366&bih=667
https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjupvbL6OrTAhWHWCYKHSbwB0gQmxMImwEoATAP&biw=1366&bih=667
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“agora, é todo oaparelho do Estado que se encontra contaminado” [pelo 
gerencialismo] (GAULEJAC, 2009, p.9 – tradução literal). 

Em consonância com essa defesa, Elis Regina, profissional de saúde na 

unidade SIASS-UFRN, destaca que identifica elementos gerenciais em seu exercício 

profissional, a exemplo da mensuração do trabalho a partir de critérios pautados no 

viés quantitativo da produtividade: 

 
A universidade, aos poucos, quer se transformar em uma empresa, com 
números e metas a atingir. Em um trabalho de saúde amplo, essa 
mensuração é incompatível. Muita coisa é imensurável! Por exemplo, você 
pode quantificar quantos você vacinou, mas o que socialmente a vacina 
representou é imensurável, não? 

 
 Ao tratar do gerencialismo, precarização e desgaste mental no setor público, 

Seligmann (2011) garante que, na realidade brasileira, nas últimas décadas, é 

possível afirmar que, em alguns setores, a valorização dos resultados sociais tem 

sido progressivamente substituída pela contábil, assim como pela valorização de 

resultados políticos.  Nessa linha, geralmente, são contrários ao investimento em 

incentivo social, pois não reconhecem a importância da natureza desse trabalho. 

 Nessa conjuntura, observa-se que, na década de 1990, em conformidade com 

a análise de Andrezzi (2002, 2015), ocorreu uma transição e crescimento dos 

seguros privados de saúde, os quais se consolidaram e ganharam destaque na 

condução da dinâmica do setor.  

 Nos anos de 2000, a autora destaca ainda três fenômenos como os mais 

significativos: o primeiro diz respeito à materialização do grande capital na prestação 

dos serviços de saúde, a partir de sua vinculação a empresas de seguro de saúde; o 

segundo se refere à privatização via terceirização e concessão de serviços estatais 

a empresas privadas, lucrativas e filantrópicas. Nesse arsenal, destacam-se os 

novos modelos gerenciais do tipo das Organizações sociais. Por fim, o terceiro 

apresenta o gasto privado com saúde no orçamento das famílias de mais baixa 

renda que, duplamente, financiam o SUS e os seguros privados.   

 Por meio das palavras de Santos (2015), compreende-se que o retrocesso 

que configura a contrarreforma da política da saúde se constitui no próprio desmonte 

do SUS. Os governos do PT, de Lula e Dilma, posteriores ao de FHC, deram 

continuidade a esse direcionamento no que se refere à implementação dos novos 

formatos privatizantes da gestão das políticas sociais.  

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjupvbL6OrTAhWHWCYKHSbwB0gQmxMImwEoATAP&biw=1366&bih=667
https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjupvbL6OrTAhWHWCYKHSbwB0gQmxMImwEoATAP&biw=1366&bih=667
https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjupvbL6OrTAhWHWCYKHSbwB0gQmxMImwEoATAP&biw=1366&bih=667
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 Nessa perspectiva, como exemplo, há “a gestão de UPAs no país – criadas 

durante o governo Lula e expandidas durante o governo Dilma – as quais, em muitos 

municípios brasileiros, têm sido implantadas em articulação com a privatização da 

gestão, por meio de OS”. (SANTOS, 2015, p.107). Além desse formato, destaca-se 

a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), em 2011, a 

qual se configura como uma Empresa pública com personalidade jurídica de direito 

privado. 

Nos dias atuais, esses modelos de caráter privatizante de gestão são 

vendidos como única alternativa de resolutividade dos entraves do Sistema Único de 

Saúde (SUS), os quais passam a ser creditados a uma gestão pública ineficiente. 

Dessa forma, os novos formatos de gestão ganham evidência no projeto de suposta 

modernização e qualidade na prestação dos serviços de saúde.  

Nesse sentido, as análises de Correia (2015) evidenciam que antigas formas 

de o Estado beneficiar interesses privados se ampliam e ganham novas roupagens 

no contexto de crise estrutural do capital e de contrarreforma do Estado brasileiro. 

Dentre elas, destacam-se a adoção dos modelos gerencias de gestão, o suporte à 

expansão do setor privado e a permanência da compra de serviços privados pelo 

sistema público de saúde. Essas medidas se constituem como ameaças ao caráter 

universal e público do SUS. 

Nessa condição, ocorre uma retratação da intervenção do Estado na área 

social, ao mesmo tempo em que se é transferida a gestão de serviços públicos à 

rede privada, com repasse de recursos públicos. Tem-se, então, um quadro de risco 

da própria existência do SUS, intensificado com 

 
A recente permissão da entrada do capital estrangeiro na saúde, com a 
aprovação da Lei 13.097/2015; o aprofundamento do desfinanciamento da 
saúde, com a Emenda Constitucional do orçamento impositivo, EC nº 
86/2015, somada ao corte de onze bilhões e oitocentos milhões do 
orçamento da saúde, em 2015; o anúncio da “Agenda Brasil” pelo 
presidente do Senado, que traz a possibilidade de cobrança pelos serviços 
do SUS; e, com a probabilidade de ser aprovada, a Proposta de Emenda 
Constitucional nº 451/2014, do deputado federal Eduardo Cunha, que 
pretende tornar obrigatório às empresas a contratação do plano de saúde 
para o trabalhador, pago com benefício fiscal (CORREIA, 2015, p.85). 

 
Hoje, predominantemente, a tendência se distancia das lutas pela 

desprivatização do Estado que originaram o SUS. Em contrapartida, observa-se uma 

aproximação ao receituário pautado na eficácia mercantil, a partir da introdução da 
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logística da empresa privada, que adultera os preceitos originais da Reforma 

Sanitária dos anos de 1980. Isso, mediante a subalternidade e negligência 

destinadas às análises pautadas nas relações entre as classes sociais e no papel da 

luta social e, ao mesmo tempo, o destaque dado ao pragmatismo e ao imediatismo 

de uma política de saúde descontextualizada e fragmentada, na urgência do 

atendimento aos mais pobres.  

Nesse contexto, a histórica desigualdade social brasileira, oriunda da 

sociabilidade capitalista, consolida-se e se acirra na atualidade pela transferência de 

recursos públicos à iniciativa privada, em razão do reforço à dicotomia entre os que 

podem ou não pagar pelos serviços de saúde; sendo mais um dos mecanismos de 

acumulação do capital que obscurece a própria estrutura produtora da desigualdade 

(ANDREAZZI, 2015, p.11). 

Ademais, a referida autora exige o caráter público dos serviços que atendem 

aos direitos essenciais, os quais não podem ser ofertados em forma de mercadoria, 

além de defender a importância de se tocar na questão de fundo quando discutidas 

as iniquidades em saúde, referentes à produção social da riqueza e sua apropriação 

e acumulação privada.  

Esse direcionamento remete à compreensão de que a determinação social do 

processo saúde-doença é estritamente vinculada às relações sociais capitalistas, as 

quais reproduzem as desigualdades sociais. Dessa maneira, as lutas sociais pela 

saúde devem se ampliar juntamente com as demais lutas sociais que visam superar 

o atual modelo de acumulação, em direção a uma sociedade efetivamente justa, 

livre de todas as artimanhas de exploração e violência. 

 

3.1 Uma breve aproximação à política de saúde no Brasil: elementos históricos 

e sociais para se compreender o hoje 

 

Até o momento, foi realizada uma breve contextualização da configuração da 

política de saúde nos dias atuais. E, a partir de então, pretende-se revisitar a história 

para contextualizar os determinantes na atenção à saúde da população no Brasil, 

com ênfase na saúde dos trabalhadores.   

Para isso, parte-se da condição histórica e dialética da saúde, materializada 

enquanto política social, uma vez que busca intervir frente às expressões da questão 
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social, em seu caráter complexo e contraditório, por meio da ação do Estado 

capitalista na manutenção da ordem burguesa, em resposta à mobilização da classe 

trabalhadora, a qual culminou no reconhecimento do caráter político da questão 

social. Logo, a “intervenção sobre […] as expressões da „questão social‟ esteve 

permeada pela expansão do próprio capitalismo e da reprodução do capital em seu 

processo de acumulação” (PIMENTEL; COSTA, 2006, p. 19). 

De acordo com Behring (2008), a existência de políticas sociais é um 

fenômeno associado à constituição da sociedade burguesa, isto é, do modo 

particular de o sistema capitalista produzir e se reproduzir. Não desde os seus 

primórdios, mas desde quando se reconhece a questão social inerente às relações 

sociais desse modo de produção, face ao momento em que a classe trabalhadora 

assume seu papel político. 

No percurso histórico, identifica-se que a ideia de política voltada à 

assistência à saúde aparece no século XVII, na Lei dos Pobres, de 1601, na 

Inglaterra, num contexto de desenvolvimento industrial cujo intuito era garantir a 

reprodução da força de trabalho e as condições de acumulação. As péssimas 

condições de vida e trabalho às quais eram submetidos os trabalhadores 

repercutiram em altos índices de acidentes, doenças de trabalho e mortalidade, 

eclodindo na mobilização da classe operária e na preocupação com a saúde pública 

(FRANCO; MERHY, 2007). 

 Dessa forma, referindo-se às protoformas das políticas sociais, Granemann 

(2008) cita o caráter repressor do governo de Bismarck ao longo da década de 1880, 

ao passo em que tornou ilegal muitas organizações de trabalhadores, instituiu as leis 

de acidentes de trabalho, seguro-doença, proteção à invalidez e uma certa 

assistência à aposentaria. Então, observa-se uma relação intrínseca entre o mundo 

do trabalho e as ações estatais de saúde e proteção social, desde os seus 

primórdios, as quais, inicialmente, apresentavam mais o controle da força de 

trabalho como finalidade, numa perspectiva higienista. 

 No Brasil, com a aceleração do processo de urbanização e o desenvolvimento 

industrial, a saúde surge enquanto expressão da questão social, na década de 1920, 

quando ganhou novos determinantes, pois as condições sanitárias afetavam o 

potencial produtivo da mão de obra.  

As medidas de saúde pública tiveram como objetivo a modernização e 

extensão de seus serviços por todo o país. No ano de 1923, foi criado o 
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Departamento Nacional de Saúde (DNS), o qual reproduzia a propaganda sanitária e 

a educação higiênica como preocupações do Estado. Ressalta-se que a atenção à 

saúde, nas primeiras décadas do século XX, ainda era bastante marcada por 

práticas filantrópicas e/ou particulares (RAMON, 2013). Na contemporaneidade, 

observa-se a disputa e o  ganho de espaço dessa tendência frente à questão social. 

 Ainda na década de 1920, a noção de saúde enquanto ausência de doença33 

esteve presente tanto nas ações de campanhas implementadas pela saúde pública 

como na assistência médico-previdenciária prestada pelas Caixas de Aposentadoria 

e Pensões (CAPs) 34 , criadas em 1923 e, posteriormente, pelos Institutos de 

aposentadoria e pensões (IAPs) 35 , criados em 1933 (CAVALCANTTI; ZUCCO, 

2008). 

Contudo, tanto a cobertura da CAPs quanto dos IAPs se restringia aos 

detentores de vínculo formal de trabalho e somente para trabalhadores de 

categorias estratégicas da economia, desprotegendo milhares de sujeitos sem 

vínculo de trabalho regulamentado. As CAPs eram organizadas por trabalhadores de 

qualquer empresa, com a participação dos empregados e patrões, numa gestão 

privada, com colegiado paritário composto por empregado e patrões. 

No Brasil, 

(...) o acesso à assistência à saúde como um direito reconhecido das 
classes assalariadas (urbanas) foi sempre, desde as suas origens, 
vinculado à previdência social. Por sua vez, este seguro social, de caráter 
compulsório, tem seu financiamento vinculado, fundamentalmente, à massa 
salarial: a contribuição do empregado e do empregador, calculada como um 
percentual do salário recebido e pago (LAURELL, 2002, p. 228). 

 

                                                           
33

Tal concepção foi superada em 1948, quando a Organização Mundial de Saúde definiu a saúde 

como completo estado de bem-estar físico, mental e social, passando a não mais se limitar à 
dimensão biológica, instaurando uma atenção multiprofissional. “No entanto, essa visão avançada de 
saúde mantinha a doença sob responsabilidade do médico, colocando os demais profissionais na 
condição de paramédicos. Propunha, ainda, um estado ideal de saúde compartimentado em áreas 
(mental, física e social) que estão relacionados ao organismo, sem situá-lo na realidade social, 
econômica e política na qual estava inserido” (CAVALCANTTI; ZUCCO, 2008, p. 68). 
34

 “As CAPs asseguravam como benefícios o direito à aposentadoria (velhice e invalidez), a obtenção 

de socorro médico (para si e sua família), o recebimento de pensão ou pecúlio pelos familiares e a 
compra de medicamentos a preços reduzidos, sendo mantidas pela contribuição compulsória dos 
empregados e empregadores, sem a participação do estado” (COUTO, 2006, p. 96-97).  
35

 As Caixas foram unificadas em Institutos. Em 1966, houve a fusão dos IAPs no Instituto Nacional 

da Previdência Social (INPS). Com isso, a gestão passou a ser conduzida pelo governo e não mais 
pelos trabalhadores. A criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
(INAMPS), em 1974, deu-se pelo seu desmembramento do INPS, o qual veio a se fundir ao Instituto 
de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS), para constituir o Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS), em 1990. Por sua vez, o INAMPS, que funcionava junto ao 
INPS, foi extinto e seus serviços passaram a ser de responsabilidade do SUS. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Administra%C3%A7%C3%A3o_Financeira_da_Previd%C3%AAncia_e_Assist%C3%AAncia_Social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Administra%C3%A7%C3%A3o_Financeira_da_Previd%C3%AAncia_e_Assist%C3%AAncia_Social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Administra%C3%A7%C3%A3o_Financeira_da_Previd%C3%AAncia_e_Assist%C3%AAncia_Social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Seguridade_Social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Seguridade_Social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Seguridade_Social
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Os IAPs eram organizados por categoria profissional, com contribuição 

tripartite: empregados, patrões e Estado; e gestão semipública: técnicos do governo 

e representantes dos empregadores e dos empregados, eleitos pelos sindicatos. 

Nesse período (década de 1930), a política de saúde 

 

era de caráter nacional, organizada em dois subsetores: o de saúde pública 
e o de medicina previdenciária. O Subsetor de saúde pública foi 
predominante até meados de 60 e se centralizava na criação de condições 
sanitárias mínimas para as populações urbanas e, restritamente, para as do 
campo [...] (BRAVO, 2006, p. 91). 

 
A distinção entre os que estavam ou não inseridos no mercado formal de 

trabalho, na assistência à saúde, pendurou até a regulamentação do SUS, em 1990, 

resultando num sistema público de saúde universal. No período dos governos 

militares (1964-1985), a ênfase era no setor privado dos serviços de saúde pelo 

Estado e na medicalização da saúde, como indica Souza (2011, p. 337): 

 
No Brasil, em meados da década de 1960, assiste-se à expansão das 
relações de produção capitalistas no setor saúde, a partir do crescimento 
dos grupos de medicina privada, direcionados para tornar o setor saúde 
rentável ao capital privado. Isso se traduziu em significativas alterações 
técnicas e físicas no tocante à prestação dos serviços, implicando num 
redirecionamento do perfil e do volume de força de trabalho requisitados 
para este fim.  

 
Nesse contexto de repressão, autoritarismo e proibição da organização 

política, encontra-se a “exclusão da participação dos trabalhadores e técnicos no 

processo decisório das políticas de saúde, as quais eram tomadas pelos governos 

autoritários em seu próprio benefício” (BERTOLOZZI; GRECO, 1996, p. 386).  

No final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, num período de luta 

pela redemocratização do país e de grande mobilização das organizações 

populares, surgiu a resistência do movimento da Reforma Sanitária, na luta pela 

construção de uma política pública de saúde que, conforme Bravo (2009), fosse 

capaz de agregar vários segmentos da sociedade para esse fim. 

O Movimento da Reforma Sanitária, construído a partir de meados da década 

de 1970, demanda uma ampla reforma social e não se limita à política de saúde, 

uma vez que se expande ao conjunto da sociedade e ao Estado, na concretude de 

um novo projeto societário; compreendido como parte constituinte desse movimento 

mais global de luta e resistência, em direção à defesa da universalização das 

políticas sociais e garantia de direitos sociais.  
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Desse modo, para Costa (2013), as condições de vida passam a configurar 

como questão central da saúde, indicando o enfrentamento das desigualdades 

sociais e a necessidade de transformação da organização social da produção. 

 Com isso, emerge uma concepção ampliada de saúde, compreendida a partir 

de melhores condições de vida e trabalho, mediante o reconhecimento da 

determinação social no processo saúde-doença dos sujeitos; agora não mais restrito 

a uma dimensão biológica ancorada numa perspectiva curativista, mas abrangente 

ao contexto sócio-histórico que passa a respaldar a urgência pela construção de 

uma nova organização do sistema de saúde brasileiro.  

Nas palavras de Arouca (1988, p. 3), o conceito ampliado de saúde é 

assumido: 

Como equivalente a nível de vida e, portanto, relacionado às condições de 
educação, habitação, saneamento, salário, transporte, terra, lazer, meio 
ambiente, liberdade e paz. A Reforma Sanitária se apresenta como parte 
integrante de um conjunto amplo de mudanças da sociedade. Assim, a 
Reforma Sanitária é, simultaneamente, bandeira específica e parte de uma 
totalidade de mudanças. 

 

Na realidade brasileira, o Movimento de Reforma Sanitária 36  culminou na 

realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, um marco histórico para 

a saúde pública por consolidar a proposta de criação de um sistema de saúde 

universal e materializar o conceito ampliado de saúde, além de constituir a saúde 

como direito social do cidadão e dever do Estado. 

 
É só a partir dos anos de 1980, com o Movimento da Reforma Sanitária, 
que se inicia um longo processo de resgate da saúde como bem público e 
da defesa desta como um direito universal dos cidadãos. A criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), no final da década, significou um 
redirecionamento da atenção à saúde no Brasil, ao implantar uma política 
de saúde que assumiu como princípios fundamentais a universalização do 
atendimento, a equidade e integralidade nas ações e a participação popular. 
Adotou, como diretriz organizacional, a descentralização político-
administrativa, representando, naquele momento, um avanço em termos de 
democratização do sistema (SOUZA, 2008, p. 338). 

 
Desse modo, a perspectiva de saúde, enquanto política pública defendida 

pelo movimento, foi incorporada ao texto Constitucional de 1988, no Art. 196, e 

regulamentada pela Lei Orgânica da Saúde (LOS), nº 8.080, e a Lei Complementar, 

                                                           
36

 Para Paim (2008), a Reforma Sanitária é um processo de transformação da vida social, que não 

pode ser reduzido a uma mera questão administrativa de financiamento e gestão dos serviços de 
saúde. É constituinte de um projeto de reforma social amplo, não se limitando a uma política social 
específica: a da saúde, visto que busca democratizar a saúde, o Estado e Sociedade. Portanto, essa 
reforma social não se esgota com a implantação do SUS, a qual ainda não alcançou o seu fim. 
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nº 8.142, de 1990. Assim, como avanço, pode-se citar o reconhecimento do dever do 

Estado a partir da efetivação da saúde, mediante a formulação de políticas sociais e 

econômicas que visem à redução de riscos a doenças e ao acesso universal aos 

diferentes serviços, considerando a importância da sociedade e da família no 

processo de promoção e recuperação da saúde (BRASIL, 1990a).  

A partir desse marco regulatório, foram constituídos os princípios finalísticos 

do Sistema Único de Saúde (SUS), instituídos pela Lei nº 8.080/90 (BRASIL,1990a): 

a integralidade, a equidade e a universalidade 37 ; e, enquanto diretrizes, a 

descentralização, regionalização, hierarquização e participação social38. Ressalta-se 

que, para a concretude desse sistema, exigem-se políticas sociais articuladas no 

enfrentamento do processo saúde-doença, compreendido em sua dimensão sócio-

histórica. 

Assim, além de instituir o Sistema Único de Saúde, a referida lei imprimiu uma 

definição ampliada de saúde em seu artigo 3º, no qual os níveis expressam a 

organização social e econômica do país, tendo como condicionantes e 

determinantes: 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, dentre outros. 

Nesse sentido, Costa (2010) afirma que o direito à saúde, enquanto direito 

social e de cidadania, tem caráter intersetorial por exceder o sistema de saúde. 

Assim sendo, “a saúde, como direito essencial, para ser efetiva, requer ações, 

medidas e articulações para além da política de saúde” (COSTA, 2010, p.16). 

                                                           
37

 Integralidade consiste em um “conjunto articulado de ações e serviços de saúde, preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de complexidade do sistema”; a equidade 
“leva em consideração que as pessoas são diferentes, têm necessidades diversas [...] estabelece um 
parâmetro de distribuição heterogênea” e a universalidade “aponta para o rompimento com a tradição 
previdenciária e meritocrática do sistema de saúde brasileiro [...]. Com a instituição do SUS, a saúde 
tornou-se um direito de qualquer cidadão brasileiro, independente de raça, renda, escolaridade, 
religião ou qualquer outra forma de discriminação, e um dever do Estado brasileiro em prover esses 
serviços”. Disponível em: <http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes>. Acesso em: 01 abr. 
2016. 
38

 No SUS, “a diretriz da descentralização corresponde à distribuição de poder político, de 

responsabilidades e de recursos da esfera federal para a estadual e a municipal. O da regionalização 
e hierarquização aponta para uma organização do sistema voltada para a noção de território, na qual 
se determinam perfis populacionais, indicadores epidemiológicos, condições de vida e suporte social, 
que devem nortear as ações e serviços de saúde de uma região”. Por fim, os conselhos e as 
conferências de saúde são instâncias de participação social do SUS, nas três esferas de governo: 
federal, estadual e municipal. Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/d/cap_8.pdf>. 
Acesso em: 01 abr. 2016. 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/uni.html
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Portanto, tanto na Lei nº 8.080 como na Constituição Federal, observa-se uma 

construção em direção a um conceito ampliado de saúde, no qual são identificadas 

as expressões da questão social no processo saúde-doença. Nessa mesma lei, no 

artigo 6º, a saúde do trabalhador é reconhecida como campo de atuação do SUS. 

Desse modo, a definição de Seguridade Social39, na CF de 1988, da qual o 

SUS é integrante, representou um avanço para o sistema de proteção social no 

atendimento às reivindicações históricas da classe trabalhadora. Para Behring e 

Boschetti (2006), seria uma possibilidade de estruturação tardia de um sistema de 

proteção, mas que não se materializou, permanecendo inconclusa. 

O Brasil, numa tentativa tardia de construção de um Estado de Bem-estar 

social, foi vencido pelos ajustes neoliberais, tendo em vista que a heteronomia e o 

conservadorismo político se combinaram para desenhar um projeto nacional 

antipopular por parte das classes dominantes (SOARES, 2000). 

A natureza da seguridade e demais políticas sociais são compreendidas como 

contraditórias, pois podem ser um espaço de concretização de direitos da classe 

trabalhadora, ou funcional à acumulação do capital. Já a perspectiva de seguridade 

social, pautada no projeto ético-político profissional do Serviço Social, é como “parte 

de uma agenda estratégica da luta democrática e popular no Brasil, visando à 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária” (CONSELHO FEDERAL DE 

SERVIÇO SOCIAL, 2013, p. 1). Assim, sendo via de ingresso a um padrão de 

civilidade que começa pelo reconhecimento e garantia de direitos no capitalismo, 

mas que não se esgota nele (BOSCHETTI, 2007). 

Nos anos de 1990, os preceitos constitucionais referentes à garantia dos 

direitos sociais foram frontalmente questionados pelos ditames neoliberais, em 

consonância com o capital internacional. A efetivação do projeto de Reforma 

Sanitária passou a se confrontar com um projeto de saúde privatista, voltado ao 

mercado, num contexto de mundialização do capital, reestruturação produtiva e 

expansão da doutrina neoliberal que institui um Estado mínimo para o trabalho, mas 

forte para os interesses do capital. 

Tem-se um processo de privatização, de mercantilização da saúde e da 

defesa de um SUS para os pobres que não podem arcar com as despesas da 

                                                           
39

 A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social (Art. 194 da Constituição Federal de 1988). 
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iniciativa privada, mediante a desregulamentação de direitos sociais e trabalhistas, o 

sucateamento da saúde pública e desmonte da organização sindical. 

Então, diante de um modelo médico-assistencial privatista, reedita-se uma 

atenção à saúde para os mais empobrecidos, não lucrativa, e outra para os 

“consumidores”. Essa, figurando enquanto atividade rentista, 

 
[...] rompendo com a concepção de integralidade por meio da criação de 
dois subsistemas: o subsistema de entrada e controle, ou seja, atendimento 
básico, de responsabilidade do Estado (uma vez que esse atendimento não 
é do interesse do setor privado); e o subsistema de referência ambulatorial 
e especializada, formado por unidades de maior complexidade, que seriam 
transformadas em Organizações Sociais (CONSELHO FEDERAL DE 
SERVIÇO SOCIAL, 2013, p. 18). 

 
A contrarreforma do Estado brasileiro atingiu a saúde pelos baixos 

investimentos financeiros, pela dicotomia entre as ações curativas e preventivas e 

pela distinção de quem pode ou não pagar pelo serviço aos planos privados de 

atenção à saúde. Para Souza (2006, p. 9), constituem-se dois SUS, “um para pobres 

e outro para os consumidores do mercado”. 

 A Reforma Administrativa do Estado brasileiro que, na década de 1990, 

propunha um Estado moderno, pautado nos princípios da eficiência e eficácia, 

defendeu a redução do Estado enquanto gestor de políticas públicas, a partir dos 

mecanismos de privatização e criação de organizações públicas não estatais.  

Para Bresser-Pereira (1998, p. 2), essas organizações são, “especialmente, 

necessárias nas áreas de educação, da saúde, da cultura, das obras sociais e da 

proteção ao meio ambiente”. Por meio delas, busca-se desregulamentar o SUS e a 

saúde enquanto direito do cidadão e dever do Estado. Para esse intelectual orgânico 

da burguesia, as políticas sociais, dentre elas a da saúde, não se configuram como 

áreas de atuação exclusivas do Estado, como já dito anteriormente, de acordo com 

as agências internacionais. 

O autor supracitado aponta para uma reforma administrativa no sistema de 

saúde, de modo particular no sistema de assistência médico-hospitalar, na área de 

compra, ou demanda de serviços hospitalares e ambulatoriais. Refere que a reforma 

gerencial não pretende abranger todo o SUS, “mas uma parte fundamental do 

mesmo e – certamente – a mais cara: a assistência hospitalar” (BRESSER-

PEREIRA, 1988, p. 262). Desse modo, reforça a dicotomia entre as ações de 
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promoção, prevenção e recuperação, bem como ignora os princípios constitucionais 

da saúde.  

Na atualidade, acredita-se ser importante também expor as novas tendências 

presentes no movimento de reforma sanitária brasileira. Desde 2008, o Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES)40 vem propondo a atualização da agenda 

do movimento e defendendo que o marxismo seria apenas uma das diversas teorias 

sociais possibilitadoras de uma postura comprometida com a mudança social, num 

contexto que sinaliza uma crise da teoria marxista em escala mundial. 

Na análise de Bravo e Menezes (2013), o que se revela com esse 

encaminhamento é a existência de uma suposta defesa do pluralismo a qual, sem a 

hegemonia da teoria social crítica, pode culminar no ecletismo. Enquanto 

repercussão desse entendimento, ganha força o projeto privatista de saúde, que não 

tem a finalidade de superar o capitalismo. 

Esse posicionamento difere da concepção originária do movimento, 

construída desde a segunda metade dos anos de 1970, a qual tinha como horizonte 

a emancipação humana, alcançada apenas com a superação da sociabilidade 

capitalista. Portanto, na avaliação das questões supracitadas (ibid., p.40), 

 
O movimento sanitário, constituído de intelectuais de saúde coletiva e de 
alguns históricos que participaram de sua construção nos anos de 1980, 
não tem se articulado com os demais movimentos sociais, como ocorreu no 
seu início. Identifica-se um pluralismo teórico, com a preocupação de utilizar 
abordagens não marxistas, o que tem influenciado nas suas posições 
políticas. Não há um enfrentamento com a política macroeconômica do 
governo e, na maioria das análises, o conteúdo da reforma tem ficado no 
âmbito setorial. Percebe-se também uma flexibilização de suas proposições, 
pautada nas possibilidades de ação face ao atual contexto brasileiro de 
financeirização do capital. A luta em defesa de outro projeto societário, 
tendo como horizonte a transição para o socialismo, aparece, na atualidade, 
de forma muito tênue.  

 
Então, é nessa conjuntura de desregulamentação do SUS, disputa em direção 

aos próprios movimentos históricos da saúde e de novas estratégias de 

organização, resistência e luta de novos sujeitos coletivos, a exemplo da Frente 

                                                           
40

O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde é uma entidade nacional criada em 1976, cuja missão 

histórica é a luta pela democratização da sociedade e a defesa dos direitos sociais, em particular, o 
direito universal à saúde. Como espaço plural suprapartidário, o Cebes reúne ativistas, lideranças, 
pesquisadores, professores, profissionais e estudantes. Mais do que isso, articula e participa de 
frentes e alianças com diversos movimentos sociais, grupos e entidades da sociedade civil. Em 
conjunto com outras entidades, parceiras na luta pela saúde, o Cebes forma o movimento da reforma 
sanitária brasileira, além de produzir e divulgar informações, conhecimentos e análises críticas em 
saúde. Disponível em: <http://cebes.org.br/o-cebes/quem-somos/>. Acesso em: 10 nov. 2016. 
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Nacional Contra a Privatização da Saúde 41 , que pretende-se investigar os 

afastamentos por motivo de saúde dos servidores de uma Instituição de Ensino 

Superior, na unidade do Subsistema de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), no 

município de Natal/RN. 

 

3.2 Um convite à reflexão conceitual acerca da saúde ampliada e da saúde do 

trabalhador 

 

Inicialmente, demarcou-se a saúde do trabalhador no campo mais amplo da 

saúde pública42 e apresentou a centralidade do trabalho no processo saúde-doença, 

mediante uma perspectiva ampliada de saúde presente no arcabouço jurídico 

brasileiro.  

Com isso, a concepção de saúde supera o sentido pautado na ausência de 

patologias e busca alcançar o enfoque baseado na determinação social, no qual o 

trabalho ocupa centralidade, num contexto em que as condições sociais 

responsáveis por impactar o processo saúde-doença ganham relevo, como já 

pontuado anteriormente. 

Dessa forma, a concepção ampliada de saúde é resultante tanto das formas 

de organização social da produção, como também é fruto das lutas populares 

cotidianas, para Teixeira (2009). Logo, influenciada pela perspectiva marxista: 

 
a saúde humana é compreendida e analisada em relação com as formas de 
organização da sociedade, ou seja, sua estrutura econômica e social, na 
medida em que esta dimensão subordina ou subsume as dimensões 
naturais (atinentes ao ambiente físico e à constituição genética e fisiológica 
dos indivíduos) (CEBES, s/d). Ou seja, a explicação para as profundas 
distinções na qualidade de vida das diferentes classes sociais, gênero e 
etnia precisam ser buscadas na organização da sociedade capitalista, suas 
formas de propriedade, poder e divisão social do trabalho (GARCIA, 2010, 
p.83).  

 

A realização da I Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador, em 1986, 

enquanto desdobramento da 8ª Conferência, reitera essa defesa. Nela, indicou-se 

que o conceito de saúde do trabalhador não pode se limitar ao âmbito da fábrica, 
                                                           
41

A Frente Nacional Contra Privatização da Saúde é composta por diversos Fóruns (20 estaduais, 01 

no Distrito Federal e 17 municipais) em torno da luta por um SUS 100% público, estatal e de 
qualidade. Disponível em: <http://www.contraprivatizacao.com.br/p/quem-somos.html>. Acesso em: 
13 jan. 2016. 
42

Tendência internacional também incorporada pelo Brasil a partir do SUS, no que se refere à 

indicação pela OIT,em 1985, quando propõe a atenção à Saúde no Trabalho como política pública, 
entendimento esse também defendido pela OMS. 



84 
 

 

nem tão somente a uma formulação estritamente biológica. Deve sim, ser 

compreendido enquanto resultante de processos sociais mais globais, expressos 

pelas condições de vida e trabalho (BRASIL, 1986). 

Nessa direção, com as leis 8.080 (BRASIL, 1990a) e 8.142 (BRASIL, 1990b) 

ocorre a institucionalização da atenção à saúde dos trabalhadores como prática da 

saúde pública, que reconhece a saúde do trabalhador enquanto constituinte da 

política de saúde, conforme o capítulo I da Lei nº 8.080/90, que trata dos objetivos e 

atribuições: 

 
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): I - a execução de ações: a) de vigilância sanitária; b) de 
vigilância epidemiológica; c) de saúde do trabalhador; e d) de assistência 
terapêutica integral, inclusive farmacêutica (grifo meu). 

 
Logo, a operacionalização das ações destinadas à saúde do trabalhador é 

atribuição do SUS, sendo-lhe conferida a direção nacional quanto à 

responsabilidade de coordenar a política de atenção à saúde do trabalhador, a qual 

é definida, segundo o parágrafo 3º do artigo 6º da LOS, como: 

 
Conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde do 
trabalhador, assim como visa à recuperação e à reabilitação dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho. 

          
 Esse conjunto de atividades é delineado nos incisos de I a VII do referido 

parágrafo, contemplando a assistência ao trabalhador vítima de acidente ou portador 

de doença profissional; a participação em pesquisa e controle dos riscos potenciais 

à saúde no processo de trabalho; a avaliação do impacto das tecnologias na saúde; 

a socialização da informação dos riscos ocupacionais e resultados de fiscalização, 

avaliações ambientais, exames de saúde periódicos – respeitados os preceitos 

éticos –ao trabalhador, entidade sindical e empresa; a fiscalização e controle dos 

serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; a 

revisão periódica da listagem oficial de doenças causadas no processo de trabalho; 

a garantia ao sindicato dos trabalhadores de solicitar ao órgão competente a 

interdição de máquina, do setor, ou de todo o ambiente de trabalho, quando existir 

exposição a risco iminente para a vida ou saúde do trabalhador (BRASIL,1990).  

As referidas atividades foram desenhadas em consonância com a constituição 

de uma concepção de saúde que considera as condições de vida e trabalho, por 
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elencar, enquanto determinantes e condicionantes da saúde, no Art. 3º da CF: a 

alimentação, a moradia, a renda, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, 

a educação, emprego, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais, dentre outros, os quais expressam a organização social e econômica do 

país (BRASIL, 1990). 

Nesse sentido, Elza Soares, profissional entrevistada, relata ser amplo o 

conceito de saúde e, por essa razão, acredita ser complexo e difícil afirmar que, nos 

dias atuais, uma pessoa possa ter saúde numa perspectiva de totalidade. 

Para Costa (2010), embora o termo da intersetorialidade não tenha sido 

utilizado no debate e formação da 8ª Conferência Nacional de Saúde, os 

condicionantes e determinantes da saúde o evidenciam. Desse modo, perante uma 

sociedade tão desigual como a brasileira, a construção da intersetorialidade torna-se 

estratégica na superação das iniquidades em saúde, desigualdades injustas por 

refletirem a distribuição desigual de poder e propriedade (BARATA, 2009). Também, 

na garantia do direito à saúde, a partir da mobilização para instituí-la enquanto 

questão política e social, é vital o debate acerca dos determinantes sociais43.  

Portanto, agir 

 
Intersetorialmente requer desenvolver a capacidade de combinar, articular, 
conectar ações e serviços no sistema de proteção social e seguridade 
social, a partir de objetos e objetivos comuns, à luz do projeto de reforma 
sanitária, da concepção ampliada de saúde. Assim, constitui-se como 
estratégia para efetivar direitos e, especialmente, para assegurar a 
integralidade da atenção, a ponto de estar sendo identificada como 
integralidade ampliada (COSTA, 2010, p.26). 

 

 Aproximando-se dessa compreensão, Cássia Ellen, profissional da Unidade 

SIASS-UFRN, afirma que, em seu exercício profissional, compreende a necessidade 

de se articular com as demais instituições na garantia de uma atenção mais integral, 

devido à complexidade que envolve os determinantes sociais da saúde: 

As estratégias que temos que estabelecer não dependem só de nós. 
Estabelecer vínculos com instituições externas, o que já fazemos quando 
promovemos campanhas para além do espaço da universidade. Os 
determinantes sociais não se limitam a essa instituição. Precisamos 
estabelecer parcerias externas no trabalho dessas questões. 

 

                                                           
43

 O debate acerca dos determinantes sociais da saúde será aprofundado nos próximos itens. 
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Nesse caso, identifica-se uma aproximação à importância da rede de serviços 

e às distintas políticas no trabalho da equipe multiprofissional na atenção à saúde do 

servidor, de modo a somar saberes e superar a fragmentação das estruturas sociais, 

no atendimento às necessidade em saúde: 

Do ponto de vista do trabalho em rede, a potência da intersetorialidade é 
conferir aos profissionais das equipes multidisciplinares de saúde “[...] novas 
possibilidades de prestar uma assistência mais integral e de forma 
resolutiva, incrementando novas visões paradigmáticas a esses 
profissionais” (PAULA; PALHA; PROTTI, 2004, p. 332). O trabalho em rede 
remete justamente aos processos de trabalho em saúde que requerem 
articulações, vinculações, ações complementares, relações horizontais 
entre os distintos sujeitos sociais e interdependência de ações e serviços, 
tendo em vista a garantia da integralidade da atenção (CAMARGO, 
BELLINI, 2014, p.14). 

 
Desse modo, tem-se uma conceituação mais próxima a uma perspectiva 

dialética e de totalidade social, em detrimento das análises biologizantes, 

conservadoras e mecanicistas, as quais, em um dado momento histórico, já foram 

protagonistas na atenção à saúde. 

Nesse sentido, distintas definições acerca do conceito de saúde são 

apresentadas. A exemplo, Fleury (2009) cita o caráter negativo da mais tradicional, 

que se restringe à ausência de doenças e, em razão de seu referencial 

eminentemente biológico, não se identifica uma leitura acerca da determinação 

social da saúde em seu arcabouço: “ao contrário, por princípio, trata-se de uma 

antidefinição que nega qualquer perspectiva analítica ao tema da saúde e reduz, 

efetivamente, toda a questão ao tratamento e prevenção das doenças e lesões” 

(ibid, p.383). 

Nos marcos dessa definição, o sentido de saúde diminui quando não se faz 

referência à doença: 

 
Uma das maiores dificuldades para se definir saúde consiste em que, não 
sendo em si, uma coisa ou fato, só passa a sê-lo através ou a partir da 
doença ou mal estar, estes sim, como assinalava Schopenhauer, coisas ou 
fatos incontestes (LEFÈVRE, 1999, p.374). 

 
Dando continuidade, outra definição também bastante difundida, até no 

universo acadêmico, é a da Constituição e da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), de 1948, que julga a saúde como um estado de pleno bem-estar: "um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades". Para Bravo e Matos (2006), ao tratar aspectos biopsicossociais como 
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componentes da saúde, teve-se a requisição de distintos profissionais para atuarem 

na área da saúde, com ênfase no trabalho multiprofissional.  

No entanto, nessa concepção, a saúde é posta em um patamar idealizado, 

predisposto a nunca ser atingindo na vida concreta dos sujeitos. Segundo Krug 

(2006), o conceito de saúde deve ser dinâmico na referência a ser construído e 

conquistado, não em um caráter individual, mas essencialmente coletivo. Ao 

contrário da definição da OMS, para a qual a saúde corresponde a um estado de 

completo bem-estar biopsicossocial. 

Para conclusão, a que vem progressivamente ganhando mais destaque no 

campo da promoção da saúde, concebe-a enquanto meio, um recurso para a vida 

das pessoas (OMS, 1986). Com essa definição, há uma aproximação, para Fleury 

(2009), mais coerente do termo e uma clara distinção da saúde em relação aos 

outros recursos e condições para a realização da vida humana. 

Pode-se conceber que,  

 
Ao se considerar a saúde como meio para a vida ou para a realização dos 
indivíduos na vida, certamente ela não pode ser confundida com a 
totalidade da realização de si dos homens (...). Desse modo, a saúde é 
tomada como um dos elementos da qualidade de vida e uma das condições 
objetivas para o desenvolvimento humano, e não como o seu conjunto. (...) 
Explicita-se, com isso, o compromisso do setor saúde e o seu objetivo 
específico no conjunto das políticas públicas, já que não apenas a saúde 
está em jogo no universo social e outros setores da vida social têm outros 
enfoques e objetivos. Com essa demarcação, é possível que a abordagem 
do social no setor saúde se torne mais objetiva, operacionalizável e efetiva 
(FLEURY, 2009, p. 383). 
 

 

Diante desse debate, em consonância com Mendes (2003), defende-se que a 

saúde é resultado das possibilidades de satisfação de necessidades humanas 

básicas, materializadas em direitos sociais. Conforme Pereira (2006), é pelo 

reconhecimento da existência dessas necessidades que se justificam os direitos de 

cidadania no geral, de maneira que a obrigação do Estado em atendê-las 

desencadeia sua distinção do mercado, o qual tem no lucro seu objetivo.  

Assim sendo, 

 
[...] a saúde deve ser pensada à luz das relações sociais, ou seja, deve ser 
considerada em relação contínua e dinâmica com as determinantes 
objetivas: sociais, políticas, econômicas e culturais; dado o seu caráter 
interdependente, porque é partícipe da estrutura social e de seus 
desdobramentos (OLIVEIRA; SANTOS, 2013, p. 17). 
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Desse modo, em consonância com o projeto ético-político do Serviço Social, a 

promoção da saúde, em sua concepção ampliada, passa pelo debate acerca da 

importância de se concretizar princípios éticos referentes à liberdade, ao respeito, à 

diversidade, à defesa intransigente dos direitos humanos e recusa ao autoritarismo, 

à ampliação e consolidação da cidadania, ao combate à exploração/dominação de 

gênero, classe social e etnia e à construção de uma nova ordem societária, mais 

justa e igualitária. 

Nesse sentido, pode-se apreender os agravos à saúde da classe 

trabalhadora, em tempos de crise estrutural do capital, a partir dos anos de 1990, 

quando ocorre a intensificação da exploração da força de trabalho, o sucateamento 

dos serviços públicos, a focalização e seletividade das políticas sociais e a 

desresponsabilização do Estado no trato às manifestações da questão social. Isto é, 

uma verdadeira ofensiva aos preceitos de saúde pública no Brasil, com a constante 

onda privatizante, centrada na doença e na assistência médico-hospitalar individual. 

Nos marcos da Saúde do Trabalhador, a determinação social do processo 

saúde-doença passa a introduzir uma nova perspectiva de análise, com ênfase no 

trabalho. Para tanto, temos as contribuições dos estudos da Medicina Social Latino-

Americana, que apreende a relação (saúde-doença) através do processo de 

trabalho, o qual se inscreve nas relações sociais de produção firmadas entre o 

capital e o trabalho, destacando-se a nocividade do processo de trabalho sob o 

capitalismo, para a saúde do trabalhador (LACAZ, 2007). 

No Brasil, por exemplo, “convivemos mais com processos destrutivos do que 

com produtivos. São milhares de trabalhadores que adoecem e morrem no e do 

trabalho” (BARRETO 1998, p. 71). Dessa maneira, para compreensão da saúde do 

trabalhador, deve-se considerar a organização capitalista de exploração do trabalho, 

e o processo saúde-doença passa a ser apreendido a partir do papel exercido pelo 

trabalho na sua determinação. Analisa-se “o processo de trabalho como o espaço 

concreto de exploração [...] [e] a saúde do operário como expressão, igualmente 

concreta, dessa exploração (LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 23). 

Na ocasião do reconhecimento legal dos condicionantes e determinantes da 

saúde, na Lei nº 8.080/1990, os conceitos que alicerçaram as ações da medicina do 

trabalho e da saúde ocupacional passaram a não mais atender à complexidade 

instituída pela concepção ampliada de saúde pública, a qual deixou de ser edificada 
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numa visão biologicista e de negação do protagonismo político do trabalhador, em 

prol de sua condição de paciente. 

Nessa direção, o conceito de saúde do trabalhador rompe com práticas e 

concepções anteriores da medicina do trabalho e da saúde ocupacional, não se 

tratando meramente de uma mudança conceitual, mas de importantes rebatimentos 

políticos e ideológicos.  

Nos limites da medicina do trabalho, surgida na Inglaterra após o advento da 

Revolução Industrial, no início do século XIX, prevalecia unicamente o saber médico 

no controle da doença que, por sua vez, era descontextualizada de seu contexto 

social e histórico. O cuidado era pautado na preservação da capacidade laborativa 

do sujeito para a produção, num contexto de análise restrito ao ambiente da fábrica. 

Nos limites da saúde ocupacional, que surgiu por volta de 1950 e foi definida 

pelo Comitê Misto da Organização Internacional do Trabalho (Organização Mundial 

de Saúde), propunha-se uma atenção multiprofissional em uma perspectiva de bem-

estar físico, psíquico e social. Visava ainda, mensurar os riscos do ambiente de 

trabalho para a saúde dos trabalhadores, a partir de inspeções ambientais, a fim de 

romper com uma perspectiva, predominantemente, curativa (AZEVEDO, 2011). 

No entanto, apesar dos avanços, a saúde ocupacional se revelou idealizada e 

mecanicista, em razão de não efetivar a mediação crítica entre o trabalho e o 

processo saúde-doença, desconsiderando as relações sociais capitalistas de 

produção e suas contradições. 

Como resultado das limitações dos modelos até então vigentes, na década de 

1980, surgiu a emergência da saúde do trabalhador, num contexto social de disputa, 

acirramento de reivindicações sindicais e populares por melhores condições de vida 

e de trabalho. Logo, 

 
O entendimento de que a saúde dos trabalhadores extrapola os limites da 
saúde ocupacional possibilita conceituá-la como resultante de um conjunto 
de fatores de ordem política, social e econômica. Em síntese, saúde dos 
trabalhadores significa: condições dignas de vida; pleno emprego; trabalho 
estável e bem remunerado; oportunidade de lazer; organização e 
participação livre, autônoma e representativa de classe; informação sobre 
todos os dados que digam respeito à relação vida, saúde, trabalho; acesso 
a serviços de saúde, com capacidade resolutiva, em todos os níveis; recusa 
ao trabalho sob condições que desconsiderem estes e outros tantos direitos 
(BRASIL, 2005, p. 9). 

 

Nessa conjuntura, o processo saúde-trabalho-doença é concebido não 

apenas em sua dimensão biológica, mas como resultante histórica, política e social. 
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Permite-se, então, conceber a saúde do trabalhador como uma expressão da 

questão social, na medida em que se consideram as condições de vida, de trabalho 

e a contradição capital versus trabalho. 

Ressalta-se que esse processo histórico de atenção à saúde do trabalhador 

não se deu de modo linear, isento de disputas ideológicas, políticas e econômicas, 

com o advento da concepção de saúde do trabalhador, não foram superados os 

movimentos conservadores e limitados das concepções anteriores, de modo 

automático.  

Contudo, a partir da aproximação de uma definição a uma perspectiva de 

totalidade – saúde do trabalhador – tem-se uma qualificação política e de resistência 

às regras de acumulação do capital quando se afirma a vinculação ontológica do 

processo saúde-trabalho-doença para além de uma dimensão meramente biológica: 

 

[...]como um modo específico de trabalhar-desgastar-se de exploração e de 
resistência que, por sua vez, determinam padrões específicos de 
reprodução. A combinação especial entre os processos de desgaste e de 
reprodução origina o nexo biopsíquico humano, historicamente específico. 
Nessa concepção, não há uma separação entre o social e o biopsíquico, 
que logo se unem por um vínculo de mediação externo, pois o processo de 
trabalho é, ao mesmo tempo, social e biopsíquico (LAURELL; NORIEGA, 
1989, p. 36). 

 
Nesse sentido, as mudanças ocorridas na estrutura econômica e a retração 

do papel do Estado, num contexto de mundialização do capital, têm provocado 

sérios rebatimentos às condições de vida e trabalho dos sujeitos sociais; os quais, 

para a garantia do direito constitucional à saúde, devem acessar a vários outros 

direitos inerentes à pessoa humana. 

 Contudo, no seio da sociedade capitalista, como já vem sendo tratado ao 

longo deste estudo, identifica-se que as transformações no campo do trabalho e do 

Estado desprotegeram o trabalhador e, consequentemente, acirra-se a seletividade 

dos mais pobres, a mercantilização dos serviços sociais e o desmonte de políticas 

sociais, dentro de um contexto que exige a intensificação da atividade laboral, a 

super exploração e o envolvimento/consentimento do trabalhador às regras de 

acumulação. 

Com isso, advém o crescimento alarmante de trabalhadores adoecidos e 

múltiplas formas de degradação da saúde da classe trabalhadora, na produção e 

reprodução das relações sociais capitalistas. Conforme Giovani (2013, p. 128), 
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[...] na medida em que o processo de produção capitalista, sob a 
mundialização do capital, intensifica a “captura” da subjetividade do trabalho 
pelo capital, tende a proliferar múltiplas formas de degradação da saúde do 
trabalhador nos mais diversos ramos de atividade da vida social, cada vez 
mais constrangidos pelos parâmetros da valorização do valor. 

 

Na dinâmica das relações sociais do trabalho capitalista, norteadas pela 

“subalternidade estrutural” do trabalho ao capital, o trabalhador passa, então, a 

vivenciar o processo do desgaste, exploração e resistência à manifestação do 

adoecimento relacionado ao trabalho, o qual atinge tanto o corpo quanto a mente. 

Tem-se, dessa forma, a produção maciça de trabalhadores adoecidos e 

marginalizados, transferidos do ambiente da produção para os setores médicos 

periciais (BARRETO, 2003). 

Desse modo, como: 

 
Trabalhar constitui-se também em importante mecanismo de inserção e 
socialização (...), desdobra-se daí parte importante das consequências de 
se ver excluído da possibilidade de trabalhar. O problema posto, entretanto, 
é que, contraditoriamente, submeter-se ao trabalho, na sua forma assumida 
no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, tem se configurado em 
cada vez mais estar sujeito ao adoecimento (PRAUN, 2016, p.5). 

 

Diante dessa realidade, Mendes e Wünsch (2007) defendem que, para uma 

atenção qualificada à saúde dos trabalhadores, tanto em ações de prevenção e 

promoção, quanto de recuperação, de acordo com uma perspectiva ampliada, é 

imprescindível edificar uma cultura capaz de agregar/integrar distintos saberes à 

construção de intervenções interdisciplinares.  Quanto a essas ações, as quais são 

"campos complementares no esforço integrado de melhorar a saúde da população" 

(BUSS, 2002, p.1), cabe mencionar suas peculiaridades de acordo com 

(VASCONCELOS, 2013, p.172): 

 
A atenção curativa (recuperação)ou cuidados das dores e para a 
reabilitação de sequelas é voltada, predominantemente, para indivíduos. A 
segunda ação, a prevenção das doenças e dos acidentes, seria organizada 
como um modo de observar e planejar intervenções que busquem 
antecipar-se aos eventos, agindo sobre problemas específicos ou sobre um 
conjunto deles, de maneira a atingir indivíduos ou grupos em risco de 
adoecer ou acidentar. A terceira ação, a promoção da saúde, abrange o 
desenvolvimento de ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida da 
população atendida, estando direcionada para a coletividade. Dessa 
maneira, na prática sanitária, a PS se caracteriza por ser uma abordagem 
mais ampla do que a prevenção (que busca “evitar” as doenças) e se volta 
efetivamente para a produção de saúde, sendo conceituada, conforme 
indicamos, como o desenvolvimento de ações a partir da constatação do 
papel protônico dos determinantes gerais sobre as condições de saúde. 
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Vale ainda mencionar que, para este analista, a vigilância da saúde requer 
um trabalho interdisciplinar (...) e a intersetorialidade, (Grifo nosso). 

 

Tendo em vista que, pela complexidade e pelas determinações que incidem 

no campo da saúde do trabalhador e em suas ações, nenhuma profissão ou área do 

saber, sozinha, dará as respostas necessárias. No mais, “são as diferenças de 

especializações que permitem atribuir unidade à equipe, enriquecendo-a e, ao 

mesmo tempo, preservando aquelas diferenças” (IAMAMOTO, 2002, p. 41).  

Nesse sentido, com a construção do conceito de saúde do trabalhador e seus 

desdobramentos, várias conquistas foram agregadas à atenção à saúde, a partir de 

um caráter ampliado e interdiscipinar, o qual exige mobilização para sua afirmação e 

consolidação. Para tanto, é necessário o reconhecimento da centralidade do 

trabalhador nesse processo e a compreensão do enfrentamento dos determinantes 

que repercutem na saúde do trabalhador enquanto questão política (MENDES; 

WÜNSCH, 2007). 

 

3.3 A política de saúde do trabalhador no Brasil 

 

A saúde do trabalhador, no Brasil, percorreu um árduo caminho para a 

efetivação de seu reconhecimento como campo de atuação do SUS e para a 

construção de uma Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST). 

A primeira iniciativa, nesse sentido, foi a criação de Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador (CRST), em 1991, em importantes municípios brasileiros, os 

quais deveriam ser referência para a rede de saúde. Contudo, existia o receio da 

atenção à saúde dos trabalhadores se limitar a esses dispostos.  

Para Lacaz (1996), trata-se de um serviço especializado e de nível 

secundário, que busca agregar densidade tecnológica ao seu quadro de técnicos, de 

apoio diagnóstico e de vigilância. Apesar dos avanços da experiência, para Dias e 

Hoefel (2005, p. 820), os principais desafios postos por esses centros estavam 

relacionados ao 

Pequeno número e à distribuição desigual dos CRST nos Estados e 
municípios; à baixa cobertura das ações, que não alcançavam um número 
expressivo de trabalhadores; à desarticulação da atuação do conjunto de 
ações de saúde, permanecendo à margem das estruturas, e políticas do 
SUS, conformando os “guetos da Saúde do Trabalhador”, além de uma 
fraca articulação intersetorial. 
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No ano de 1998, por meio da Portaria MS nº. 3.908 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1998) – Norma Operacional de Saúde do Trabalhador – estabelecem os 

procedimentos para orientação e instrumentalização das ações e serviços de saúde 

do trabalhador no Sistema Único de Saúde, em virtude de ser competência desse 

sistema, como determinam a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde44.  

Ressalta-se que a recomendação da publicação de uma norma que 

regulamentasse os serviços de saúde do trabalhador no SUS esteve presente desde 

a NOB-SUS 01/96, como também na Resolução nº 220, de 6 de março de 1997, do 

Conselho Nacional de Saúde e na Instrução Normativa nº. 1/97, de 15 de maio de 

1997, do Ministério da Saúde. 

 Com isso, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº. 1.679, de setembro de 

2002, criando a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 

(RENAST), eleita em 2003 como a principal estratégia do SUS para a promoção da 

atenção à saúde do trabalhador, por considerar, dentre outras, a necessidade de 

articulação das ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde dos 

trabalhadores.  

 Então, em seu artigo 3º, para estruturação da rede, definiu que serão 

organizadas e implementadas ações na rede de atenção básica, no Programa de 

Saúde da Família (PSF) – hoje, Estratégia Saúde da Família – na Rede de Centros 

de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) e na rede assistencial de média e 

alta complexidade do SUS. 

 Conceitualmente,  

 
A RENAST é uma rede nacional de informação e práticas de saúde, 
organizada com o propósito de implementar ações assistenciais, de 
vigilância e de promoção da saúde, no SUS, na perspectiva da Saúde do 
Trabalhador”.A compreensão do processo saúde-doença dos trabalhadores, 
que norteia a RENAST, está baseada no enfoque das relações Trabalho-
Saúde-Doença e da centralidade do trabalho na vida das pessoas, 
desenvolvido pela epidemiologia social (DIAS; HOEFEL, 2005, p. 822). 
 

A expansão e a criação de novos Centros de Referência em Saúde do 

trabalhador, agora denominados de CERESTS, foram consideradas a principal 

estratégia da rede nacional instituída para incorporação da ST na rede de serviços 

                                                           
44

 Visto que essa necessidade de regulamentação esteve presente na NOB-SUS 01/96, na Resolução 

nº. 220, de 6 de março de 1997, do Conselho Nacional de Saúde e na Instrução Normativa nº. 1/97, 
de 15 de maio de 1997, do Ministério da Saúde, que recomendaram a publicação da supracitada 
norma. 
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do SUS. Ressalta-se a publicação de uma nova portaria, a de nº 2.728, de 11 de 

novembro de 2009 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009), dispondo sobre a ampliação e 

fortalecimento da RENAST.   

Nessa tendência, enquanto conquista do campo da ST no Brasil, elenca-se a 

Portaria do MS de nº 777, de 28 de abril de 2004 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004), 

que instituiu procedimentos técnicos para a notificação compulsória de agravos à 

saúde do trabalhador, em rede sentinela específica do SUS. Logo, um banco de 

dados poderá subsidiar o planejamento de ações de prevenção, vigilância e 

assistência. A criação de um banco de dados também se tornou possível, a partir da 

criação do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, instituído no 

serviço público federal, em 2009. 

Além disso, a saúde do trabalhador – enquanto parte constituinte de uma 

política pública universal – foi eleita como uma das prioridades do Pacto pela 

Saúde45 , no componente Pacto pela Vida, um compromisso assumido entre os 

gestores do SUS, em torno de prioridades sanitárias que apresentam impacto sobre 

a situação de saúde da população brasileira, para o biênio 2010-2011. 

No Decreto de nº.  7.602, de 7 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011), que 

dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), 

destaca-se seu caráter interministerial (Saúde, Previdência e Trabalho), de modo a 

evidenciar que a construção da política de saúde do trabalhador não se esgota nos 

limites do SUS, pela sua própria complexidade, tendo como objetivos: 

 
I) a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e 
a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos, relacionados ao 
trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da eliminação ou redução 
dos riscos nos ambientes de trabalho (BRASIL, 2011). 

 

Contudo, mostra-se um contexto adverso e complexo para a construção de 

uma Política Nacional de Saúde do Trabalhador, numa perspectiva universal, desde 

os anos 1990; marcado por mudanças na gestão e organização do mundo do 

trabalho, no papel do Estado frente às manifestações da questão social e na 

desmobilização do movimento sindical. 

A saúde do trabalhador se constituiu enquanto uma política nacional com 

princípios, diretrizes e estratégias apenas em 2012, por meio da Portaria nº 1.823, 

                                                           
45

 Instituído pela Portaria n° 399, de 22 de fevereiro de 2006, que trata de divulgar o Pacto pela 
Saúde 2006 – Consolidação do SUS – e aprovar as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto: O 
Pacto vida, o Pacto em defesa do SUS e o Pacto de gestão do SUS. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.602-2011?OpenDocument
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de 23 de agosto de 2012, responsável pela instituição da Política Nacional de Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT). 

Na instituição dessa política, foi considerada a competência do SUS na 

execução das ações de ST e a necessidade de sua implementação em todos os 

níveis do sistema de saúde, como preconiza a lei 8.080 e CF de 1988. Isto é, a 

PNSTT é instrisicamente vinculada ao conjunto de políticas de saúde no âmbito do 

SUS, tendo em vista a transversalidade da ações no campo da saúde do trabalhador 

e o trabalho como um dos determinantes do processo saúde-doença (BRASIL, 

2012). 

Além da imperativa definição de princípios, diretrizes e estratégias a serem 

observados pelas esferas de gestão do SUS, quanto à saúde do trabalhador e ao 

alinhamento dessa política com a PNSST: 

 
A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como 
finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem 
observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), 
para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com 
ênfase na vigilância, visando à promoção e à proteção da saúde dos 
trabalhadores e à redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de 
desenvolvimento e dos processos produtivos (Art 2º da portaria nº 1.823, de 
23 de agosto de 2012), (BRASIL, 2012). 

 
 Os sujeitos dessa política são todos os trabalhadores, homens e mulheres, da 

zona urbana ou rural, independentemente de sua 

Forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, de vínculo 
empregatício público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, 
cooperativado,aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou 
desempregado(Art 3º da portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012), 
(BRASIL, 2012). 

 
Na atenção a esses sujeitos, a articulação entre as ações individuais de 

assistência e recuperação, com ações coletivas de promoção, prevenção e vigilância 

dos processos de trabalho e intervenção sobre os fatores determinantes da saúde 

dos trabalhadores, é requisito para uma atuação interdisciplinar, que contemple a 

complexidade das relações trabalho-saúde (BRASIL, 2012). 

No tocante aos servidores públicos federais, no ano de 2009, constituiu-se um 

direcionamento nacional regulamentado pela Política de Atenção à Saúde e 

Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal - PASS, prevista no Decreto nº 

6.833, de 29 de abril de 2009, que criou o Subsistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor Público Federal – SIASS e o Comitê Gestor de Atenção à Saúde 
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do Servidor,no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Antes 

desse momento, cada órgão conduzia suas ações, prevalecendo a atuação de 

perícias médicas. 

De modo a exemplificar esse momento histórico, anterior à criação do SIASS, 

tem-se o depoimento de Gal Costa, profissional da unidade SIASS-UFRN: 

Tivemos um período em que os afastamentos não eram devidamente 
registrados, esse registro é de 2010 para cá, quando se instituiu o SIASS. 
Hoje, temos melhoras. O serviço trouxe uma condição legal, mais favorável 
à própria organização do fluxo. Antes, se levava o atestado à chefia 
imediata (expressão de incômodo). A equipe não tinha contato com o 
trabalhador, muitas vezes, o atestado era engavetado ou se abria um 
processo e encaminhava ao serviço de saúde. Em muitos casos, o servidor 
já havia retornado às atividades no momento dessa abertura.  Temos hoje 
um resultado melhor, que se trata da precocidade da notificação, resultando 
em uma intervenção mais efetiva nos adoecimentos relacionados ao 
trabalho. 

  

Com a instituição do SIASS, o servidor passou a ter o prazo legal de, no 

máximo, cinco dias contínuos para a apresentação do atestado médico ao setor 

competente, contados da data do início do afastamento. Com isso, possibilitou-se 

qualificar a atenção à saúde do servidor, e a criação desse procedimento legal 

passou a garantir, de modo mais eficiente, o acolhimento do servidor adoecido pela 

equipe de saúde, contribuindo para a garantia do sigilo, a notificação precoce do 

adoecimento e o fomento de ações que visem à vigilância e prevenção em saúde. 

Segundo o decreto (2009) acima referido, a criação do SIASS teve como 

objetivo a prestação dos serviços referentes à assistência à saúde, mediante a 

execução de ações que visam à prevenção, à detecção precoce e ao tratamento de 

doenças, bem como à reabilitação da saúde do servidor, envolvendo as diversas 

áreas de atuação referentes à atenção à saúde do servidor público civil federal. 

Também, à perícia oficial em saúde, pela atuação médica ou odontológica, 

com o objetivo de avaliar o estado de saúde do servidor para o exercício de suas 

atividades laborais. Para tanto, poderá solicitar a intervenção dos demais 

profissionais do serviço, de modo a subsidiar a decisão pericial. E, finalmente, à 

promoção, prevenção e acompanhamento da saúde, mediante ações com o objetivo 

de intervir no processo de adoecimento do servidor, tanto no aspecto individual 

quanto nas relações coletivas, no ambiente de trabalho. 

 Nesse âmbito, a Portaria Normativa de nº 3, de 07 de maio de 2010, 

estabeleceu orientações básicas sobre a Norma Operacional de Saúde do Servidor 
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– NOSS, com o objetivo de definir diretrizes gerais para implementação das ações 

de vigilância aos ambientes e processos de trabalho e promoção à saúde do 

servidor, passando a integrar o conjunto de ações da Política de Atenção à Saúde e 

Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal.  

 Também, apoiando-se na articulação entre os eixos de vigilância e promoção, 

perícia médica e assistência à saúde do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde 

do Servidor – SIASS, no trabalho em equipe multiprofissional que, segundo a 

portaria: 

Art. 4 - IV) é composta por profissionais de diferentes formações e 
especialidades para atuar no âmbito da vigilância e promoção de saúde, 
agregando esforços para analisar e intervir nas questões de saúde, sob 
diferentes ângulos da dimensão biopsicossocial. A relação entre os 
profissionais, resguardadas suas competências, será de interdependência e 
complementaridade (BRASIL, 2010). 

  

Na seção das diretrizes, enquanto direcionamento para o cumprimento dessa 

norma, são apresentadas a universalidade e equidade, a integralidade das ações, o 

acesso à informação, a participação dos servidores – regionalização e 

descentralização – a transversalidade, a intra e intersetorialidade, a pesquisa-

intervenção, a formação e capacitação, dentre outros.  

Assim, imprimindo-se uma aproximação a princípios básicos de saúde púbica, 

ressalta-se que as atribuições e competências são compartilhadas na efetivação 

dessa norma, entre o Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor, 

Departamento de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor, Dirigente do órgão 

ou entidade, Gestor de Pessoas ou de RH, Equipe de Vigilância e Promoção, 

Comissão Interna de Saúde do Servidor Público e o próprio servidor. 

Para tanto, a metodologia indicada se referiu à avaliação dos ambientes e 

processos de trabalho, ao acompanhamento da saúde do servidor, realizado por 

equipe multiprofissional, e ao planejamento de ações educativas em saúde, 

realizado com base nas informações epidemiológicas (BRASIL, 2010). 

Nesse percurso regulatório, tem-se ainda a Portaria Normativa (PN) de nº 3, 

de 25 de março de 2013, que instituiu as diretrizes gerais de promoção da saúde do 

servidor público federal, enquanto integrante da PASS. 

No seu artigo 4º, destaca que 

As ações de promoção da saúde têm como finalidade a melhoria dos 
ambientes, da organização e do processo de trabalho, de modo a ampliar a 
conscientização, a responsabilidade e a autonomia dos servidores, em 
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consonância com os esforços governamentais de construção de uma 
cultura de valorização da saúde para redução da morbimortalidade, por 
meio de hábitos saudáveis de vida e de trabalho. 

 
 No mais, 

(Parágrafo único) as ações abrangem as mudanças na organização e no 

ambiente de trabalho, com foco na prevenção dos acidentes e das doenças 
relacionadas ao trabalho e na educação em saúde, para a adoção de 
práticas que melhorem as condições e a qualidade de vida no trabalho. 

 

 Dentre os objetivos, apresentam-se o estímulo à oferta de ações de educação 

em saúde e promoção da saúde junto aos servidores, visando à redução de riscos 

referentes à saúde; o favorecimento de locais de trabalho saudáveis aos servidores, 

com o envolvimento deles e dos gestores; a compreensão da determinação do 

processo saúde e doença nos servidores e o desenvolvimento de alternativas de 

intervenção que conduzam à transformação da realidade pela apropriação da 

dimensão humana do trabalho pelos servidores; a intervenção nos determinantes do 

processo saúde-doença, no processo de adoecimento em sua dimensão individual e 

nas relações coletivas do ambiente de trabalho; além da contribuição para a 

melhoria da qualidade de vida dos servidores. 

As premissas da multideterminação da saúde se referem à abordagem 

biopsicossocial, interdisciplinaridade, gestão participativa no desenvolvimento das 

ações, dentre outros. Tendo, enquanto princípios norteadores, a universalidade e 

equidade, integralidade das ações, acesso à informação, descentralização e 

comunicação, formação e capacitação (BRASIL, 2013). 

 No planejamento de ações de promoção e prevenção, a PN nº.3, de 25 de 

março de 2013, indica prioridade a diferentes áreas, das quais destacam-se a saúde 

mental,saúde bucal, saúde da mulher, saúde das pessoas com deficiência, saúde do 

idoso e saúde ocupacional. Com diferentes temáticas, como: alimentação saudável, 

envelhecimento ativo, mediação de conflitos, prevenção e controle do tabagismo, 

redução da morbidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas e a 

intervenção nos ambientes e processos de trabalho com vistas à prevenção de 

doenças, agravos e acidentes ocupacionais. 

 As competências são partilhadas entre o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, gestores de pessoas ou de recursos humanos e unidades do 

SIASS. Dentre as competências do SIASS, pontua-se o desenvolvimento de 
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estratégias para o recebimento de informações sobre casos que caracterizam 

assédio moral no trabalho e a adoção das providências cabíveis.    

Ademais, conta-se com a elaboração do perfil epidemiológico da saúde dos 

servidores, a partir de fontes de informação existentes, com o objetivo de orientar as 

ações de atenção à saúde do servidor, em especial, a intervenção nos ambientes e 

processo de trabalho46; o zelar pela integralidade das ações, pela humanização do 

trabalho em saúde, considerando a abordagem multiprofissional e interdisciplinar; 

planejar e executar ações voltadas para promoção da saúde, especialmente, para a 

melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, agravos à saúde e 

doenças relacionadas ao trabalho (BRASIL, 2013). 

 Em linhas gerais, nos documentos oficiais, há um direcionamento de uma 

atenção interdisciplinar à saúde do servidor público federal que busca considerar os 

determinantes sociais do processo saúde-doença na dimensão individual do 

trabalho, nas ações de saúde.   

 Contudo, sem qualquer menção ao modelo de sociedade vigente, quando a 

Portaria Normativa, de 2013, apresenta como objetivo a melhor compreensão da 

determinação social do processo saúde-doença pelos servidores e o 

desenvolvimento de “alternativas de intervenção que levem à transformação da 

realidade, em direção à apropriação, pelos servidores, da dimensão humana do 

trabalho”, imprimindo à problemática um viés meramente individualizante, 

desprovido de sua dimensão sócio-histórica. 

 Nesse quesito, deve-se aprofundar criticamente o debate acerca da 

determinação social da saúde e sua importância para a saúde do trabalhador nos 

próximos itens. No mais, uma questão precisa ser reiterada: o fato de o SIASS estar 

subordinado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que incorporou o 

extinto MARE, responsável pela Reforma Gerencial do Estado na década de 1990. 

 Emerge, assim, o princípio da contradição na política de atenção à saúde do 

servidor. Pois, ao passo em que é estratégico na garantia de direitos, pode ser 

funcional à dimensão do controle e da fiscalização à classe trabalhadora, pela 

natureza histórica desse ministério, sendo vital a formação e o exercício crítico dos 

profissionais de saúde no enfrentamento dessa realidade. 

                                                           
46

  Segundo a Norma Operacional Nº 3, de 7 de maio 2010: processo de trabalho é a realização de 
atividades desenvolvidas, individualmente ou em equipe, constituindo-se num conjunto de recursos e 
atividades organizadas e interrelacionadas, que transformam insumos e produzem serviços, e que 
podem interferir na saúde física e psíquica do servidor. 
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4 A EDIFICAÇÃO DO SOCIAL NA SAÚDE: ELEMENTOS HISTÓRICOS E 

CONTEMPORÂNEOS ACERCA DA CONCEPÇÃO DE SUA DETERMINAÇÃO 

SOCIAL 

  

No intuito de resgatar os marcos que imprimiram a dimensão social na 

produção e reprodução da saúde, para realizar uma aproximação e interlocução 

crítica com a teoria da determinação social, buscou-se, inicialmente, destacar o 

movimento histórico da construção dessa compreensão e as especificidades da 

realidade brasileira, diante do contexto mundial. 

Historicamente, a nível mundial, enquanto um dos marcos da introdução aos 

determinantes da saúde, pode-se encontrar o informe: “Novas Perspectivas de 

Saúde dos Canadenses”, conhecido como relatório Lalonde, produzido no Canadá, 

em 1974. Esse documento questiona a abordagem em saúde eminentemente 

médica. Desse modo, foi a partir do final da década de 1970 que, segundo 

TaMbellini e Schütz (2009), na OMS, os debates e encaminhamentos passaram a 

considerar os determinantes sociais da saúde como decisivos, uma vez que 

passariam a redefinir os sistemas de saúde.  

Nesse contexto, tem-se a consolidação do termo promoção, diante da 

constatação dos altos custos destinados ao tratamento de doenças que poderiam 

ser evitadas. A orientação aos gestores dizia respeito ao investimento na prevenção 

e em programas educativos focados na mudança de estilos de vida e 

comportamentos, emergindo ações frente aos comportamentos individuais não 

saudáveis: tabagismo, obesidade e abuso de substância psicoativas. Essa vertente 

de promoção da saúde é denominada de Behaviorista, conforme Carvalho (2004). 

Segundo Vasconcelos e Schmaller (2011), a visibilidade crescente dada ao 

debate em torno da promoção em saúde ocorreu, principalmente, em virtude do 

movimento internacional, denominado de Nova Promoção da Saúde (NPS), que 

emergiu a partir de meados dos anos 1970, sob a responsabilidade da OMS, num 

momento histórico de ascensão do neoliberalismo e de forte pressão popular em 

torno dos direitos sociais.  

A partir do questionamento ao modelo biomédico de atenção à saúde e 

propagação da importância dos determinantes sociais, da intersetorialidade e da 

equidade, num paradigma holístico da saúde, cabe ressaltar que, mesmo revestida 

de uma aparência progressiva, é preciso compreender a existência de distintas 
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concepções teórico-ideológicas em torno do ideário promocional da saúde, a 

exemplo da NPS; de maneira que 

 
O ideário promocional pode encobrir uma abordagem funcionalista e 
conservadora que favorece a manutenção da ordem social; culpabilizar 
indivíduos, desconsiderando suas condições de vida e trabalho, 
determinadas pela forma de organização da sociedade capitalista, bem 
como exercendo um papel repressor e subaltenizante sobre os mesmos 
(VASCONCELOS, 2013, p.322). 

 

O marco inicial da NPS foi a Conferência Internacional de Cuidados 

Primários, realizada em Alma-Ata pela ONU, ocorrida em 1978, com o lema: “Saúde 

para Todos no ano 2000”. No evento, a saúde foi definida enquanto direito 

fundamental e se evidenciaram seus determinantes sociais e econômicos, sendo a 

atenção primária foco das ações que visam à proteção e promoção da saúde.  

Dando continuidade e atualizando o debate desenvolvido em Alma-Ata, como 

alternativa de superar as carências do projeto de promoção em saúde de Lalonde, 

foi realizada a I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (1986), tendo 

um desdobramento referente ao desenvolvimento e amadurecimento do conceito de 

NPS.  

Na Carta de Ottawa, fruto dessa Conferência Internacional, o conceito de 

saúde como bem-estar não se limitou à ideia de formas sadias de vida, mas se 

defendeu que a promoção da saúde deve ultrapassar o setor de saúde. A carta 

apresenta a afirmação de que as condições e requisitos para a saúde são: paz, 

educação, habitação, alimentação, renda, recursos sustentáveis, justiça social e 

equidade (BUSS, 2000), indo além de um estilo de vida saudável, supostamente. 

Segundo Czeresnia (2003), a NPS constitui um caleidoscópio apresentando 

contradições que dizem respeito a interesses distintos. Desse modo, compreende-se 

a natureza contraditória e difusa do conceito NPS, que evidencia conflitos teóricos e 

políticos, expressos nos diferentes significados e na cooptação de termos 

estratégicos, no âmbito da saúde pública, inclusive utilizados pelo MRS para a 

construção do SUS, nem sempre percebidos.  

Essa tendência, comprovada pelo lugar secundário destinado à relação entre 

saúde e capitalismo e pela não consideração da complexidade das expressões da 

questão social, inerentes ao modelo de produção vigente, podem culminar numa 

abordagem pautada nos “estilos de vida”, funcional à propagação da redução do 

papel do Estado: 
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Assim, embora denuncie a iniquidade em saúde, a NPS não se debruça 
sobre as relações geradoras de tais situações, que estão intimamente 
associadas ao capitalismo, em sua fase financeira, predatória e parasitária 
(VASCONCELOS, SCHMALLER, 2014, p. 134). 
 
 

 Quanto distinção a essa realidade, na totalidade, o MRS tem sua perspectiva 

fundante enquanto legado marxista que qualifica a crítica à NPS, difundida pelos 

organismos internacionais. Em contrapartida, apoia-se na teoria da determinação 

social da saúde frente à vertente da NPS, que limita-se a normatizar estilos de vida e 

a culpabilizar o indivíduo pelo seu estado de saúde.  

O direcionamento então defendido busca ir além do adoecimento, mediante 

uma concepção ampliada, a partir do reconhecimento da determinação social da 

saúde, sob o ideário da Reforma Sanitária Brasileira e da construção de ações 

intersetoriais, que favoreçam o enfrentamento das desigualdades sociais e possam, 

efetivamente, produzir saúde (VASCONCELOS, 2013). Logo, 

 
Não podemos esquecer que é necessário qualificar de que promoção se 
esta falando. Isso porque, a depender das opções teórico-metodológicas, 
ético-politicas e técnico-operativas das/os profissionais, o trabalho pode se 
voltar – ainda que de forma não consciente – para uma abordagem 
individualizante, focada nos estilos de vida, que desconsidera as condições 
de vida e de trabalho da população, ainda que em nome da Reforma 
Sanitária. Isso pode ocorrer através da realização de atividades individuais, 
grupais ou comunitárias que adotem estratégias de educação em saúde, de 
prevenção ou promoção da saúde, mas que não considerem efetivamente a 
determinação social da saúde (ibid, p.328). 

 

 No Brasil, a discussão da determinação social do processo saúde-doença 

emergiu na década de 1970 quando fundamentou o movimento de Reforma 

Sanitária Brasileira. A concepção aparece ainda na 8ª Conferência Nacional, no 

texto constitucional de 1988 e nas legislações posteriores da saúde (PAIM, 2008). 

 Uma nota interessante trazida por Nogueira (2009), diz respeito ao fato de 

que, em todos os casos de mobilização de grande amplitude em favor da saúde, 

constatou-se articulação com movimentos sociais que lutavam pela conquista de 

estratégicos direitos sociais e políticos, os quais se encontravam negados. No Brasil, 

foi o que aconteceu com MRS, numa conjuntura de redemocratização e 

reconstrução constitucional. 

Então, somente com a emergência da concepção ampliada de saúde, na qual 

se evidenciam os determinantes e condicionantes, há uma aproximação aos 

determinantes sociais da saúde, os quais, segundo Mendes e Wünsch (2011), 
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representam as condições sociais objetivas de vida e trabalho da população. Isto é, 

um entendimento acerca do processo saúde-doença enquanto processo social.  

Com isso, 

Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) incluem as condições mais 
gerais socioeconômicas, culturais e ambientais de uma sociedade, e 
relacionam-se com as condições de vida e trabalho de seus membros. 
Esses determinantes interferem nos estilos e hábitos de vida da população, 
que pelos DSS, são condicionados (OLIVEIRA; SANTOS, 2013, p. 20). 
 

Na contracorrente da determinação social, que incide no processo saúde- 

doença dos sujeitos, evidencia-se uma concepção liberal, a qual indica que 

comportamentos individuais são fundamentalmente oriundos de escolhas 

individuais. No campo da saúde, esse direcionamento encontra sentido em 

abordagens meramente biológicas. Em que questões de saúde, limitam-se a 

fenômenos de base natural e genética, vinculados ao ambiente e aos 

comportamentos individuais. Por sua vez, esses são tratados enquanto uma escolha 

individual, livre e isenta de determinantes sociais (FLEURY, 2009). 

A leitura acima ganha espaço no interior de um processo neoliberal de 

reestruturação do SUS, no qual prevaleceu uma atenção pautada nas dimensões 

curativa, médica e individual. Com a criação da Comissão Sobre Determinantes 

Sociais da Saúde (CDSS), seguida da brasileira Comissão Nacional de 

Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), o debate da determinação da saúde 

retornou à cena política do país, sob enfoque47 dos determinantes sociais, imbuído 

de víeis reducionista.  

Tudo isso, tendo em vista o não questionamento ao modo de produção 

capitalista e à pretensão de conciliar interesses antagônicos de classes, já que a 

desigualdade na saúde consistiria em diferenças passíveis de correção, 

descontextualizadas de sua gênese. 

Nesse contexto, a Nova Promoção da Saúde, anteriormente contextualizada, 

ganha destaque na política nacional de promoção à saúde, a partir de 2006, em 

razão de sua incorporação nas diretrizes e prioridades do Pacto pela saúde em sua 

Dimensão pela Vida, da Criação da Comissão Nacional de Determinantes Sociais e 

da publicação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), em 2006. 

 Contudo, Vasconcelos (2013) destaca que, apesar de a PNPS fazer menção 

à NPS, os seus amplos objetivos e suas ações estão voltados, prioritariamente, para 
                                                           
47

Conforme a natureza da produção da OMS e CNDSS, não se trata de uma teoria. Desse modo, a 

autora se utilizou da designação “enfoque” dos determinantes sociais da saúde (MOREIRA, 2013). 
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mudanças de estilos de vida individuais, com ênfase na alimentação saudável, 

prevenção e controle do tabagismo, prevenção à violência, dentre outros. E, assim, 

caminha na contramão da NPS, possuindo o enfoque mais preventivista de Leavell e 

Clark (1977), no qual a PS seria o nível de atenção da medicina preventiva. 

A OMS criou, em março de 2005, a Comissão Sobre Determinantes Sociais 

da Saúde (CDSS), para a qual os determinantes sociais da saúde estão 

relacionados às condições em que as pessoas vivem e trabalham. No Brasil, a 

Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde foi criada em 2006, 

definindo os DSS enquanto “fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, 

psicológicos e comportamentais, que influenciam a ocorrência de problemas de 

saúde e seus fatores de risco na população”48. 

Para Nogueira (2009), a produção de ambas as comissões se constitui em 

uma oportunidade importante para o debate teórico acerca das relações entre 

saúde, sociedade democrática e políticas públicas. Contudo, esse autor critica “o 

referencial teórico positivista explicitado no relatório da OMS que, perigosamente, 

tende para o determinismo social, na medida em que interpreta o que é social na 

saúde, unicamente, mediante o efeito de fatores causais” (NOGUEIRA, 2009, p. 

398). 

Dessa maneira, 

Os determinantes sociais, ao serem convertidos em fatores, “causas”, [grifos 
meus] perdem a dimensão de processos sócio-históricos, expressão de 
formas específicas de relações entre as pessoas e delas com a natureza, e 
facilita sua simplificação ao serem entendidos e expressos como fatores de 
risco, escolhas inadequadas de estilos de vida, etc (OLIVA; ESCUDERO; 
CARMONA, 2008, p. 401) 

 

Ainda conforme Nogueira (2009), o conceito de determinantes sociais é 

limitado, tendo em vista que um determinante é um predicativo ou atributo de uma 

determinação de um conteúdo ou conceito. Para a compreensão de ambos, 

determinante e determinação, não se pode apoiar meramente na ideia de causa, 

pois essa pode ser apenas uma forma de determinar um conceito.  

É preciso buscar a natureza ontológica da determinação para tornar um 

conceito mais rico e concreto. O referido autor exemplifica esse pensamento quando 

problematiza o termo “população”, o qual é abstrato enquanto não é contextualizado 

                                                           
48

 “Estudos sobre determinantes sociais apontam que há distintas abordagens possíveis. Além disso, 
há uma variação quanto à compreensão sobre os mecanismos que acarretam em iniquidades de 
saúde”. Disponível em: <http://pensesus.fiocruz.br/determinantes-sociais>. Acesso em: 24 jan. 2016. 
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mediante um conjunto de determinações, como classes sociais, trabalho 

assalariado, relações de produção, capital (...).  

Desse modo, 

Relações de produção, trabalho assalariado, capital etc. são determinantes 
do conceito de população. Apreendido de modo imediato, população é um 
conceito pobre, não tem concretude. Quando assumimos essa teoria, 
entendemos que é a multiplicidade de conceitos sobre as relações entre 
saúde e sociedade que consegue enriquecer a compreensão da 
determinação social (NOGUEIRA, 2009, p. 404). 

 

Quanto à abordagem dos determinantes utilizada pelas supracitadas 

comissões, identifica-se também uma tentativa de aliar o desenvolvimento 

econômico ao desenvolvimento social, indicando uma perspectiva voltada ao neo 

desenvolvimentismo49.  

Assim sendo, um dos principais objetivos dos relatórios das comissões é 

subsidiar a formulação de políticas sociais, as quais assumem o compromisso ético 

e político com a equidade para, por meio dela, garantir o direito universal à saúde. 

No entanto, Moreira (2013) alerta sobre o risco da adoção de políticas focalizadas 

em nome desse princípio. 

Segundo a referida autora, para a CNDSS, a posição social consiste em 

elemento decisivo para as condições de vida e trabalho, como expresso nesse 

fragmento do relatório final da comissão, no qual “a distribuição da saúde e da 

doença em uma sociedade não é aleatória estando associada à posição social que, 

por sua vez, define as condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos” 

(COMISSÃO NACIONAL DE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE, 2008 p.45). 

Na teoria da determinação, em oposição à defesa da CNDSS e em 

consonância com o referencial deste trabalho, a organização social e as relações 

sociais de produção é que exercem a determinação maior, uma vez que definirão a 

posição social dos sujeitos, por meio de mediações.  

Então, 

Os DSS não são fatores que influenciam, mas manifestações da 
contradição entre capital e trabalho, através das quais a determinação maior 
se concretiza e tem preponderância fundamental. Não consistem em um 
agregado solto de elementos juntos a tantos outros (MOREIRA, 2013, p. 
103). 

 

                                                           
49

Nos últimos tempos, um conjunto cada vez maior de intelectuais, dos mais variados grupos 

políticos, vê utilizando o conceito de neodesenvolvimentismo para explicar o que chamam de ruptura 
com a fase neoliberal e a entrada do Brasil num novo período “pós-neoliberal” de crescimento 
econômico e desenvolvimento social (MARANHÃO, 2014).  
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No modelo de Dahlgren e Whitehead (1991) 50 , adotado pela Comissão 

Nacional com o objetivo de compreender os determinantes a partir da vinculação 

dos comportamentos individuais às condições de vida e trabalho, bem com os 

relacionados à macroestrutura econômica, social e cultural, são incluídos 

determinantes sociais que repercutem  em diferentes  níveis do processo saúde-

doença: a partir da idade, sexo e fatores hereditários somados ao estilo de vida 

individual, que se encontra no limiar entre os aspectos individuais e os 

determinantes sociais. 

Em seguida, as redes comunitárias e sociais de apoio, cujo grau revela o nível 

de coesão social, para chegar-se às condições de vida e trabalho, como produção 

agrícola e de alimentos, educação, ambiente de trabalho, desemprego, água e 

esgoto, serviços sociais de saúde e habitação. 

Esses estão inseridos num contexto maior de condições socioeconômicas, 

culturais e ambientais, ou seja, macrodeterminantes; os quais repercutem 

decisivamente nas demais camadas. Nesse nível, situam-se os determinantes 

supranacionais, a exemplo da mundialização. O modelo busca uma dinâmica de 

intensa articulação e mediação, para que se possa identificar o potencial de 

influência de cada dimensão nas condições de saúde dos sujeitos, na constituição 

das multicausalidades do processo saúde-doença. 

 

Figura 1 – Modelo conceitual adotado pela CNDSS, proposto por Dahlgren e Whitehead 
(1991) 

 

Fonte: http://www.determinantes.fiocruz.br. Acesso em: 12 fev. 2016. 

                                                           
50

 Modelo adotado pela Comissão Nacional de Determinantes Sociais (CNDSS), após analisar 

distintos modelos conceituais, em razão de sua simplicidade, fácil compreensão para vários tipos de 
público e pela clara visualização gráfica dos diversos Determinantes Sociais da Saúde (Fonte: 
Relatório final da CNDS, 2008). 
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No entanto, conforme Buss e Pellegrini Filho (2007), esse modelo não explica 

claramente as relações e mediações entre as diversas camadas e a gênese das 

iniquidades: o modo de produção capitalista. Nesse sentido, políticas de redução, 

compensação e mudanças no estilo de vida são apresentadas para combater as 

iniquidades da saúde nos marcos da sociedade burguesa, e não críticas que 

indiquem a necessidade de superação dos mecanismos vigentes de acumulação. 

 Dessa forma, a crítica aqui diz respeito à responsabilização 

 
Dos indivíduos em preservar a saúde por meio de hábitos saudáveis, sem 
que seja posta em discussão a real possibilidade da adoção de tais hábitos. 
Neste sentido, os aspectos históricos e sociais são desconsiderados, o que 
dificulta sobremaneira o envolvimento dos sujeitos na construção de ações 
coletivas para reversão de algumas realidades. Nessa concepção, a saúde 
é entendida como condicionada a fatores individuais [...] Isso não se traduz, 
necessariamente, em uma distribuição de poder e de recursos que 
possibilitem aos sujeitos as escolhas saudáveis. Ao contrário, tem-se o 
controle sobre o social, ao qual os sujeitos devem se adaptar, independen-
temente das condições (ARAUJO; IGLESIAS, 2011, p. 292). 

 

Portanto, compreende-se que a saúde está intrinsicamente relacionada à 

forma como a sociedade está organizada e que, para analisar os determinantes 

sociais enquanto expressões da questão social, “não se pode discutir o que vem 

sendo designado como DSS sem a discussão sobre a ordem societária vigente, em 

suas bases fundantes e dinâmicas” (SILVA; SILVA; SOUZA, 2013, p. 45), já que é 

no processo de acumulação capitalista que se localiza a determinação fundante das 

iniquidades da saúde: 

 
As iniquidades são desigualdades injustas ou decorrentes de alguma forma 
de injustiça. A maioria das desigualdades sociais em saúde é injusta porque 
reflete a distribuição dos determinantes sociais da saúde na sociedade, 
remetendo, portanto, à distribuição desigual de poder e propriedade 
(BARATA, 2009, p.55). 

 
Quanto aos pontos positivos dos relatórios das CDSS e CNDSS, tem-se a 

superação das restritas ações de saúde quando se evoca a necessidade de 

articulação das políticas sociais e se evidencia a intersetorialidade na atenção à 

saúde, além da defesa dos sistemas de seguridade social. Isto é, indicam a 

necessidade de diminuir as desigualdades em saúde, mediante um amplo e 

diversificado conjunto de políticas sociais, envolvendo o Estado e a sociedade civil. 

 A intersetorialidade, sob uma perspectiva ampliada de saúde, deve-se pautar 

numa visão de totalidade na análise da realidade, no planejamento e gestão das 
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políticas públicas, podendo ser essencial no enfrentamento dos determinantes 

sociais da saúde. Por isso, é estratégica na efetivação do direito à saúde, sobretudo, 

no que se trata da promoção, proteção e recuperação da saúde, componentes que 

englobam a integralidade da atenção, além da articulação de um serviço com a rede, 

composta pelos demais serviços e instituições (COSTA, 2010; CECÍLIO, 2006). 

Portanto,  

A intersetorialidade refere-se ao que se deve e ao que se pode fazer juntos 
para responder às reais necessidades, individuais e coletivas da população, 
em sua maioria usuária dos serviços de saúde. Portanto, não basta o SUS 
ser eficiente isoladamente, pois a política de saúde, de forma isolada, 
jamais será eficaz (COSTA, 2010, p.120). 

 

Neste contexto, Kathleen (2013) estabelece um diálogo entre Cecílio (2006) 

que, ao tratar das necessidades de saúde, metaforicamente, afirma que o usuário 

apresenta uma “cesta de necessidades” e que, à equipe de saúde, cabe realizar 

uma escuta qualificada para o desvelamento da demanda específica; e Costa 

(2010), que acrescenta a informação de que as demandas necessitam de 

problematização para o reconhecimento das reais necessidades, as quais se 

estabelecem.  

Assim, Cecílio (2006) refere que, mesmo determinadas historicamente, as 

reais necessidades só podem ser apreendidas em sua dimensão individual, numa 

relação dialética entre o individual e o social. No atendimento dessas necessidades, 

é imperativo atuar numa perspectiva de integralidade, mediante uma estratégia 

intersetorial, pois por mais estruturado que seja o serviço e qualificada a equipe, 

certas demandas só serão atendidas para além da política de saúde.  

Em consonância com essa problematização, sabe-se que, quando os 

profissionais da Unidade SIASS-UFRN eram indagados acerca dos determinantes e 

processos de adoecimento que mais se evidenciavam em seu exercício profissional, 

sempre remetiam ao momento do atendimento, da escuta, da fala dos servidores 

acompanhados para exemplificar suas respostas.  Por exemplo, segundo Gal Costa, 

as necessidades apresentadas mais recorrentes, 

 
No momento, estão relacionados às condições de  trabalho e hábitos de 
vida. A gente não consegue dissociar que uma pessoa esteja adoecendo 
meramente pelos riscos no trabalho, mas a gente consegue identificar uma 
relação clara com o modo de vida que se está tendo nesse contexto. Isto é, 
na escuta/no atendimento de um servidor com risco de adoecimento 
cárdico, pode-se identificar uma situação de dependência química  do filho, 
uma separação, o adoecimento dos  pais  idosos, endividamento. 
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Desse modo, Krug (2006) defende a existência de tendências no trabalho em 

saúde, as quais podem ser identificadas. Porém, de algum modo, cada caso é um 

caso, e assim deve ser tratado. Entretanto, Guerra (2005) chama atenção para que 

não se caia no equívoco de, com isso, não compreender que as demandas 

populares que chegam ao serviço de saúde expressam, comumente, necessidades 

coletivas. Essa mediação é fundamental, pois ao não serem vistas em seu caráter 

de classe, poderá emergir um olhar conservador capaz de responsabilizar o sujeito. 

 Nesta análise, o que se exige é uma atuação crítica que compreenda o 

movimento dialético da realidade, a partir de uma compreensão de homem enquanto 

ser social-histórico, síntese de múltiplas determinações, que se constitui como tal 

através do trabalho. Ainda, entende-se como ser indispensável no percurso da 

intervenção compreender a relação dialética singular – particular – universal, para 

uma leitura de realidade social, a partir da complexidade de uma universalidade que 

se concretiza em sua singularidade, num movimento multifacetado, por meio das 

mediações particularidades. 

Então, retomando ao debate acerca das potencialidades e limitações do 

relatório final da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde , para 

Amarante (2009),  como ação similar à da Organização Mundial da Saúde, teve 

significativo valor, independentemente de outras questões relacionadas ao tema. 

Isso, em razão de ter proporcionado o resgate do debate da determinação social do 

processo saúde doença, um dos mais relevantes do contexto de fundação do 

movimento sanitário. 

No mais, acredita que 

 
Outro importante conceito trazido pelo documento da OMS é o de gradiente 
social, que corresponde à expressão estratificação social, utilizada pela 
CNDSS. Consiste numa relação entre a posição social e os indicadores de 
saúde daquele patamar. Evidencia a existência de gradação de níveis de 
saúde por posição social. Significa que as pessoas situadas nas camadas 
mais pobres apresentam piores indicadores de saúde (MOREIRA, 2013, p. 
106). 

 

  Conforme a CNDSS (2008), o relatório final de seu trabalho foi 

construído com pauta em três grandes objetivos: traçar um panorama geral da 

situação de saúde do país, com destaque para dados, informações e conhecimentos 

sobre as iniquidades em saúde, geradas pelos determinantes sociais, as quais são 

tão “sistemáticas e relevantes” quanto “evitáveis, injustas e desnecessárias”, sendo 
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ainda, uma das características mais evidentes da situação de saúde do Brasil, 

segundo Whitehead (2005). 

O segundo objetivo trata de propor políticas, programas e intervenções 

referentes aos DSS, a partir da avaliação das ações atualmente em curso e das 

experiências registradas na produção de conhecimento nacional e internacional.        

Quando trata da estratificação socioeconômica e da saúde, o relatório indica 

que a intervenção sobre os artifícios de estratificação social é fundamental para 

combater as iniquidades em saúde, mediante políticas públicas que venham a 

reduzir diferenças sociais quanto ao mercado de trabalho, educação e seguridade 

social; além das que se propunham a diminuir a exposição de riscos, como: 

condições de habitação insalubres, locais de trabalho inseguros, deficiências 

alimentares e acesso limitado aos serviços públicos. 

Nesse campo, cabe uma ressalva que aponta uma limitação quanto à 

concepção de estratificação apresentada no documento. Segundo Costa (2010, 

p.120), 

Observa-se que a concepção que fundamenta as teses da RSB rejeita e 
supera a concepção de estratificação social, concebendo as desigualdades 
como resultantes do processo de expropriação, exploração e dominação 
que caracteriza as relações de produção capitalista, fundadas na divisão de 
classes, na produção coletiva e apropriação privada das riquezas 
produzidas. Confere fundamental importância à luta de classes e à 
organização das classes que vivem do trabalho, contra o despotismo do 
capital. 

Por fim, o último diz respeito à descrição das atividades desenvolvidas pela 

Comissão, para atender aos objetivos. Tem-se, de maneira expressa no documento, 

o reconhecimento de uma série de conteúdos ausentes ou desenvolvidos, de modo 

parcial e que, pelo caráter essencial, merecem maior aprofundamento posterior. 

Dentre essas temáticas, destaca-se a Seguridade e Saúde; Cultura e promoção da 

saúde; Violência e saúde, Desemprego e saúde, dentre outros. 

Considerando o objeto de estudo desta pesquisa, faz-se necessário 

apresentar e problematizar o tópico que trata das Condições de Emprego e Trabalho 

presentes no relatório final da CNDSS.  Inicialmente, há a constatação de que as 

iniquidades de saúde dos trabalhadores são intrinsicamente relacionadas ao nível de 

desenvolvimento de um país. 

As recentes mudanças tecnológicas e organizacionais redefiniram o cenário 

do trabalho no Brasil na década de 1990, com destaque para o crescimento de 

atividades de comércio e serviço. Como consequência desse processo, destacaram-
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se a  insegurança no emprego, o crescimento do setor informal, o desemprego e os 

baixos salários.  No meio rural, a mecanização das lavouras, a emigração forçada do 

campo e a inserção em atividades laborais precárias da população rural no meio 

urbano. 

Nesta avaliação, houve um aprofundamento dessas repercussões no mundo 

do trabalho, com a reestruturação produtiva no Brasil, situada num contexto de crise 

econômica que visou à restauração do capital, por meio de mudanças nos 

processos técnicos de trabalho, expressas na abertura do capital, terceirização, 

demissão de trabalhadores e no aumento da produtividade (MOTA, 2010).  

Em paralelo ao processo de mundialização e reestruturação do capital, deu-

se a expansão mundial da superpopulação relativa (força de trabalho excedente) 

que favoreceu os super lucros devido à desvalorização salarial proporcionada pelo 

grande número de trabalhadores disponíveis no mercado, ou seja, se tornaram 

necessários à acumulação e expansão do capital (MARANHÃO, 2008); dinâmica 

essa que respingou na realidade brasileira e na saúde do trabalhador. 

 O documento da CNDSS mostra a associação entre as mudanças 

tecnológicas e organizacionais e a degradação das condições de trabalho e os 

danos ambientes. Com isso, os acidentes de trabalho são compreendidos como 

oriundos dessa conjuntura, ao lado da crescente carga de doenças profissionais e 

relacionadas ao trabalho, as quais são comparadas a um iceberg, já que somente 

uma pequena parte é visível. Nesse universo, os transtornos mentais sem origem 

orgânica são conhecidos como um dos principais agravos à saúde do trabalhador, 

tanto a nível nacional quanto internacional.  

Conforme a CNDSS (2008), as causas mais incidentes de tensão psicológica, 

não orgânicas, resultam: do ambiente físico de trabalho; das tarefas e 

responsabilidades; da estrutura organizacional; dos relacionamentos interpessoais; 

das mudanças de trabalho e de eventos traumáticos, como doença ocupacional ou 

ferimento por acidente de trabalho. Os transtornos mentais não-orgânicos incluem o 

estresse pós-traumático, doenças psicossomáticas, uso de drogas, ansiedade e 

depressão.  

Na esfera do trabalho, o desgaste físico generalizado, o esforço repetitivo, a 

exposição a agentes biológicos, químicos e físicos danosos são apontados enquanto 

especificidades das condições sociais da pobreza que atingem um significativo 

contingente populacional. Além dessa constatação, Fleury (2009) indica que, 
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somada à exposição mais acentuada a esses riscos, a classe trabalhadora tem sua 

vulnerabilidade mais expressa pela dificuldade de acesso à educação e aos serviços 

de saúde. 

Outro ponto relevante abordado pela CNDSS diz respeito ao reconhecimento 

dos inúmeros fenômenos que abarcam a produção das condições de saúde da 

população e a existência de programas e ações de instituições públicas de 

diferentes pastas que promovem saúde apesar de, muitas vezes, não serem 

categorizadas e percebidas como sendo determinantes para a concretização da 

política de saúde, a qual não é restrita a um único ministério ou pasta.  

Desse modo, quanto à evidência dessa abrangência, teve-se um 

mapeamento das ações de diferentes políticas sociais que apresentam relação com 

os determinantes sociais da saúde, executadas por outros ministérios que não o da 

saúde51. 

Diante dessas considerações, superar as expressões de desigualdade, dentre 

elas, as da saúde do trabalhador, requer, em nossa análise, a superação do modelo 

de sociedade vigente, bem como a construção de um modelo no qual seja possível 

se efetivar a emancipação humana. Em consonância com essa compreensão, no 

próximo item, tratar-se-á da teoria da determinação social da saúde, frente ao 

enfoque reducionista adotado pela CNDSS, ao tratar da saúde e de seus 

determinantes. 

 

4.1 A teoria da determinação social da saúde: uma orientação imprescindível 

para a análise da Saúde do Trabalhador 

 

Neste trabalho, ao tratar dos determinantes sociais da saúde que perpassam 

os afastamentos na Unidade SIASS-UFRN, foi possível a vinculação,teórico e 

politicamente,à teoria da determinação social, em distinção à formulação da CNDSS. 

                                                           
51

 Dentre eles,identificaram os seguintes: MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO; MinC - MINISTÉRIO DA CULTURA; MCID - MINISTÉRIO DAS CIDADES; MDA - 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO; MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E COMBATE À FOME; ME – MINISTÉRIO DO ESPORTE; MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; MI - 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL; MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; MMA - MINISTÉRIO 
DO MEIO AMBIENTE; MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE; MTRE - MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO; 13 PR - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA; PR/SEPM - SECRETARIA ESPECIAL DE 
POLÍTICAS PARA AS MULHERES; PR/SEDH - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS 
HUMANOS;PR/SEPPIR-SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL. 
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Desse modo, neste item, foi realizada uma breve exposição de seus fundamentos e 

a importância histórica para a política e atenção à saúde do trabalhador. 

 Com a emergência da concepção da determinação social da saúde, para 

Fleury (2009), ocorreu a fundamentação científica da Reforma Sanitária Brasileira, 

na década de 1970, além do entendimento de que a saúde é determinada pelo 

processo de organização da sociedade, na produção e reprodução da vida material 

e social, ou seja: pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas e pelas 

relações sociais de produção. 

 A concepção acima remete à defesa de Paim (2008), referente à reforma 

sanitária brasileira enquanto um projeto de reforma social, concebido originalmente 

como uma ampla reforma com vistas a revolucionar o modo de vida dos sujeitos 

políticos. Assim, afirmando que as condições de vida não se limitam às condições 

materiais de sobrevivência e estilo de vida, como o poder aquisitivo, mas englobam 

as políticas públicas na garantia do atendimento às necessidades básicas, 

contemplando sua dimensão política.  

Sem o reconhecimento dessa dimensão, a injustiça social e desrespeito aos 

direitos que originam as desigualdades são reduzidos a diferenças entre sujeitos ou 

grupos, mediante características biológicas. Para Barata (2009, p.15), o direito à 

saúde, nessa perspectiva, é relacionado às capacidades individuais, estilos de 

comportamento e possibilidade de pagar pelos serviços. Acredita-se, 

 
Que é o estilo de vida dos indivíduos o principal responsável pelas 
desigualdades sociais. Esta perspectiva liberal de compreensão do 
processo saúde-doença acaba por esvaziar o conteúdo social do processo, 
atribuindo a preferências individuais a causa das diferenças observadas (...) 
crença de que os indivíduos, na sociedade atual, são livres para escolher a 
qualidade de sua moradia, suas condições de trabalho, seus 
comportamentos e as situações de maior ou menor risco para a saúde.  

Nos marcos do materialismo histórico, diferentemente da perspectiva liberal, 

defensora das desigualdades sociais em saúde enquanto reflexos das escolhas 

pessoais, a posição dos sujeitos na estrutura de classes sociais fomenta o 

surgimento de determinantes que acabam por repercutir em escolhas individuais, de 

maneira que pertencer a uma classe leva distintos indivíduos a dividirem estilos de 

vida parecidos. Assim sendo, no modelo de determinação social do processo saúde-

doença, no qual as variáveis são tratadas a partir de um modelo hierárquico, a 

classe social passa a ser o principal determinante (BARATA, 2009). 
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Nesse sentido, mesmo que o estilo de vida seja importante de ser 

considerado individualmente, dificilmente será capaz de explicar as desigualdades 

sociais. Com isso, é fundamental a negação aos alicerces de produção e reprodução 

das relações sociais que geram desigualdades nos marcos da ordem burguesa. 

 Segundo Barata (2009,p12), 

 
Quando falamos em desigualdade social, geralmente, estamos nos 
referindo a situações que implicam algum grau de injustiça, isto é, 
diferenças que são injustas porque estão associadas a características 
sociais, tais como: riqueza, educação, ocupação, raça e etnia, gênero e 
condições do local de moradia ou trabalho que, sistematicamente, colocam 
alguns grupos em desvantagem, com relação à oportunidade de ser e se 
manter sadio. 

 

Logo, Sigerist (1956) defende que a pobreza, as péssimas condições de vida, 

trabalho e alimentação, por serem as principais causas de doenças, demandam 

mais do que reformas sanitárias, pois exigem reformas sociais e econômicas. 

A determinação social da saúde é responsável por guiar a construção de uma 

concepção ampliada de saúde enquanto fenômeno social e não meramente 

biológico. Esse entendimento repercute na qualificação teórica do processo saúde-

doença em sua dimensão coletiva, mediante o reconhecimento enquanto processo 

social, no qual são considerados os determinantes sociais e históricos. Assim, 

adotar a explicação teórica da determinação social: 

 
Significa romper com a concepção linear de causalidade e abandonar 
qualquer pretensão de identificar cadeias de causa-efeito entre 
características ou indicadores sociais e problemas de saúde, bem como 
entre indicadores de desigualdades sociais e saúde (BARATA, 2009, p.25) 

Em consonância com essa perspectiva, tem-se um processo perpassado por 

múltiplas determinações e pela historicidade, a qual revela seu caráter dialético 

numa perspectiva de totalidade social: 

 
[...] a saúde-doença, tanto a coletiva quanto a dos indivíduos, é uma parte 
do todo social, e os fenômenos epidemiológicos que observamos nesta 
parte, num dado momento, são dimensões da realidade com história e 
futuro. A parte (objeto saúde-doença) é produto de sua própria história e da 
história do todo, o qual subordina o movimento da parte (BREILH, 1991, p. 
202). 
 

Desse modo, a teoria da determinação social do processo saúde-doença é 

alicerçada na América Latina enquanto crítica ao modelo tradicional de saúde, o qual 

é tido como instrumento de manutenção da ordem burguesa, sustentado pelas 
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concepções da epidemiologia funcionalista norte-americana. Logo, como referencial, 

essa teoria tem o materialismo histórico-dialético, e ela apresenta uma contundente 

crítica à sociedade de classes, no modo de produção capitalista.  

Para Almeida Filho (2009) , a hegemonia do referencial do materialismo 

histórico na produção científica, tratando dos determinantes sociais da saúde na 

América Latina e no Caribe, nas últimas três décadas do século 20, especialmente 

no que diz respeito à esfera dos processos de produção, condições de trabalho e 

reprodução, quer dizer, da estrutura de classes da sociedade capitalista. Então, as 

análises acerca das desigualdades sociais em saúde passam a ser desenvolvidas à 

luz da teoria da determinação social do processo saúde-doença, essencialmente. 

 Logo, Breilh (1991) e Laurell (1983) defendem a necessidade de superação 

da ordem burguesa, a fim de que todos possam desfrutar de melhores condições de 

vida e os valores humanos sejam prioritários. Dessa forma, háo reconhecimento da 

determinação social do modo de produção burguesa no processo saúde-doença, 

não se desconsiderando os fatores biológicos ou individuais, pois trata o 

biológico/social e o individual/coletivo enquanto unidade. 

O processo saúde-doença constitui uma expressão particular do processo 
geral da vida social. Como tal, inclui formas menores de movimento, de tipo 
inorgânico (físico), orgânico (biológico) e social, sujeitas a um ordenamento 
hierarquizado, de acordo com os princípios gerais (dialéticos, de causação, 
de interação e probabilidade), e sujeitas às leis dos domínios social, 
biológico e físico (BREILH, 1991, p. 198). 
 

 Além disso, sugere níveis de determinação em que o mais complexo 

repercute no de menor complexidade. Ou seja, a partir de uma análise macro do 

modo de produção e das metamorfoses do mundo do trabalho, reconhecem-se as 

particularidades do processo saúde-doença, para que se possam explicar as suas 

singularidades, estando tais dimensões, dialeticamente, relacionadas. Nessa 

direção, acreditamos que,  

 
As possibilidades para o desenvolvimento e realização de capacidades 
individuais, as expectativas, os valores e o próprio caráter das pessoas são 
profundamente marcados pela estrutura econômico-social geral, que é 
progressivamente mais mundial. Os padrões éticos, em geral, os níveis de 
competitividade e solidariedade entre as pessoas, os padrões e perfis mais 
gerais de consumo, entre outros fatores, são certamente delineados neste 
nível macrossocial. (FLEURY, 2009, p. 382). 
 

 De modo que a intervenção frente à determinação social da saúde exige 

mudanças estruturais as quais perpassam a própria redefinição do conceito de 

Estado e sociedade civil, passando pelo reconhecimento e defesa da 
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responsabilidade estatal relacionados aos direitos sociais e à garantia de políticas 

públicas universais. Assim, as desigualdades em saúde, expressas tanto pelo 

estado de saúde como pelo acesso aos serviços, são intrinsicamente vinculadas à 

organização social de um país.  

 Nessa perspectiva, no Brasil, 

 
A autoavaliação do estado de saúde varia marcadamente com o nível de 
escolaridade. Entre os adultos com menos de oito anos de escolaridade, ou 
seja, com ensino fundamental incompleto, apenas 41% classificam sua 
saúde como boa ou muito boa. Este valor sobe para 62,2% em relação aos 
adultos que completaram o ensino fundamental e iniciaram o ensino médio, 
e chega a 72,1% dos indivíduos com ensino médio completo (BARATA, 
2009,p.32). 
 

 No tocante ao acesso aos serviços de saúde, 
 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) possibilitou o acesso aos 
serviços para a grande maioria da população brasileira. A probabilidade de 
uso é 1,2 vezes maior entre os brasileiros com nove ou mais anos de 
escolaridade, quando comparados aos que têm entre zero e quatro anos 
(...)Já a utilização de serviços preventivos mostra diferenciais mais 
acentuados, segundo a escolaridade e a ocupação. Estas diferenças 
sugerem que, na procura por serviços preventivos, atuam fatores diferentes 
daqueles envolvidos na utilização dos serviços assistenciais. É provável que 
características culturais e o nível de acesso à informação desempenhem um 
papel mais ativo nesses casos (BARATA, 2009, p.32). 

 

 

Dessa forma, não são os países mais ricos os detentores de melhores níveis 

de saúde, mas os mais igualitários. Por exemplo, “Cuba tem PIB per capita dez 

vezes menor que os Estados Unidos (4.650 e 43.562 dólares, respectivamente) e 

apresenta a mesma esperança de vida: 77 anos” (BARATA, 2009, p.17).  

Portanto, 

O enfrentamento das desigualdades sociais em saúde pode incluir políticas 
macrossociais, tais como políticas econômicas e sociais que modifiquem a 
estratificação social; políticas que modifiquem as condições de exposição e 
vulnerabilidade dos grupos sociais; ou políticas de saúde que atuem sobre 
as consequências negativas das desigualdades, buscando minimizar o 

impacto de seus efeitos (ibid, p.99). 

 

Ainda, cabe mencionar a desigualdade regional no interior de uma mesma 

nação. Por exemplo, a realidade brasileira é marcada pelo desenvolvimento desigual 

e combinado, destinando à região nordeste os índices mais baixos de 

desenvolvimento humano e elevados indicadores de pobreza, analfabetismo e 

mortalidade infantil. No ano de 2010,a “[...] taxa de analfabetismo das pessoas de 
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dez anos ou mais para o país era de 9%, mas a do Nordeste era de 17,6%, 

enquanto a do Sul era de 4,7%.” (ARAÚJO, 2013, p.171). 

Portanto, compreende-se a vitalidade da teoria da determinação social em 

pesquisas no âmbito da saúde do trabalhador que, além de ter sido estruturante na 

construção do Movimento de Reforma Sanitária Brasileira, é uma potente fonte de 

mobilização social e sensibilização na conquista do direito social à saúde (COSTA, 

2010). 

Assim, a aproximação à teoria da determinação social e o enfrentamento das 

desigualdades sociais em saúde só são possíveis a partir de uma leitura crítica que 

visa à transformação da realidade social, à qual esta investigação se vincula. 

Portanto, na investigação acerca dos determinantes sociais da saúde na Unidade 

SIASS-UFRN, concebe-se a teoria da determinação social em virtude da 

identificação de limites nas formulações que visam enfrentar as desigualdades 

sociais, dentre elas, as iniquidades em saúde, nos limites da ordem vigente. 
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5 OS AFASTAMENTOS POR MOTIVO DE SAÚDE NA UNIDADE SIASS-UFRN E 

SEUS DETERMINTES SOCIAIS 

  

Feita a análise acerca da determinação social da saúde e de sua vinculação 

intrínseca ao campo crítico da saúde do trabalhador, compreende-se que, 

primeiramente, é preciso desvelar a natureza dos afastamentos e o modo como se 

concretizam na rotina institucional, mediante normatização legal. Para, em seguida, 

analisar seus determinantes. 

Com isso, este estudo teve como recorte os afastamentos dos servidores da 

UFRN que, em sua complexidade de atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas 

mais distintas áreas do saber,  

Apresenta todos os riscos de trabalho presentes na literatura e nos 
processos de trabalho, inclusive a periculosidade. Temos servidores lotados 
desde uma recepção até em locais que envolvem o confinamento, como 
UTIs. A universidade é um mundo” (Gal Costa ). 

 
Conforme o  Decreto Nº 7.003, de 9 de novembro de 2009, que regulamentou a 

licença para tratamento da saúde do servidor público federal, a perícia oficial se trata 

de uma avaliação técnica presencial, realizada por médico ou cirurgião-dentista 

formalmente designado, a qual poderá ser por junta oficial, isto é,equipecomposta 

por três médicos ou três cirurgiões-dentistas ou singular, cuja perícia poderá ser 

realizada por apenas um médico ou um cirurgião-dentista.  

Em se tratando de licenças para o tratamento da própria saúde, filtro adotado 

pela pesquisa documental, tendo em vista as diversas demandas que são postas à 

avaliação pericial52, critérios legais são adotados para designar o tipo de perícia: 

singular, em casos de licenças que não excederem o prazo de 120 dias (cento e 

vinte), no período de 12 (doze meses), a contar do primeiro dia de afastamento; e 

por junta oficial, em situações que excederem o referido prazo. 

Além desses dois critérios, existem casos em que a perícia é dispensada: os 

que não ultrapassam 05 dias (cinco) corridos e que, somados a outras licenças para 

                                                           
52Além da licença para tratamento da própria saúde do servidor, a avaliação pericial é necessária nos  
casos de: licença por motivo de saúde em pessoa da família, licença gestante, licença por motivo de 

acidente em serviço, aposentadoria por invalidez, avaliação para fins de pensão, constatação de 
invalidez de dependente, remoção por motivo de saúde do servidor ou dependente, horário especial 
para servidor com deficiência e para o servidor com familiar com deficiência, constatação de 
deficiência dos candidatos aprovados em concurso público para vaga de deficiente, avaliação de 
sanidade mental para fins de processo administrativo disciplinar, avaliação de capacidade laborativa 
por recomendação superior, dentre outros (BRASIL, 2017). 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.003-2009?OpenDocument
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tratamento de saúde, nos 12 meses (doze) anteriores, são inferiores a 15 dias 

(quinze). Nesses casos, os atestados são registados no Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos - SIAPE, módulo saúde, pela equipe 

administrativa do serviço (BRASIL, 2009). 

 

Quadro 1- Número total de dispensa, perícia singular e junta 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no Relatório Gerencial SIASS, 2011-2015. 

Quanto à distinção, entre 2011 e 2015, foram somados 12.239 afastamentos, 

dos quais 4,293 se configuraram em dispensas e 7,946 em perícias, sendo 6,751 

singulares e 1,195 juntas (RELATÓRIO GERENCIAL SIASS, 2011-2015). Esses 

dados revelam a grandeza numérica dos atendimentos, considerando tratar-se 

apenas das licenças para tratamento da própria saúde dos servidores da UFRN, e 

não do contigente total dasinstituições federais partícipes do SIASS.  

Cabe ponderar que, além da licença para tratamento da saúde (filtro desta 

pesquisa), ainda há a licença por motivo de doença em pessoa da família; licença à 

gestante e licença por acidente em serviço, como espécies de licenças por motivo 

de saúde previstas pela Lei nº 8.112/1990. 

De modo a enriquecer o debate, a seguir, são apresentados os dados 

referentes às licenças para tratamento de saúde (tanto dispensas quanto perícias), 

observados sexo e faixa etária dos servidores. 

 

Quadro 2 – Número total de afastamentos por faixa etária e sexo

 

Fonte: Elaboração própria, com base no Relatório Gerencial SIASS, 2011-2015. 

2011 2012 2013 2014 2015

Dispensa 625 819 976 830 1043

Perícia singular 1115 1309 1559 1352 1416

Junta Médica 213 286 241 263 192

TOTAL 1.953 2.414 2.776 2.445 2.651

Total de dispensa, perícia singular e junta

Faixa Etária M F M F M F M F M F

19 a 21 anos 3 4 5 4 16 11 14 0 4 1

22 a 25 anos 33 8 32 28 45 59 33 35 26 30

26 a 30 anos 42 121 58 157 77 156 43 168 68 168

31 a 35 anos 32 137 49 159 61 204 75 217 81 298

36 a 40 anos 31 144 58 125 63 186 39 144 58 194

41a 50 anos 184 352 170 477 146 473 114 426 167 425

51 a 60 anos 281 395 316 538 426 576 319 551 257 575

> 60 anos 71 115 87 151 113 164 104 163 126 173

Total

Número de afastamentos por faixa etária e sexo

1.953 2.414 2.776 2.445 2.651

2011 2012 2013 2014 2015



120 
 

 

 Nas duas primeiras faixas etárias (19-21; 22-25), identificou-se certa 

linearidade de afastamentos entre homens e mulheres. Em alguns anos, até com um 

percentual um pouco maior entre homens, como na segunda faixa, em 2011 e 2012.  

A partir da terceira (26-30), ocorre uma incidência significativa de afastamento de 

mulheres, o que se torna crescente em relação ao sexo masculino.  

Além disso, entre aqueles de 41-50 e 51-60 anos, tem-se a intensificação de 

afastamentos, evidenciando maior adoecimento do que nas faixas etárias anteriores; 

tendência que diminui entre os maiores de 60 anos, possivelmente, em decorrência 

da aposentadoria. Nesse sentido, enquanto profissional da unidade SIASS, Gal 

Costa afirma que a 

 
Universidade está completando 50 anos, então a comunidade acadêmica, 
sobretudo o servidor técnico-administrativo, quando cheguei, estava na 
faixa de 40-45.  Hoje, sem a admissão/renovação dessa força de trabalho 
no mesmo ritmo que os desligamentos, temos pilares avançados de 50/60 
anos. Vê-se claramente que, com o amadurecimento, veio à particularidade 
da condição de saúde inerente a essa faixa etária. A literatura e a nossa 
experiência colocam que a idade jovem é um protetor para a saúde. Se 
você pesquisar, trabalhadores jovens tendem a não encontrar certos 
agravos, mesmo que estejam expostos aos mesmos riscos de alguém com 
45/50 anos. 

 Nos estudos de Silva (2009), encontra-se a indicação de que a capacidade 

funcional dos trabalhadores começa a declinar a partir dos 45 anos, fato que traz o 

desafio da construção de políticas públicas que, diante das mudanças na estrutura 

etária do país, expressas pelo envelhecimento crescente da população, possam 

garantir que a maior expectativa de vida aconteça com dignidade e autonomia, no 

cumprimento de papéis relevantes à sociedade pelos idosos; já que o significativo 

processo de envelhecimento da população não veio acompanhado da redução das 

desigualdades sociais no Brasil. 

 Quanto à questão do sexo, uma análise da ordem patriarcal de gênero é 

imprescindível a qualquer trabalho que se proponha crítico. Para Saffioti (2004), o 

conceito de gênero em si é bastante vasto e está longe de ser neutro, sendo 

funcional à ideologia patriarcal, por omitir uma estrutura de poder desigual entre 

mulheres e homens, razão pela qual não atacaria a engrenagem da exploração-

dominação masculina.  

 Desse modo, incluir a análise do patriarcado significa revelar, 

necessariamente, a desigualdade e a opressão destinadas às mulheres, sendo uma 

possibilidade dentro das relações de gênero, mas não a única, sobretudo se houver 
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luta. Aliás, neste estudo, não se quer afirmar, mecanicamente, que a maior 

incidência de afastamento tem relação direta com o fato de ser mulher.  

 Por isso, aqui, outros dados precisam ser vistos, e o uso da porcentagem se 

faz necessário em relação à composição dos setores que mais afastam. Contudo, 

visa-se denunciar as relações desiguais, instituídas social, cultural e historicamente, 

entre homens e mulheres, uma vez que a condição de ser mulher desencadeia 

barreiras e riscos mais acentuados. 

Diante da relação entre o adoecimento e o sexo, Guimarães e Grubits (1999) 

dizem que, na realidade das trabalhadoras da área da saúde, o fato de lidarem com 

um alto grau de contato com outras pessoas e com o sofrimento alheio contribui 

para gerar um ambiente depressivo, muitas vezes, não percebido. Quanto à 

incidência das patologias relacionadas à saúde mental, nessa área, destaca-se a 

crescente incidência da dependência química por álcool, drogas e tabagismo. 

De modo a ilustrar, o depoimento de Gal Costa, profissional entrevistada, 

mostra a relação entre a enfermagem e o adoecimento: 

 
Quem trabalha com saúde do trabalhador, gosta muito de pesquisar sobre a 
profissional da saúde, sobretudo da enfermagem, que tende a desenvolver 
doenças em 5 anos, tendo como determinantes: múltiplos empregos, 
salários baixos, trabalho noturno, lidar com o sofrimento(que é penoso!) e a 
precarização das condições de trabalho. Lidar com o sofrimento e não ter 
condições de intervenção traz o desgaste sem tamanho. 
 

Ainda sobre o lidar com o sofrimento alheio, é perceptível no depoimento de 

outra servidora da Unidade SIASS-UFRN: 

 
Acho que é como quem trabalha em hospital, se você se envolver é 
complicado. Ainda não consigo dizer que isso não me afeta, fico abalada. É 
a questão de cuidar do cuidado, um suporte/acompanhamento é necessário 
para a gente que está atendendo. Chega gente muito nervosa, irritada. Fico 
arrasada, mas tento dar força. Lembro de uma pessoa que tinha tentado 
suicídio (silêncio) (VANESSA DA MATA). 

 

Nesse contexto, considera-se importante tratar e mostrar a questão do gênero 

(papéis sociais). Nesta análise, já que existe a feminização da força de trabalho na 

área da saúde, não lhe sendo exclusiva também (SILVA,1997): 

Não se trata de um mero fenômeno natural, mas que se encontra articulado 
aos processos mais amplos, mediado pela lógica capitalista, sem 
apresentar, contudo, rupturas definitivas com as relações sociais existentes 
nessa lógica e com as desigualdades presentes na divisão sexual do 
trabalho; tendo se intensificado nas últimas décadas, especialmente, no 
período em que se inicia a crise do taylorismo/fordismo, bem como a era da 
acumulação flexível e o advento do neoliberalismo (DIAS, 2008,p.118). 
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Além do fato de a sociedade brasileira ser historicamente machista ao 

propagar desigualdades e estabelecer hierarquia entre homens e mulheres, 

atualmente, 

As mulheres são 46% do total de servidoras/es no Poder Executivo Federal. 
No entanto, seu acesso aos cargos de direção e assessoramento 
superiores – conhecidos como DAS, distribuídos em seis níveis hierárquicos 
(1 a 6) – ainda é desigual. No total desses cargos, as mulheres representam 
43%; contudo, nos postos mais altos (DAS-6), somam apenas 19% 

(FIRMINO; SILVA, 2015, p.85) 

  

A feminização de determinadas ocupações e sua consequente 

desvalorização, além da maternidade, desigualdade na divisão das atividades 

domésticas e resistência social, expressam-se como obstáculos que colaboram para 

a exclusão das mulheres dos cargos mais qualificados e mais bem remunerados, no 

serviço público de modo geral (DIAS, 2008).  

 Assim, tem-se uma conjuntura alicerçada na construção desigual de papéis 

femininos e masculinos, que estimulam e reproduzem estereótipos hostis às 

identidades de mulheres passivas e homens agressivos. Esses estereótipos nada 

mais são do que reflexos de uma sociedade de base tipicamente patriarcal, 

responsável pela afirmação da supremacia masculina por meio de suas instituições, 

as quais corroboram para desencadear e legitimar as diversas formas de violência 

de gênero. 

A gênese da problemática em questão, então, nada mais é do que fruto das 

relações sociais inseridas na ordem patriarcal de gênero, que concede poder de 

mando aos homens sobre as mulheres (SAFFIOTI, 2004). Dessa maneira, a 

hierarquia existente entre os sexos é instituída desde a infância dos sujeitos, 

mediante processo “educativo” diferenciado para meninos e meninas, resultando em 

implicações imensuráveis para a vida profissional e afetiva dos sujeitos.  

Nesse sentido, faz-se necessária e urgente uma revisão nas bases valorativas 

da atual sociedade capitalista/patriarcal. Analisar essas bases referentes à questão 

de gênero, a partir da definição dos valores da sociedade capitalista, significa 

mapear outras questões, principalmente, as relacionadas ao processo de 

acumulação do capital. 

Com isso, as desigualdades entre homens e mulheres se manifestam em 

diferentes espaços sociais: educação, trabalho, saúde, acesso a bens e serviços. Na 

divisão sexual do trabalho, análises recentes apresentam o desenvolvimento da 
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intensificação e exploração do trabalho feminino ao longo do processo de 

precarização das condições de trabalho, com o fortalecimento do neoliberalismo, 

sob uma concepção ideológica de uma mão de obra “dócil”, gestada em contextos 

socioculturais em que a mulher, por tradição, é educada para a obedecer 

(HIRATA,2002). 

Também, observou-se haver uma inferiorização – com as atribuições 

consideradas de menor importância destinadas às mulheres (SELIGMANN, 2011); 

alémde a presença feminina ser mais presente em atividades supostamente 

relacionadas ao cuidado ao outro e à destreza manual, como as da Enfermagem, do 

Serviço Social, da Educação Infantil, dentre outras.  

Logo, pode-se indicar que o gênero é também estruturante da sociedade, do 

mesmo modo que a raça/etnia e a classe social. Para Almeida (2007), as 

desigualdades de gênero e raciais operam não apenas na ordem simbólica, mas 

estruturam lugares sociais e, consequentemente, repercutem na determinação social 

da saúde.  

Portanto, 

Gênero, Raça e Classe são noções fundamentais para pensarmos a 
realidade social. A partir desses elementos, podemos educar o olhar para a 
percepção da realidade de uma forma mais complexa. [...] Vendo com as 
lentes de „gênero-raça-classe‟, não é possível estabelecer uma contradição 
principal, secundarizando outras que são fundamentais na vida cotidiana 
das pessoas e na identidade e organização como sujeitos coletivos. (SILVA, 
2007, p. 35). 
 

Nos estudos de Barata et al. (2007), desigualdades foram analisadas na 

percepção do estado de saúde entre sujeitos. Dada ênfase ao gênero/etnia, homens 

negros revelaram prevalência 23% maior de saúde regular ou ruim, em relação aos 

homens brancos. Para mulheres brancas, comparadas aos homens brancos, a 

prevalência de saúde regular ou ruim foi 49% maior. Nesse caso, após ajuste para 

todas as variáveis: idade, escolaridade e renda. Então, gênero, etnia e classe social 

são determinantes da condição de saúde dos sujeitos, em que diferenças 

transformadas em desigualdades poderão implicar, diretamente, no processo saúde-

doença dos sujeitos.  

Barata (2009) complementa afirmando que, numa sociedade racista como a 

brasileira, tem-se a reprodução da discriminação para toda a estrutura social, à qual 

se limita o desenvolvimento econômico e social, não somente dos grupos discrimina-

dos, mas de todo o conjunto da sociedade. Em sua análise, a população negra é a 
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que, sistematicamente, apresenta maior desvantagem: na exclusão espacial nas 

cidades, no nível de desenvolvimento humano e no acesso às melhores condições 

de vida e trabalho. 

No tocante às patologias que mais afastam, foi definido o critério de busca 

pelos capítulos da Classificação Internacional de Doenças (CID-10)53, a partir da 

incidência do quantitativo de dias de afastamentos, tanto por dispensas, quanto por 

perícia singular e junta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
53

  A Classificação Internacional de Doenças – CID 10 é publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 
visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. A CID 10 fornece códigos 
relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, 
circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças. A cada estado de saúde, é atribuída uma 
categoria única, à qual corresponde um código CID 10. Disponível em: 
<http://www.medicinanet.com.br/cid10/b.htm>. Acesso em: 9 mar. 2017. 
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Quadro 3 – Número total de afastamento pelo CID-10 

Número total de afastamento pelo CID-10. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

CAPÍTULO 
Nº de 

afastament
os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

I = A, B (Doenças 
infecciosas e 
parasitárias) 129 785 211 1168 225 996 137 842 236 1607 

II = C, D 
(Neoplasmas - 
tumores). 73 2.833 79 4209 76 3286 60 2918 89 3959 

III = D (Doenças 
do sangue e dos 
órgãos 
hematopoéticos 
e alguns 
transtornos 
imunitários) 1 15 6 48 2 7 6 13 3 32 

IV = E (Doenças 
endócrinas, 
nutricionais e 
metabólicas) 20 369 23 335 32 496 31 741 26 798 

V = F 
(Transtornos 
mentais e 241 8.164 287 9.691 309 9.317 301 9.240 321 10.862 
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Quadro 3 – Número total de afastamento pelo CID-10 

Número total de afastamento pelo CID-10. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

CAPÍTULO 
Nº de 

afastament
os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

comportamentai
s.) 

VI = G (Doenças 
do sistema 
nervoso) 35 730 46 442 55 669 64 1193 50 515 

VII = H (Doenças 
do olho e 
anexos) 90 1.352 119 1788 121 1446 121 1228 128 1403 

VIII = H (Doenças 
do ouvido e da 
apófise 
mastoide) 23 187 19 72 39 171 32 190 29 235 

IX = I (Doenças 
do aparelho 
circulatório) 117 3.072 177 4016 159 4066 122 3190 131 2573 

X = J (Doenças 
do aparelho 
respiratório) 251 1.281 330 1.745 438 1.769 389 1.606 426 1.500 

XI = K (Doenças 
do aparelho 101 959 149 1613 161 1762 133 1372 126 1935 
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Quadro 3 – Número total de afastamento pelo CID-10 

Número total de afastamento pelo CID-10. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

CAPÍTULO 
Nº de 

afastament
os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

digestivo) 

XII = L (Doenças 
da pele e do 
tecido 
subcutâneo) 20 81 34 323 42 158 59 363 40 446 

XIII = M 
(Doenças do 
sistema 
osteomuscular e 
do tecido 
conjuntivo) 337 4.800 405 4.854 532 6.570 457 6.658 430 4.922 

XIV = N (Doenças 
do aparelho 
geniturinário) 109 1.228 90 1107 139 1976 99 1194 136 1395 

XV= O (Gravidez, 
parto e 
puerpério) 70 1.039 67 855 76 1033 114 1753 126 1768 

XVI= P (Algumas 
afecções 
originadas no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Quadro 3 – Número total de afastamento pelo CID-10 

Número total de afastamento pelo CID-10. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

CAPÍTULO 
Nº de 

afastament
os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

período 
perinatal) 

XVII = Q 
(Malformações 
congênitas, 
deformidades e 
anomalias 
cromossômicas) 2 60 0 0 2 90 1 7 1 5 

XVIII= R 
(Sintomas, sinais 
e achados 
anormais de 
exames clínicos 
e de laboratório, 
não classificados 
em outra parte) 54 270 66 318 94 388 70 296 71 272 

XIX= S, T (Lesões, 
envenenamento
s e algumas 
outras 118 2.272 145 2201 137 2757 142 2822 160 3412 
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Quadro 3 – Número total de afastamento pelo CID-10 

Número total de afastamento pelo CID-10. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

CAPÍTULO 
Nº de 

afastament
os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

Nº de 
afastament

os 

Nº de dias 
de 

afastament
os 

consequências 
de causas 
externas) 

XX = v, w, x, y 
(Causas externas 
de morbidade e 
de mortalidade) 4 53 5 33 2 27 6 87 2 34 

XXI= Z (Fatores 
que influenciam 
o estado de 
saúde e o 
contato com os 
serviços de 
saúde)dss 158 1.928 156 2045 135 1669 101 1354 120 1274 

TOTAL  1,953 31.478 2.414 36.863 2.776 38.653 2445 37.067 2.651 38.947 
 

Fonte: Elaboração própria, com base no Relatório Gerencial SIASS, 2011-2015. 
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Como pode-se identificar, existe uma tendência quanto às patologias que 

mais afastam: M (doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo), J 

(doenças do aparelho respiratório) e F (transtornos mentais e comportamentais), 

entre 2011 a 2015.  No que diz respeito ao número de afastamentos, o CID M lidera, 

seguido pelo J e F, respectivamente. E, de modo a ampliar o debate, destaca-se o 

número de dias, com clara liderança do CID F 

(8.164/2011;9.691/2012;9.317/2013;9.240/2014e10.862/2015). Em segundo, o CID 

M (4.800/2011;4.854/2012;6.570/2013; 6.658/2014 e4.922/2015); e, por fim, o CID J 

(1.281/2011;1.745/2012;1.769/2013;1.606/2014 e 1.500/2015). 

Algumas tendências podem ser observadas pela análise numérica, como o 

fato de o número de afastamentos não evidenciar o total de servidores afastados em 

um ano, já que pode ocorrer a reincidência de um mesmo servidor em licenças para 

tratamento da saúde. Também, o fato de que períodos mais longos de afastamentos 

implicarem a realização de perícias singulares e juntas, nesse caso, quando 

excedem mais de 120 dias, em doze meses. Com isso, existe a indicação lógica de 

que juntas são mais recorrentes em casos de transtornos mentais e 

comportamentais, enquanto dispensas e perícias singulares são mais comuns nos 

casos de doenças do aparelho respiratório. 

De maneira a contextualizar, se analisar em proporção o número de 

afastamentos versus o número de dias de afastamento, observar-se-á que os 

Neoplasmas – tumores (II = C, D) são responsáveis pelo maior índice de 

absenteísmo ao longo dos anos investigados, mesmo não estando entre os 

primeiros colocados no quantitativo de afastamento, por razões inerentes ao 

tratamento 

No tocante aos transtornos mentais, em que os depressivos e o misto ansioso 

- depressivo são os mais recorrentes nos afastamentos dos servidores da UFRN 

(SIAPE-SAÚDE, 2011-2015), pode-se compreender que, mesmo ocupando o 

terceiro lugar na causa dos afastamentos por motivo de saúde, as repercussões 

oriundas desse grupo patológico são extremante complexas. Observados os 

números de dias das licenças, em razão da natureza, muitas vezes, incapacitante 

durante os períodos de adoecimento, o que demanda maior tempo para o 

tratamento e recuperação, bem como pelos efeitos medicamentosos.  



131 
 

 

Em consonância com o estudo de Seligmann (2011), o diagnóstico 

psiquiátrico e a internação psiquiátrica contribuem para provocar a rejeição no 

trabalho e o afastamento de atribuições ditas importantes para o setor, ou são 

remanejados para os menos estratégicos, na empresa ou instituição. O trabalhador 

tende a ficar desacreditado e passa a encontrar dificuldade no retorno após os 

afastamentos, em razão de uma rotulação psiquiátrica que pode resultar na auto 

desvalorização e no isolamento social. 

Na experiência profissional, acontece de colegas e chefia indicarem 

dificuldade ao lidar com os sintomas, especialmente, a agressividade; além de não 

repassarem atribuições, de modo a “proteger” ou por não acreditarem que poderão 

dar conta, seja pelos constantes afastamentos, seja pelos efeitos da medicação que 

os tornam mais lentos e com reflexos reduzidos.  

Nesses cenários, os relatos dos servidores indicam que foram excluídos dos 

processos de trabalho, até pelas condições de trabalho – em um local no “canto da 

sala”; em alguns casos, sem o mínimo de recurso para exercerem suas atribuições – 

além de certa hostilidade no relacionamento interpessoal. No momento do retorno 

dos afastamentos, também indicam uma tendência a mudanças para atividades de 

mais apoio, menos estratégicas. 

Para os profissionais da Unidade SIASS-UFRN entrevistados, as patologias 

que mais evidenciam a degradação do mundo do trabalho, também no espaço da 

Universidade, são os transtornos mentais. Os casos de conflitos nas relações 

interpessoais entre chefia e colegas, de insatisfação com as atribuições e assédio 

moral tendem a repercutir em adoecimento e afastamento.  

Conforme Gal Costa: 

 
Nos casos dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, em muitos 
depoimentos no trabalho, se teve o gatilho do desenvolvimento daquele 
estágio de adoecimento - às vezes se tem só o potencial de adoecer - 
relacionado a conflitos no ambiente de trabalho, inclusive gerando o 
afastamento. E onde você encontra esse afastamento? Na clínica 
psiquiátrica! Fico imaginando que são evitáveis (...). Para quem pensa em 
prevenção, tem que trabalhar esses conflitos no ambiente de trabalho, 
sensibilizar da existência deles que perpassam o ambiente de trabalho. Se 
fala muito em risco físico, químico, ergonômico e biológico, o psicológico 
menos. 

 

O assédio moral, por exemplo, é compreendido como uma forma de violência 

psicológica que atenta, reiteradamente, contra a dignidade humana da vítima, com o 

intuito de desestabilizar, isolar e eliminar do ambiente de trabalho. Desse modo, 
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sérios danos à saúde são provocados àqueles que sofrem com o assédio, como 

distúrbios psicossomáticos, depressão, ansiedade e estresse pós-traumático, nos 

casos extremos (HIRIGOYEN, 2002). 

No estudo de Barreto (2006), médica do trabalho, realizado com 2.072 

trabalhadores, é apresentado como homens e mulheres reagem ao assédio moral 

no trabalho, através dos sintomas mais recorrentes entre as vítimas. 

Quadro 4 – Sintomas do Assédio Moral entre mulheres e homens 

Sintomas Mulheres 
(%) 

Homens 
(%) 

Crises de choro 100 - 

Dores generalizadas 80 80 

Palpitações, tremores 80 40 

Sentimento de inutilidade 72 40 

Insônia ou sonolência excessiva 69,6 63,6 

Depressão 60 70 

Diminuição da libido 60 15 

Sede de vingança 50 100 

Aumento da pressão arterial 40 51,6 

Dor de cabeça 40 33,2 

Distúrbios digestivos 40 15 

Tonturas 22,3 3,2 

Ideia de suicídio 16,2 100 

Falta de apetite 13,6 2,1 

Falta de ar 10 30 

Passa a beber 5 63 

Tentativa de suicídio - 18,3 

Fonte: Barreto (2006, p. 237). 

Ressalta-se que o assédio moral é o estágio mais grave e danoso no universo 

dos conflitos referentes ao trabalho, sendo crime e com requisitos para caracterizá-

lo, como ato contínuo e ostensivo de perseguição à vítima. 

Então, no enfrentamento dessa realidade, Elza Soares afirma que o 

afastamento por motivo de saúde em si, só, não conseguirá mudar a dinâmica 
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organizacional dos setores de trabalho, com destaque para os Hospitais 

Universitários, que tiveram o acirramento dos conflitos interpessoais, desde que 

passaram a ser geridos pela Ebserh: 

 
De fato, isso é um grande desafio. Tem que partir de uma conscientização 
global, desde as chefias até aos postos de base. Deve ser uma demanda 
institucional (enfática)! Não adianta apenas a pessoa se tratar com o 
psiquiatra, ficar de licença, às vezes, até por seis meses, e voltar sem 
nenhum trabalho que possa prevenir o adoecimento, porque o ambiente de 
trabalho vai continuar o mesmo, os colegas não vão mudar, a chefia 
também não. Então, se nada for feito, essa pessoa vai se tornar um doente 
crônico. 

 

Diante desse quadro, em que a demissão não é um meio usual de 

desligamento no serviço público, em razão da estabilidade, solicitações de remoção 

por motivo de saúde passam a ser uma alternativa de enfrentamento ao 

adoecimento oriundo do trabalho nas instituições públicas, além de ser demanda 

corriqueira na unidade SIASS-UFRN. 

Segundo Maeno (2001), sofrem também com a discriminação no trabalho, 

como as pessoas com transtornos mentais, os trabalhadores portadores de doenças 

decorrentes do trabalho ou doenças que limitam a produtividade e/ou desencadeiam 

alguma restrição. Por exemplo, os/as trabalhadores/as atingidos/as pelos distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), com destaque para os 

portadores de lesões por esforços repetitivos (LER). 

No campo da Classificação Internacional de doenças (CID-10), uma 

curiosidade quanto ao código Z, também expressivo nos dias de afastamento na 

UFRN, do Z 55 ao Z 87, pode-se identificar adoecimentos relacionados à educação 

e alfabetização, emprego e desemprego, à habitação e às condições econômicas 

e de estilo de vida. E, com algumas outras circunstâncias psicossociais, à história 

familiar, bem como das pessoas em contato com os serviços de saúde em outras 

circunstâncias, dentre outros.  

Vale ponderar que a síndrome de Bornout, que trata do esgotamento 

profissional, é codificada pelo Z56.3. Nesse grupo, identifica-se uma aproximação e 

reconhecimento dos determinantes sociais da saúde. No entanto, chama-se atenção 

para não recorrer à patologização da questão social, diante de um diagnóstico 

restrito e descontextualizado de sua dimensão sócio-histórica. 

http://www.medicinanet.com.br/cid10/3093/z59_problemas_relacionados_com_a_habitacao_e_com_as_condicoes_economicas.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/3098/z64_problemas_relacionados_com_algumas_outras_circunstancias_psicossociais.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/3106/z76_pessoas_em_contato_com_os_servicos_de_saude_em_outras_circunstancias.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/3106/z76_pessoas_em_contato_com_os_servicos_de_saude_em_outras_circunstancias.htm
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 Para tanto, é preciso não se limitar às relações mecânicas de causa e efeito 

na saúde e fomentar uma análise estrutural da sociedade capitalista. Por essa 

razão, 

Entendemos que os estudos de determinação social da saúde devem 
envolver a caracterização da saúde e da doença mediante fenômenos que 
são próprios dos modos de convivência do homem, um ente que trabalha e 
desfruta da vida compartilhada com os outros, um ente político, na medida 
em que habita a pólis, como afirmava Aristóteles. Tal determinação pode 
ser de natureza inteiramente qualitativa, na medida em que procura 
caracterizar socialmente a saúde e a doença, em sua complexidade 
histórica concreta (ALMEIDA, 2010, p. 08). 

 

Dessa maneira, haverá uma aproximação ao conceito da Determinação 

Social da Saúde em sua perspectiva embrionária, naquela referente ao Movimento 

de Reforma Sanitária brasileira quando se pretendia entender o conceito “à luz da 

teoria marxista da sociedade” (ALMEIDA, 2010, p. 07). Sob essa perspectiva, no 

próximo tópico, será apresentado o perfil dos servidores que mais reincidem no 

afastamento para tratamento de saúde, na UFRN. 

 

5.1 O perfil dos servidores que mais reincidiram no afastamento por motivo de 

saúde, entre 2009-2016 

 

Para a construção desse perfil, foi realizada uma pesquisa junto  ao Sistema 

Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) da UFRN, que utilizou como 

filtro servidores que apresentaram mais de 500 dias de afastamento, entre 2009 a 

2016; já que esses são acompanhados pela equipe multiprofissional, com o intuito 

de investigar cada caso, para encaminhamentos diversos, orientação e preparação à 

aposentadoria, quando for o caso. 

 A atual legislação indica que servidores com mais de 730 dias de 

afastamento, pelo mesmo CID ou correlatos, poderão ser encaminhados à 

aposentadoria por invalidez54, razão essa que demanda uma atenção especializada 

desses casos pelos profissionais do serviço.  

                                                           
54

No âmbito da APF, entende-se por invalidez do servidor a incapacidade permanente e total para o 

desempenho das atribuições do cargo, função ou emprego. Considera-se também invalidez quando o 

desempenho das atividades acarreta risco à vida do servidor ou de terceiros, o agravamento da sua 

doença, ou quando a produtividade do servidor não atender ao mínimo exigido para as atribuições do 

cargo, função ou emprego (...)  ou ainda, expirado o prazo de 24 meses de afastamento pela mesma 

enfermidade, ou doenças correlatas, será sugerida a aposentadoria por invalidez (MANUAL DE 
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 Quanto à definição desse filtro, deu-se pelo número reduzido de profissionais 

e demais atribuições da equipe multiprofissional, questões essas que não permitem, 

no momento, um parâmetro menor, com vistas à prevenção de aposentadorias 

precoces, principalmente nos casos que envolvam o adoecimento oriundo do 

trabalho.  

Essa demanda referente ao processo saúde-doença versus trabalho é, 

corriqueiramente, presente nos processos de remoção por motivo de saúde, nos 

atendimentos psiquiátricos e nas intervenções da equipe multiprofissional, bem 

como nas avaliações periciais  que culminam nos  afastamentos. 

Dessa forma, foram identificados 96 servidores que reincidiram em licenças 

para tratamento da saúde (em período igual ou superior a 500 dias), sendo 48 

mulheres e 48 homens. 

Gráfico 1 – Gênero dos servidores pesquisados 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no SIGRH/UFRN. 

No campo da escolaridade, foram observados diferentes níveis de formação, 

desde os alfabetizados, sem cursos regulares, até os detentores de doutorado. Para 

a CNDSS (2008), os efeitos do grau de instrução se evidenciam das mais diversas 

                                                                                                                                                                                     
PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE, 2014) As doenças especificadas no §1º do art. 186, garantem 

proventos integrais (art.190 da Lei nº 8.112, de 1990). 
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maneiras: na percepção dos agravos à saúde; na capacidade de compreensão das 

informações sobre saúde; na adoção de estilos de vida mais saudáveis; no acesso e 

utilização dos serviços; na adesão aos procedimentos terapêuticos instituídos e, 

além desses, na mobilização e entendimento da saúde enquanto direito do cidadão 

e dever do Estado.  

Portanto, pode-se afirmar que o nível educacional pode se constituir em um 

fator de proteção à saúde, além de revelar o grau de desigualdade de uma 

sociedade, pelo índice de não alfabetizados daqueles que não tiveram acesso à 

educação formal. 

Gráfico 2 – Escolaridade dos servidores pesquisados 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no SIGRH/UFRN. 

Na UFRN, como nas demais universidades federais, o nível de formação não 

reflete o cargo ocupado na instituição, isso porque foram identificados casos em que 

a escolaridade é maior do que a exigida para posse do cargo. A existência de um 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação (PCCTAE), 

instituído pela Lei nº. 11.091, de 12 de janeiro de 2005, incentiva um processo 

formativo contínuo dos servidores, e as metamorfoses do mudo do trabalho: 

desemprego, crescimento do mercado informal e baixos salários, impulsionam a 

busca pela estabilidade e vantagens do serviço público federal.  

Dessa maneira, tem-se, por exemplo, ocupantes de cargo fundamental com 

graduação/especialização e técnico-administrativos com doutorado. Assim sendo, 

ressalta-se que a renda e escolaridade são determinantes aos resultados de saúde. 
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Ainda segundo a CNDSS (ibid.), a expectativa de vida perpassa a distribuição de 

renda e o grau de escolaridade. Dessa forma, um maior poder aquisitivo favorece 

um grau de instrução formal mais elevado. 

Nessa perspectiva, na universidade existem duas carreiras, as dos técnico-

administrativos em educação, em que os cargos detém cinco níveis de classificação: 

A, B, C, D e E. Cada nível abarca um conjunto de cargos de mesma hierarquia, 

classificados a partir de requisitos, como escolaridade. No presente, cargos dos 

níveis A, B e alguns do C foram extintos, isto é, não ocorrem mais concursos 

públicos de ingresso para essas funções, que passaram a ser terceirizadas.  Ainda, 

há as carreiras do magistério federal, subdivididas em magistério do ensino básico, 

técnico e tecnológico e magistério superior. 

Segundo dados da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN, em 2016, a 

renda inicial para cargos de nível de classificação C foi de R$1.834,69 reais; para os 

cargos de nível D, R$ 2.294,81 e para os de nível E,R$ 3.868,21. Esses valores 

corresponderam ao vencimento básico, podendo ter sido acrescido de vantagens, 

benefícios e adicionais previstos na legislação, a exemplo do auxílio alimentação e 

do incentivo à qualificação, que poderá chegar a 75% sobre o valor básico em caso 

de doutorado em área de conhecimento com relação direta ao ambiente 

organizacional do servidor.   

Na docência, variáveis são levadas em consideração para a definição salarial. 

No ano de 2016, o professor de ensino básico, técnico e tecnológico, com dedicação 

exclusiva, teve vencimento básico entre R$ 5.065,16 e 9.572,67, a depender da 

titulação. Para o professor de magistério superior, há a denominação de adjunto, 

titular, associado, assistente e auxiliar, os quais, com dedicação exclusiva, tiveram 

rendimento inicial entre R$ 5.343,53 e R$ 9.572,67; com o regime de 20 horas 

semanais, variou entre R$ 2.522,41 e R$ 3.323,62, uma vez que se considerou a 

titulação para definição e fixação desses valores, aos quais já se somam os R$ 

458,00 do auxílio alimentação. 

 No tocante às carreiras, segundo Palloti e Freire (2015), desde o ano de 

1997, em conformidade com a Reforma Gerencial do Estado, o perfil de 

recrutamento de servidores do poder executivo federal vem se transformando, com o 

quantitativo de servidores de níveis médio e fundamental em tendência de redução, 

à medida que os cargos de nível superior passaram a ser mais requisitados. Mesmo 

considerando que uma parcela significativa de ingresso tenha sido de professores 
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universitários nos últimos anos, a mudança nesse perfil é também identificada em 

outras carreiras no executivo federal. 

Para conhecimento e ilustração, serão apresentadas as profissões 

identificadas conforme o nível do cargo entre os servidores da UFRN que mais 

reincidiram no afastamento para tratamento da saúde, entre 2009 a 2016. 

Gráfico 3 – Nível do cargo dos servidores pesquisados. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no SIGRH/UFRN. 

 

No nível A, todos os quatro (4) servidores são serventes de limpeza; no nível 

B: dos nove,(2) são pintores; (1) copeiro; (1) auxiliar de laboratório; (1) auxiliar de 

cozinha; (1) auxiliar de farmácia; (1) armazenista; (3) auxiliares de nutrição e 

dietética e (1) bombeiro hidráulico. Ressalta-se que se trata de servidores que 

ingressaram no serviço público antes da extinção desses cargos, hoje terceirizados. 

A exigência para os cargos do nível C é possuir, no mínimo, o ensino 

fundamental completo. Entre os vinte e seis identificados: (4) são recepcionistas; (8) 

auxiliares em administração; (8) auxiliares em enfermagem 55 ; (2) contínuos; (1) 

operador de máquina copiadora e (1) telefonista. 

                                                           
55

 A UFRN ainda realiza concurso público para o provimento do cargo de auxiliar de enfermagem, o 

mais recente foi regido pelo edital Nº 005/2015. 
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No nível D, tem-se a exigência de ensino médio completo e, para alguns 

cargos, curso técnico profissionalizante, como é o caso dos técnicos de enfermagem 

e técnicos de segurança do trabalho. Nessa condição, há maior contingência entre 

os investigados, em que (10) são assistentes em administração; (1) mestre em 

edificações; (1) técnico (a) em geologia; (3) vigilantes; (1) técnico (a) em reabilitação 

ou fisioterapia; (5) técnicos (as) de enfermagem; (2) técnicos (as) de laboratório; (1) 

técnico (a) de radiologia; (1) técnico(a) em contabilidade; (1) editor de imagens e (1) 

técnico de tecnologia da informação. 

 Por sua vez, o nível E é composto por profissionais detentores de ensino 

superior, em alguns casos, tem-se o pré-requisito de especializações como, por 

exemplo, a enfermagem do trabalho.  

 No que concerne aos que mais se afastaram para tratamento da saúde, tem-

se (4) enfermeiros (as); (1) farmacêutico (a); (2) médico (a);(1) técnico (a) em 

assuntos educacionais;(1) economista;(1) médico veterinário; (1) produtor cultural; 

(1) jornalista e (1) engenheiro (a) agrônomo. Por fim, na carreira da docência, houve 

o registro de 17 profissionais com histórico igual ou superior a 500 dias de licença 

para tratamento da saúde. 

 Para Lêda (2006), especialmente a partir da década de 1990, o (a) docente 

passou a sofrer com o ritmo acelerado das mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho, dentre elas, o aumento de exigências em relação à sua qualificação e 

competência, assim como à flexibilização de suas atividades em decorrência do 

aumento do número de tarefas a serem realizadas, muitas vezes, levadas para casa.  

Dessa forma, emerge nas instituições públicas de ensino superior o 

produtivismo acadêmico, enquanto resultado de políticas que não efetivam a 

educação superior enquanto direito social. Assim, a necessidade de contabilizar 

transforma a vida acadêmica, na qual todas as atividades passam ser quantificadas. 

Essa tendência vem convertendo, paulatinamente, o ambiente de trabalho em 

espaços de adoecimento (SILVA, 2008). 

 Os dados coletados ainda evidenciaram uma incidência significativa de 

profissionais de saúde adoecidos, segundo busca no SIAPENET-Saúde (em que o 

critério de busca se define pelos 100 resultados mais significativos), os hospitais 

universitários ocupam os primeiros lugares em setores que mais afastam (de 2009 a 

2015).  
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 No entanto, é preciso ponderar quanto ao grande contingente de servidores 

lotados nessas unidades. Nesse mesmo período, a Diretoria de Atenção à Saúde do 

Servidor (DAS), com quadro de pessoal bem menor que os hospitais, aparece entre 

os setores que mais afastam, Logo, se essas licenças possuem relação com o 

trabalho, cabe uma investigação mais específica. 

 O fato é que, dos 96 servidores que mais reincidiram em afastamentos por 

motivo de saúde, 28 cargos são diretamente relacionados às profissões da saúde, 

sendo 21 deles ocupados por mulheres. Segundo Krug (2006), os trabalhadores da 

área da saúde não são alvos de muitos estudos, porém alguns já indicam a 

perspectiva de que esse segmento seja um dos mais acometidos e um dos menos 

assistidos nos danos à sua saúde. 

 Em consonância com esse dado, Luz (2009) apresenta uma perplexidade 

interpretativa do que pode suceder a uma sociedade em que os agentes sociais 

encarregados de garantir à população os cuidados em saúde estejam em constante 

risco de adoecimento, quando não doentes, buscando, de forma desesperada, 

manter-se distante do trabalho pelos períodos mais longos possíveis.  

 Assim, faz-se urgente 

 
Estabelecer ligações concretas entre as regras de organização do trabalho 
e as relações sociais que estabelece, no regime atual assalariado, o 
sofrimento e o adoecimento – nem sempre detectáveis na diagnose da 
racionalidade biomédica – de crescente parte da população, inclusive do 
setor que deveria estar saudável para cuidar dos doentes, isto é, dos 
profissionais de saúde (LUZ, 2009, p.128). 

  

Nesse direcionamento, Maria Betânia, profissional de saúde entrevistada, 

complementa: 

 

Outra classe difícil de tratar, profissionais de saúde. Tratam dos outros, mas 
não permitem serem tratadas, o cuidador deve ser cuidado: médico, 
assistente social, enfermeiro (pausa), porque se não estiver bem com sua 
saúde, como vai cuidar do outro (certa preocupação)? 
 

 Em análise referente à identificação dos que demandam maior cuidado na 

sociedade atual quanto ao trabalho, além dos profissionais da saúde, Luz (2009) 

indicou os da educação e segurança (geralmente pública) – e de outras, como as de 

bancário(a) e de empregos com funções de chefia, apontadas duas situações 

comuns em todos os casos estudados: são atividades que lidam com um “público”,  

seja amplo ou restrito, e em que o trabalho é predominantemente de natureza 

mental. Assim, conclui-se que o trabalho, 
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Considerado durante quase um século um lugar de realização, de 
sociabilidade coletiva mesmo – ainda que sofrida, pois nunca foi fácil ser 
trabalhador no capitalismo – tornou-se um ambiente muitas vezes sombrio e 
opressivo, do qual se deseja estar ausente, não apenas em função do 
regime da produção atual capitalista, mas possivelmente, sobretudo em 
função das relações sociais no trabalho que caracterizam esse regime  
(LUZ, 2009, p.132). 

 

Somado à precarização social, o trabalho humano cada vez mais passa a ter 

natureza mental. Contudo, o desgaste mental do trabalho intelectual intensificado e 

a exaustão emocional não tiveram a devida atenção. Esse menosprezo tem 

acontecido tanto na indústria quanto em setores da educação e saúde, a exemplo 

das pressões impostas a professores e profissionais de saúde (SELIGMANN-SILVA, 

2011). De modo a elucidar tal entendimento, Maria Betânia relata: 

 

Tem uma professora que leciona três disciplinas que é só ela, então nunca 

pode se afastar para se tratar. Isso só aconteceu quando foi considerada 

inapta para o trabalho, quase morreu de chorar. Veja o professor não 

adoece? Porque só chega infartado ou em situação bem crítica! Não se 

permite tratar! Ao mesmo tempo, o pessoal mais difícil e resistente de fazer 

o exame periódico é o profissional da saúde; Os professores, por sua vez, 

falam que não tem tempo. 

 

Nesse universo, de modo a ilustrar o relato da profissional do serviço quanto à 

dificuldade de adesão ao cuidado preventivo com a saúde de categorias específicas 

e da situação mais crítica quando buscam a unidade, nos afastamentos por cargo 

em 2015, encontra-se a incidência de 259 afastamentos de docentes, os quais 

totalizaram 9.156 dias de ausências ao trabalho. Quanto aos profissionais de saúde 

(auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro e médico), 500 

afastamentos foram notificados, culminando em 9.257 dias de licença para 

tratamento da saúde (SIAPE-SAÚDE, 2015). 

Segundo Cohn (1993), com os constantes avanços tecnológicos, o desgaste 

físico tende a ser reduzido no trabalho, com recursos que passam a exigir menos 

esforço físico do trabalhador. Porém, o funcionamento mental passa a ser mais 

exigido e atingindo. Seligmann (2011) considera que um trabalho, dentre outros, de 

alta exigência cognitiva, associado a uma grande densidade da atividade mental, é 

preocupante quanto ao desenvolvimento de transtornos mentais (alcoolismo e 

depressão) e de diferentes processos patológicos associados à tensão permanente 

(hipertensão arterial, úlcera péptica e gastrite nervosa). 

Gal Costa, profissional no SIASS-UFRN, diz: 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiYlbf5l_rTAhXBOCYKHbLHAXAQmxMIlgEoATAP&biw=1366&bih=667
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Não tenho dúvidas, que na categoria Docente você encontra facilmente 
essas patologias –transtornos mentais. O docente é considerado pela OMS, 
como população de risco para os transtornos, pelo grande recurso mental 
exigido. Temos três recursos que o trabalho exige de nós, em todos se 
exigem os dois: físico e mental, mas em alguns trabalhos, mais 
especificadamente em (...)docentes e assistente em administração, 
profissionais da saúde possuem grande incidência de acometimento de 
transtorno mental. Na docência, o recurso mental é o principal, de modo 
geral o professor pode ministrar aula tranquilamente se for cadeirante, se 
andar com o apoio de muletas (pausa), basta acessibilidade, mas se tiver 
comprometimento na mente, não conseguirá dar aula, então o principal 
recurso é o mental! 
 

Quanto à etnia que é auto declarada, dos que mais reincidiram no 

afastamento por motivo de saúde, entre 2009 a 2016, o percentual de “não 

informado” foi alto: dos 96 servidores, 83 não informaram sua cor.   

 

Gráfico 4 – Etnia dos servidores pesquisados. 
 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no SIGRH/UFRN. 

 

Com a certeza da importância desse quesito, foi introduzido nos sistemas de 

informação do SUS, assim como a recomendação dada pela Resolução nº 196/90 

de inserir, entre outras coisas, o recorte racial em toda e qualquer pesquisa que 

envolva seres humanos (BARBOSA; FERNANDES, 2004). Diante da extensão da 

sub notificação, a Portaria nº 344, de 1º de fevereiro de 2017, veio tornar obrigatório 

o registro do quesito raça/cor em todos os sistemas informacionais do SUS, o qual 

deverá ser feito pelo profissional de saúde, a partir da auto declaração do usuário. 
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Tendo em vista o histórico escravocrata do nosso país, a população negra 

ainda vivencia fortes rebatimentos pela sua condição como, por exemplo, o 

extermínio da juventude negra, o racismo e condições de vida e trabalho mais 

precárias.   

O risco de morte por causa externa de negros e pardos é 56% maior que o de 

uma pessoa branca; no caso de um homem negro, o risco é 70% maior que o de um 

homem branco. Além disso, tanto mulheres quanto homens negros correspondem a 

65% da população pobre e 70% da população extremamente pobre, embora 

representem 45% da população brasileira (BRASIL, 2005). 

No tocante ao racismo: 

 
Para uma análise adequada das condições sociais e da saúde da 
população negra, é preciso ainda considerar a grave e insistente questão do 
racismo no Brasil, persistente mesmo após uma série de conquistas 
institucionais, devido ao seu elevado grau de estranhamento na cultura 
brasileira. O racismo se reafirma no dia a dia pela linguagem comum, se 
mantém e se alimenta pela tradição e pela cultura, influencia a vida, o 
funcionamento das instituições e também as relações entre as pessoas; é 
condição histórica e traz consigo o preconceito e a discriminação, afetando 
a população negra de todas as camadas sociais, residente na área urbana 
ou rural e, de forma dupla, as mulheres negras, também vitimadas pelo 
machismo e pelos preconceitos de gênero, o que agrava as 
vulnerabilidades a que está exposto este segmento (BRASIL, 2013, p.15). 

 

Então, a construção de um perfil epidemiológico, pautado nas condições de 

vida e trabalho, a partir de critérios étnicos e raciais, é fundamental para o 

reconhecimento de iniquidades sociais e para subsidiar o planejamento de políticas 

públicas que venham a reduzir desigualdades e ampliar o acesso aos bens e 

serviços públicos.  

Desse modo, enquanto conquista, apresenta-se a Política Nacional de Saúde 

Integral da População Negra: uma política do SUS, instituída pela Portaria nº 992, de 

13 de maio de 2009, em resposta às desigualdades em saúde que acometem essa 

população, tendo enquanto objetivo a promoção da saúde integral da população 

negra, com ênfase na redução das desigualdades étnico-raciais, no combate ao 

racismo e à discriminação, nas instituições e serviços do SUS; assim como a Lei n° 

12.288/2010, constituinte do Estatuto da Igualdade Racial, para corroborar com a 

consolidação de direitos das populações negras brasileiras e, com isso, promover 

saúde.   
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No tocante à década de ingresso dos servidores com mais reincidência nos 

afastamentos para tratamento da saúde, há maior prevalência para a década de 

1980. Ressalta-se que no período anterior a 1999, tem-se 79 dos 96 servidores. 

 
Gráfico 5 – Década de ingresso dos servidores pesquisados 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no SIGRH/UFRN. 

Segundo Sória e Gomes (2014), a partir de 1930, o Brasil experimentou 

grande crescimento de empregos públicos em razão da reestruturação do Estado, 

que ampliou suas funções. Apesar disso, não atingiu a média dos país centrais. 

“Enquanto a relação entre emprego público e População Economicamente Ativa era 

de 16,6%, em 1982, nos EUA, no Brasil o mesmo número era 8,16%, em 1986” (ibid, 

p.219). Ressalta-se que, desde 1970, ocorre a precarização das condições de 

trabalho no serviço público nos países centrais, desde perdas remuneratórias até a 

intensificação do trabalho. 

 No Brasil, os anos 1990, em meio à adequação do país ao receituário 

neoliberal, foram marcados pela concepção de que servidores públicos representam 

um problema fiscal que deve ser reduzido no quantitativo e no custo, em nome da 

estabilidade e crescimento econômico. Nessa época, os trabalhadores do setor 

público se depararam com perdas salariais, crescimento da terceirização e combate 

aos movimentos sindicais. 

 
Cabe mencionar que o Plano Plurianual (PPA) 1991-1995 anunciava forte 
contenção de despesas com o funcionalismo, com decréscimo real de 
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(meta para 1995: 3,5% do PIB). Para tanto, indicava explicitamente a 
redução do número de servidores como medida a ser adotada pelo governo. 
(SORIA e GOMES, 2014, p. 220).  

 

 Ainda nessa década, reformas caminharam no sentido de combater direitos 

recém-conquistados na Constituição de 1988, com destaque para o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995). Nesse contexto, o ingresso 

exclusivo por concurso público tornava a administração púbica rígida, incompatível 

com o princípio da competência. No entanto, ressaltando-se a defesa da existência 

de carreiras típicas públicas que devem ser preservadas, as ditas atividades 

exclusivas, as quais a educação e a saúde não se configurariam. 

 Então, perdas foram observadas durante os governos de FHC, como a EC n.º 

20/1998, que tratou da reforma previdenciária (em consonância com a reforma 

gerencial do Estado), a qual visou ampliar o tempo de contribuição e retardar a 

aposentadoria no que tange ao serviço público (processo ainda em curso, com 

repercussões ainda mais nocivas à classe trabalhadora), e da contínua queda do 

número de servidores públicos civis e da realização de poucos concursos públicos, 

apenas para áreas ditas típicas, como diplomacia, gestão, auditoria, jurídica. 

 Nos anos 2000, com o governo de Luís Inácio Lula, tem-se a defesa de 

fomentar a política de recursos humanos no serviço público, mediante a 

recomposição da força de trabalho (não apenas nas atividades “típicas do Estado”, 

como no governo de FHC), do redesenho dos cargos, carreiras e benefícios, da 

promoção de ações visando à saúde ocupacional (MPOG, 2003).  

 Com isso, surge a tendência de mudança da estratégia da política voltada aos 

recursos humanos, em relação à administração tucana. No serviço público federal, 

ingressaram 221.578 trabalhadores entre 2003 e 2013; segundo Gomes e Sória 

(2014), o Ministério da Educação foi responsável por quase metade dos novos 

servidores públicos nesse período.  

Consta, no entanto, expressões de continuidade às diretrizes que nortearam a 

administração pública nos anos de 1990, como a implementação efetiva de sistemas 

de gestão por competência e as novas formas de gerenciamento e contratação da 

força de trabalho no serviço público, como as fundações estatais e a Empresa 

Brasileira de Serviço Hospitalares. 

As mudanças previdenciárias nos governos petistas, por ter avançado em 

questões que a EC n. º 20/1998 não havia conseguido acordo, desencadeou tensão 
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e ruptura entre os representantes sindicais e o governo, a exemplo da contribuição 

dos aposentados públicos ao regime previdenciário.  

No mais, as propostas se pautaram na redução da dimensão estatal no 

sistema previdenciário, a fim de se ter a entrada dos fundos de pensão que 

resultaria na redução de impostos para entes privados e reserva de recursos para 

incrementar o mercado financeiro. A meta seria a construção de um sistema 

previdenciário único, com teto e aposentadoria complementar (GOMES; SÓRIA, 

2014). 

A mudança estrutural no regime previdenciário brasileiro aconteceu no 

governo Dilma Rousseff, com a Lei n.º 12.618/2012, que instituiu o regime de 

previdência complementar para servidores federais, criando a Fundação de 

Previdência Complementar do Servidor Público Federal para os três poderes 

(Funpresp). A partir da sua instituição, ficou posto aos servidores públicos federais o 

limite máximo para os benefícios do regime geral de previdência social (RGPS), 

pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  

Eliminam-se, assim, os Regimes Próprios para os novos trabalhadores que 

ingressarem no serviço público federal. Assim sendo, o atual cenário político poderá 

culminar em perdas previdenciárias e trabalhistas ainda mais severas ao conjunto 

dos trabalhadores brasileiros, uma vez que tramita no congresso nacional uma 

proposta de reforma que tornará a aposentadoria inalcançável à grande parte da 

população, sob o governo do peemedebista Michel Temer.  

 
Gráfico 6 – Vínculo institucional dos servidores pesquisados em 2016. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no SIGRH/UFRN. 
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 No tocante aos ativos, dentre os 96 servidores que apresentaram mais de 500 

dias de afastamento entre 2009-2016, tem-se uma amostra composta por 33 

servidores, dos quais13 são profissionais de saúde e, deles, 10 são mulheres. Essa 

realidade reitera a grande incidência de adoecimento entre trabalhadores da saúde e 

a feminização da força de trabalho não só na área, mas entre os adoecidos também.  

Quanto à relação entre a patologia e o afastamento, entre os ativos, vinte e 

um (21) tiveram o registro de CID 10 F (transtornos mentais), sendo nove (9) 

homens e doze (12) mulheres. Desse total, apenas três servidores, do sexo 

masculino, apresentaram histórico de afastamento apenas por transtornos mentais; 

os demais sofreram com outras patologias. A associação do CID 10 F e do CID 10 M 

(doenças osteomusculares) foi a mais recorrente nos prontuários, haja vista que 

doze (12) servidores tiveram essa comorbidade. 

Segundo Maeno (2011), é impossível isolar os traumatismos e o adoecimento 

que atingem, de modo mais visível, os corpos dos trabalhadores, do adoecimento 

psíquico; além da frequência dos episódios depressivos no decurso de doenças 

profissionais e das relacionadas ao trabalho. Por isso, lamenta o fato das estatísticas 

oficiais ocultarem a comorbidade e o adoecimento em sua totalidade, pois em cada 

perícia, só se computa um diagnóstico, mesmo quando ocorre comorbidade.  

 

5.2 A determinação social da saúde, o trabalho e os afastamentos por motivo 

de saúde na Unidade SIASS-UFRN, segundo a equipe multiprofissional do 

serviço 
 

A doença relacionada ao trabalho é silenciosa, ela não é de ataque agudo. 
Gal Costa –Profissional entrevistada. 

  

Partindo da compreensão de que uma abordagem crítica de promoção à 

saúde passa pelo debate acerca da determinação social, objetiva-se garantir uma 

atenção integral que pressupõe o reconhecimento de uma vinculação orgânica à 

interdisciplinaridade no trabalho das equipes multiprofissionais de saúde, de modo a 

superar a fragmentação na atuação profissional: 

A interdisciplinaridade é convocada a promover a ruptura com a 
fragmentação do saber, instituída pela ciência moderna sob a égide do 
capital, transmitida no processo de formação e reproduzida no mundo do 
trabalho (PEREIRA, 2009). Os processos de formação, assim como os 
processos de trabalho em saúde, devem visar à promoção contínua do 
alargamento da interface entre a interdisciplinaridade, a integralidade e a 
intersetorialidade, na perspectiva de ampliação da saúde como direito de 
cidadania impulsionadora de novos direitos. Ao contrário disso, incorre-se o 
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risco de reprodução da fragmentação da atenção, característica 
marcadamente presente em “velhas” práticas de saúde, postas por diversas 
categorias profissionais como condição a ser superada (CAMARGO; 
BELLINI, 2014, p.9). 
 

 Com base nesse entendimento, optou-se por realizar uma investigação 

acerca da determinação da saúde pelo viés da equipe, em virtude da complexidade 

que envolve a temática e da concepção ampliada de saúde oriunda da vinculação 

teórico-política adotada neste estudo.  

 Desse modo, defende-se que nenhuma área do saber e/ou profissão terá uma 

atuação eficaz isoladamente, bem como os serviços, desprovidos de uma rede 

articulada de políticas sociais, não atenderão adequadamente às demandas 

apresentadas na atenção à saúde do trabalhador. Em contrapartida, acredita-se que 

uma prática interdisciplinar e intersetorial tende a qualificar os processos de trabalho 

que repercutirão em uma atuação profissional direcionada aos preceitos da reforma 

sanitária. 

 Assim, tanto na formação quanto nos processos de trabalho predominam 

como projetos de atenção em saúde o privatista e o da Reforma Sanitária. O 

primeiro é mais direcionado ao que seriam as “velhas práticas”, com ênfase na 

doença e na fragmentação dos sujeitos, de modo que, para Paim (2007), é nocivo 

ao princípio da integralidade. Já o da Reforma Sanitária, pauta-se na saúde como 

direito do cidadão e dever do Estado. 

 Compreendendo a importância da atuação do trabalho da equipe 

multiprofissional na garantia do direito à saúde, à luz dos princípios da Reforma 

Sanitária, na construção e concretização de ações pautadas na integralidade e 

interdisciplinaridade, a partir do reconhecimento da determinação social da saúde, 

desenvolveu-se esta análise referente aos determinantes que perpassam os 

afastamentos na unidade SIASS, junto aos profissionais que compõem o serviço. 

Para Vasconcelos (2013), é importante situar os espaços institucionais onde 

os profissionais de saúde estão habitualmente inseridos, os quais são perpassados 

por distintos e antagônicos interesses. Neles, a maneira como as atividades 

profissionais são desenvolvidas e o trabalho é executado denomina-se processo de 

trabalho. Na saúde, há especificidades nesse processo que envolvem a prestação 

de um serviço que demanda a integração de distintos saberes na efetivação do 

trabalho. 
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Nesse contexto, 

Os usuários dos serviços são também sujeitos ou agentes do processo de 
trabalho e são, ainda, em alguma dimensão de seu ser, objetos desse 
mesmo processo de trabalho. Esses são os casos, por exemplo, dos 
setores da saúde, educação, assistência social (...) os profissionais também 
são modificados pelo exercício de sua atividade, de modo mais intenso na 
prestação de serviços, que se baseia em relações interpessoais entre o 
prestador de serviços, no caso, o trabalhador e o usuário, cujo objetivo é 
alguma modificação sobre esse mesmo usuário, que também é um agente. 
Isso porque é em sua existência que as alterações buscadas irão ou não 
ocorrer (DUARTE, 2014, p.99). 

 

Logo, o trabalho em saúde apresenta particularidades quanto à dimensão 

relacional e, por mais institucionalizadas e burocratizadas que sejam as práticas, a 

produção dar-se sempre pela interação entre sujeitos. Assim, emerge a 

possibilidade de liberdade e autonomia no exercício profissional: 

 
É nesse espaço de liberdade, de trabalho vivo, que é possível um certo grau 
de invenção, pois os trabalhadores colocam em operação suas concepções 
sobre saúde, cuidado etc. Claro que as diferentes modalidades de 
organização do trabalho em saúde restringem mais ou menos esse espaço 
de liberdade, mas ele não é jamais totalmente suprimido (FEUERWERKER, 
2007, p.1) 

 

 Diante dessa potencialidade, o trabalho interdisciplinar se configura enquanto 

estratégia para efetivar uma atenção integral frente a ações isoladas e individuais 

que tendem a não responder adequadamente às necessidades de saúde em sua 

totalidade, em virtude da fragmentação de práticas e saberes. Tendo em vista a 

importância da concepção assumida pelos profissionais, então, pretende-se 

apresentar as principais tendências no campo da saúde do trabalhador, entre os 

profissionais da unidade SIASS-UFRN. 

 Primeiramente, é preciso trançar o perfil dos entrevistados56, os quais são 

compostos por nove mulheres e um homem. Quanto ao ano de formação, três 

concluíram a graduação na década de 1980 (1980, 1989, 1985); dois, nos anos de 

1990 (1992, 1995) e cinco, após o ano de 2000 (2005, 2006, 2009, 2011, 2015). 

Ainda, nove cursaram em instituição de ensino superior pública e um, em instituição 

de ensino superior privada. 

Em relação ao nível de escolaridade, cinco (5) possuem mestrado; dois (2), 

especialização; um (1), residência médica; um (1), especialização em andamento e 

                                                           
56

 Nesse grupo, temos um (a) profissional da enfermagem, da engenharia da segurança do trabalho, da 
psicologia, do serviço social, da medicina do trabalho, da medicina pericial, da odontologia, da área 
administrativa, um(a) técnico (a) de enfermagem e segurança do trabalho. 
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um (1), doutorado em andamento. Esse dado apresenta uma tendência geral da 

universidade, como já mencionado anteriormente: o nível de escolaridade é superior 

ao exigido pelo cargo.  

No tocante ao tempo de instituição, enquanto ocupante do referido cargo, três 

(3) possuem quatro anos; um (1), seis anos de instituição; dois (2), sete anos; um (1) 

nove anos; um (1), treze anos; um (1), vinte e um anos e um (1), trinta e um anos de 

UFRN. 

Na amostra de nove mulheres e um homem, a representação revela a 

tendência à predominância da força de trabalho feminina, notadamente observada 

nas áreas da educação, primeiro e segundo grau, e da saúde. Por sua vez, o 

crescimento do trabalho feminino tem sido mais expressivo entre os trabalhadores 

do nível superior (SILVA, 1997; PITTA, 1994). 

Para os (as) entrevistados (as), de modo geral, o conceito de saúde se 

vincula mais à definição da Organização Mundial da Saúde (oito expressam 

diretamente o termo bem-estar), para a qual se trata de "um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades". Segundo Chico Buarque, “de uma forma ampla, seguindo o conceito 

da OMS, é o bem-estar que diz respeito não só à ausência de doença. É um bem-

estar físico, social e psicológico”. 

Cabe destacar a crítica a essa concepção, justo por tratar da saúde como um 

estado voltado à dimensão individual, que não se insere nos marcos da sociedade e 

do Estado, negligenciando, assim, sua natureza essencialmente coletiva. Tende a 

ser idealizada e inalcançável, em razão de propor a concretização do completo bem-

estar. 

Nessa perspectiva, quando a concebe numa dimensão holística, tem-se uma 

aproximação à nova promoção da saúde. Nas palavras de Czeresnia (2003, p.11), 

no momento em que se concebe a saúde “em seu significado pleno, está-se lidando 

com algo tão amplo como a própria noção de vida”. 

Além desse direcionamento, em algumas falas, foi reiterado o caráter 

indissociável entre a dimensão física e a mental. A saúde, como direito social, não 

foi expressa em nenhum depoimento enquanto direito do cidadão e dever do Estado, 

tampouco foi feita referência à Constituição Federal de 1988, para a qual: 
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

 

Em direção ao resultado das condições de vida e trabalho, pode-se encontrar 

a seguinte fala: “saúde é muito mais que um processo de não adoecimento. É mais 

amplo. Envolve as condições de vida dos indivíduos. Não é um estado individual” 

(Elis Regina).  

Ademais, duas profissionais indicaram os condicionantes e determinantes da 

saúde, os quais se aproximam do debate dos determinantes sociais implicitamente: 

“saúde envolve as condições de bem-estar do ser humano: vai desde o acesso à 

moradia e emprego ao acesso de serviços estruturados de saúde” (Gal Costa). Aqui, 

há uma ambiguidade entre os termos da OMS e a legislação brasileira, no que diz 

respeito à lei 8.080/1990. Ou ainda, “a sociedade também contribui muito. Lazer. 

Relações familiares. Conceito de saúde é amplo. Na minha concepção, é 

complicado afirmar que alguém, de fato, é saudável” (Elza Soares). 

 A compreensão da equipe, de modo geral, chega a contemplar uma 

aproximação à teoria da determinação social da saúde. Nesta direção, duas 

profissionais chegaram a citar explicitamente a repercussão da sociabilidade 

capitalista para a saúde e para o acirramento das desigualdades sociais.  Contudo, 

de modo mais expressivo, foram apontados elementos de análise voltados ao 

enfoque dos determinantes sociais da saúde (DSS), conforme o modelo conceitual 

adotado pela Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde, sem a 

indicação do modelo de produção burguês como raiz das iniquidades em saúde. 

Assim, os DSS são definidos como: 

 
Modelo/estrutura de vida que as pessoas de uma sociedade vivem! O 
acesso que tem a estrutura de vida é o que determina a saúde, por 
exemplo: condições subumanas de saúde, de habitação, de trabalho, de 
uma estrutura mínima que a gente deve considerar. A saúde tem 
determinantes sociais e é o que culmina e determina a saúde da população. 
Portanto, as condições sociais determinam o nível de saúde (GAL COSTA). 
 
Fatores que determinam socialmente a saúde da população como: moradia, 
trabalho, alimentação, saneamento (ELIS REGINA). 
 

Além das particularidades presentes em algumas falas, indicar questões 

chaves para o debate, como a existência de distintas concepções e crítica ao 
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modelo regulatório dos estilos de vida que regem definições limitadas acerca dos 

DDS sob um receituário: 

 
Seriam parâmetros, tipo diretrizes, do que seria uma vida saudável e o que 
a favorece. Então, essa determinação social da saúde é como a sociedade, 
que muda, determina o que você tem que fazer, seguir: faça tal atividade 
física, siga tal alimentação, não fume, não beba. É como se fosse uma 
garantia. São parâmetros. Um tipo de receita de bolo para ter saúde. Ou, 
em outra perspectiva, moradia, lazer, trabalho, condições sociais que a 
pessoa vivencia para ter uma saúde adequada, como saneamento básico e 
educação, determinam as condições de saúde. Seu convívio em sociedade 
é que vai determinar tudo isso (ELZA SOARES). 

  

Ainda, foi possível identificar a importância atribuída ao acesso à informação 

enquanto um determinante da saúde, num posicionamento sobre os DDS que se 

pautou na análise do estilo de vida, mas que também compreende a necessidade da 

atuação do Estado: 

 
Estilo de vida saudável: não fumar, atividades físicas regulares. Lazer, que 
é muito importante. Tem gente que adoece porque só trabalha, vi isso 
durante minha especialização. Alimentação saudável. Dizer isso é difícil 
porque ela é mais cara. Entra a questão do poder aquisitivo (renda). 
Socialmente, nesse país, é complicado. Mas as pessoas estão ficando mais 
informadas, e isso repercute nesse estilo de vida. O acesso à informação é 
outro determinante a ser apontado. O poder público também entra, tem que 
proporcionar atendimento, vigilância, programas de saúde (ELBA 
RAMALHO). 

 

Desse modo, teve-se como tendência a associação automática entre os DSS e o 

social, o socialmente produzido. Foram citadas ainda a questão da família, do 

acesso aos serviços públicos, do caráter amplo da saúde e do sexo, “que pode 

influenciar: mulheres têm mais depressão; homens, mais problemas de transtornos 

de substâncias” (MARISA MONTE). 

 Apesar de não referida, a rede de apoio é fundamental na promoção da saúde 

por ser oriunda das relações sociais e afetivas do sujeito, estabelecidas com a 

família, amigos, colegas de trabalho, na escola, no trabalho e nos demais espaços 

comunitários. Então, a rede social poderá ser fundamental para o suporte quando 

necessário, privilegiando comportamentos que valorizam a vida. No entanto, a 

interação do sujeito por meio dessa rede poderá ser negativa, assim, nociva à saúde 

quando a relação for marcada por comportamentos de agressão à vida, como o uso 

abusivo de drogas.   

 Além disso, todos (as) os (as) entrevistados (as) consideram importante 

compreender a determinação social da saúde no seu exercício profissional por 
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distintas razões, como: por fazer parte de uma equipe multiprofissional; atuar no 

campo da saúde do trabalhador e pela importância desse debate nos trabalhos de 

prevenção e educação em saúde, a fim de realizar os devidos encaminhamentos 

para o alcance de uma atenção em saúde integral.  

Corroborando com o exposto, Elis Regina afirmou: “trabalho com pessoas que 

são doentes (principalmente com o alcoolismo crônico), em sua maioria, com 

patologias determinadas pelas condições sociais e de trabalho”. O álcool é a droga 

lícita mais consumida no Brasil, provocando sérios danos sociais e à saúde: 

 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada ano, cerca de dois 
bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas, o que corresponde a 
40% da população mundial acima de 15 anos de idade, e cerca de dois 
milhões de pessoas morrem em decorrência das consequências negativas 
do uso do álcool (por exemplo, intoxicação aguda, cirrose hepática, 

violência e acidentes de trânsito (BRASIL, 2013, p.79). 

Para Seligmann (2011), tratar do alcoolismo crônico é desafiante diante da 

negação e ocultação da dependência de bebidas. E, quando relacionadas ao 

trabalho, podem ser tidas como defesa para abafar e negar a penosidade, a 

humilhação, a falta de realização e a falta de reconhecimento que não atingem só ao 

trabalho em si, mas a quem o executa.  Desse modo, assume um valor preventivo, 

sugerindo o planejamento de ações voltadas à supervisão e ao apoio direto das 

chefias, num cenário que promova a valorização e dignidade do trabalhador. 

Nessa perspectiva, Elis Regina garante que “tem categorias (cargos) mais 

propensas ao adoecimento (alcoolismo)”. Logo, atividades que resultam em tensão 

constante e elevada, especialmente aquelas sem suporte social e reconhecimento, 

são mais favoráveis ao desenvolvimento do alcoolismo e de transtornos depressivos 

e ansiosos. 

A autora supracitada caracterizou algumas delas, inclusive com a 

denominação de trabalho perigoso: atividades com alta exigência cognitiva e mental; 

trabalho monótono e que gera tédio, sem que o sujeito tenha a oportunidade de 

aplicar a sua dimensão criativa; e situações de isolamento, quando o trabalhador fica 

sem convívio humano durante a jornada, além das que envolvem o afastamento 

prolongado do lar. 

 
As situações descritas não configuram risco apenas para o desenvolvimento 
de dependência alcoólica (...). O desgaste e o sofrimento mental que nelas 
se originam podem também suscitar o surgimento de depressões e de 
diferentes processos mórbidos associados à tensão continuada 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiYlbf5l_rTAhXBOCYKHbLHAXAQmxMIlgEoATAP&biw=1366&bih=667
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(hipertensão arterial, úlcera péptica, gastrite nervosa). Freudenberger 
(1987) afirma que, tanto a busca das bebidas alcoólicas, como a de 
diferentes drogas, podem em muitos casos representar tão somente a forma 
pela qual alguém está procurando fugir da angústia ou da percepção da 
própria frustração. Trata-se, frequentemente, como diz o autor, de um 
“tratamento equivocado”, adotado defensivamente contra a depressão. É o 
que pode acontecer no esgotamento profissional, mas também em outras 
manifestações depressivas (SELIGMANN, 2011, p.541). 

 

Os profissionais da unidade SIASS-UFRN, quando questionados sobre a 

possibilidade de reconhecer os determinantes sociais nos afastamentos por motivo 

de saúde, majoritariamente, responderam que sim. Então, expressos com maior 

frequência devido ao trabalho: sobrecarga, conflitos no ambiente de trabalho, 

condições de trabalho, falta de identificação com o trabalho realizado, assédio moral 

e pressão. Exemplificando: 

Acredito que sim. Se você for ver determinantes como o trabalho (...) são 
muitos afastamentos relacionados ao trabalho de uma forma direta ou 
indireta. Seja por questões físicas, como LER/DORT; ou mentais 
predominantemente: depressão, pânico. São causadas por condições 
desfavoráveis: pressão. É grande o número de afastamentos por questões 
psicológicas, e o que os pacientes alegam é exatamente isso: a pressão no 
ambiente de trabalho, relações interpessoais difíceis (ELZA SOARES). 

 

Dos dez (10) entrevistados, seis (06) citaram o trabalho expressamente. 

Ainda, enquanto principais razões dos afastamentos, foram indicados: hábitos de 

vida, questões familiares e de gênero.  Duas profissionais (02) afirmaram que não 

conseguem identificar determinantes sociais nos afastamentos na unidade SIASS-

UFRN.  Nesse quesito, a profissional Maria Betânia indica a importância de uma 

escuta qualificada para essa identificação: 

É preciso ouvir. Não se pode fazer atendimento de 5 minutos. A partir da 
demanda, encaminho aos programas da instituição, aos demais médicos 
assistentes. Em casos de assédio, à equipe multiprofissional, à psicologia 
organizacional, quando não, à psiquiatria. Na saúde, a escuta é essencial. 

 Conforme Cecílio (2006), no encontro do usuário com a equipe deve 

prevalecer sempre o compromisso e o cuidado de se fazer a melhor escuta possível 

das necessidades de saúde apresentadas pelo servidor que busca o serviço, 

expostas por alguma demanda específica como, por exemplo: uma orientação 

acerca do trâmite legal para o afastamento por motivo de saúde. Logo, ele defende o 

destaque que deve ser dado pela gestão, na organização da atenção e nas 

capacitações, no intuito de promover uma maior capacidade de escuta e 

atendimento às necessidades. 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Edith+Seligmann+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuTk4yNihX4gXzkrMtKoqr0gu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAU74LAT0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiYlbf5l_rTAhXBOCYKHbLHAXAQmxMIlgEoATAP&biw=1366&bih=667
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Na universidade, há o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho cujo 

objetivo é “promover a adoção de um estilo de vida mais saudável entre os seus 

servidores, por meio de ações que busquem a qualidade de vida, proporcionando 

bem-estar e satisfaça o pessoal” (UFRN, 2017); oferecendo diversas modalidades 

esportivas, aula de canto, campanhas, dentre outros. Na DAS, os projetos são 

voltados à diabetes, hipertensão, vacinação, preparação à aposentadoria, 

obesidade, enfrentamento à ansiedade social, IST/AIDS, gestação saudável, 

depressão e ao tabagismo. 

Segundo Vasconcelos (2013), a abordagem preventiva pode acontecer em 

atividades coletivas de educação em saúde quando são trabalhadas temáticas que 

buscam evitar o adoecimento, como é comum em grupos de gestantes, hipertensos, 

diabéticos, etc. Algumas ações intersetoriais podem também assumir a conotação 

de prevenção, como projetos e programas que estabelecem parceria. Na DAS, é 

comum a realização de ações, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, 

como as de combate à dengue, vacinação e prevenção às IST/AIDS. 

Além da prevenção, a promoção em saúde é significativamente citada pela 

equipe multiprofissional na Unidade SIASS enquanto necessária e estratégica à 

saúde do trabalhador. Exemplificando: “é preciso chegar antes que o problema 

aconteça, voltar-se à promoção, que ainda vejo pouco. Não é fácil, mas acho que é 

o que podemos no momento” (Chico Buarque). Ademais, “precisamos promover 

saúde e trabalhar com os ditos saudáveis também” (Gal Costa). 

Logo, a promoção constitui um referencial mais amplo, por ter uma 

perspectiva voltada à produção da saúde; diferentemente da prevenção que, 

resguardada sua importância, o referencial ainda é a doença, e suas ações são 

voltadas a prevenir o surgimento de doenças (VASCONCELOS, 2013).  

A partir desse entendimento, na DAS, foi identificada uma campanha voltada 

aos preceitos da promoção da saúde, a Zero Discriminação. É realizada a nível 

internacional pela UNAIDS e busca promover saúde através do enfrentamento à 

discriminação, não só a soropositivos, mas a negros, mulheres e comunidade LGBT. 

Também, há a campanha do Janeiro Branco, que visar promover saúde mental, e o 

projeto Vida com Maturidade, responsável por ações que buscam a promoção de um 

processo de envelhecimento saudável.  
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Quanto a caminhar em direção à promoção, destaca-se que, 

necessariamente, requer a consideração da determinação social da saúde. Com 

isso: 

O desenvolvimento de ações preventivas – coletivas ou individuais – ou de 
promoção da saúde não implica necessariamente uma abordagem 
progressista. Mas, dependendo do perfil pedagógico nelas impresso, podem 
se configurar nessa direção ou com roupagens conservadoras, até porque 
seus próprios referenciais são, em si, contraditórios, como vimos na 
discussão sobre a NPS. Nesse sentido, algumas vezes, atividades 
desenvolvidas sob a etiqueta da prevenção ou da promoção da saúde 
podem correr o risco de cair na perspectiva do higienismo ou de outras 
abordagens normativas (VASCONCELOS, 2013, p.204). 

 

No estabelecimento de estratégias para o enfrentamento dos determinantes 

sociais no exercício profissional da equipe, enquanto resposta, além do 

fortalecimento dos eixos de prevenção e promoção, teve-se o trabalho 

interdisciplinar; a elaboração/implementação de programas/projetos específicos; a 

análise e o monitoramento dos afastamentos; a notificação precoce dos agravos em 

saúde; o trabalho intersetorial; o acompanhamento dos servidores pela equipe 

multiprofissional; as capacitações; reuniões da equipe com pauta e uma maior 

articulação da equipe. 

 Dessa maneira, o trabalho em equipe implica no compartilhamento do 

planejamento, na divisão das atividades e na cooperação. A presença de distintas 

profissões num serviço, em si só, não determina uma atuação coletiva. Assim sendo, 

o trabalho multiprofissional é oriundo de uma simples justaposição dos recursos de 

vários saberes, numa ação determinada, sem resultar essencialmente num trabalho 

de equipe. Isto é, recorre-se a conhecimentos diferenciados, entretanto não 

apresenta uma interação entre os envolvidos no processo de trabalho, ou entre os 

saberes envolvidos (JAPIASSU,1976).  

De acordo com o autor,[...] consiste em estudar um objeto sob diferentes 

ângulos, mas sem que tenha, necessariamente, havido um acordo prévio sobre os 

métodos a serem seguidos, ou sobre os conceitos a serem utilizados (JAPIASSU, 

1976, p. 73). 

No entanto, essa prática não implica na construção de um novo saber. Ao 

contrário, o trabalho interdisciplinar se caracteriza pelo grau de integração e 

intensidade das trocas entre os profissionais. Nessa interação, todas as áreas 

devem sair enriquecidas. Portanto, a interdisciplinaridade remete, 

 



157 
 

 

A uma prática estrutural que permite a reciprocidade e o enriquecimento 
mútuo, e tende a relações profissionais horizontais. Nesse contexto, a 
prática interdisciplinar exige uma problemática comum, em que seja 
elaborado todo um corpo de estratégias teóricas e políticas sobre a sua 
ação. É marcada por uma fecundação e aprendizagens mútuas que não se 
efetuam por simples adição ou mistura, mas por uma recombinação de 
elementos internos (VASCONCELOS, 2002, p. 47). 

 
Então, o fato de um serviço ser composto por distintas profissões não garante 

um trabalho interdisciplinar que, por ser fundamental diante dos DDS, exige o 

compromisso dos profissionais de saúde para a sua concretização. Diante de uma 

realidade neoliberal, que cada vez mais fomenta a fragmentação dos saberes, a 

interdisciplinaridade se configura enquanto desafio no exercício profissional 

comprometido com o princípio da totalidade.   

Dentre as patologias que mais afastam na Universidade, tanto as adquiridas 

quanto as agravadas e, na compreensão dos profissionais, oriundas do cotidiano 

profissional, tem-se: o alcoolismo, a ansiedade, o esgotamento mental, a depressão 

e o transtorno de adaptação. Todos os entrevistados fizeram menção ao transtorno 

mental e, em menor proporção, às doenças respiratórias e osteomusculares. Outras 

patologias indicadas foram o stress enquanto desencadeador de doenças 

circulatórias e a depressão enquanto resposta ao stress agudo. 

Em consonância com a vivência da equipe, os transtornos mentais e as 

doenças respiratórias e osteomusculares foram as principais causas de afastamento 

entre 2011 e 2015, segundo o relatório gerencial do SIASS referente a esse período. 

Quanto às doenças que mais evidenciam a degradação das relações de trabalho no 

espaço acadêmico, segundo os profissionais, destacam-se os transtornos mentais, 

especialmente, a ansiedade e a depressão. Assim, nove (09) entrevistados 

mencionaram o sofrimento psíquico, além da síndrome de burnout e LER/DORT.  

Nas palavras de Chico Buarque, 

 
Muita questão de depressão relacionada ao trabalho, por um leque de 
motivos: atividades muito monótonas, a própria relação com os colegas de  
trabalho. Outra questão, o da lesão por esforço repetitivo, pessoas que 
estão expostas a agentes de risco, que só percebem que estão com algum 
problema quando a dor chega, que a gente chama de doença do trabalho. 
Outra coisa são as doenças por materiais biológicos nas unidades de 
saúde, é um acidente recorrente nas unidades de saúde. 

  

No tópico que tratou da concepção do trabalho e da identificação ou não da 

determinação social no exercício profissional na Unidade SIASS-UFRN, houve um 

direcionamento crítico em que o trabalho,  
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É central e fundamental. No trabalho, você tem a oportunidade de 
desenvolver toda a sua potencialidade e conhecimento, além de colocá-los 
em prática. Claro, ia falar da questão do capitalismo, em que determinações 
políticas advindas de um Estado capitalista/neoliberal restringem as 
questões sociais à dimensão individual. Com o advento do Estado 
neoliberal e da reestruturação produtiva, temos a incorporação de metas, 
planos voltados para a lógica empresarial. E um Estado que se ausenta da 
questão social e designa à lei do mercado a condução da vida social e, 
consequentemente, a saúde da classe trabalhadora (ELIS REGINA). 
 
 

 Nessa fala, há uma aproximação concreta à determinação social, que supera 

uma leitura pautada nos estilos de vida individuais e coloca em cena a sociedade 

capitalista e o Estado neoliberal, em evidência na produção e reprodução do 

adoecimento da classe trabalhadora. Além desse direcionamento, são observadas 

indicações do trabalho na dimensão da realização, a qual se aproxima da dimensão 

concreta, ao passo em que transforma tanto o objeto quanto a quem o executa, no 

atendimento às necessidades humanas; até por ser uma atividade através da qual o 

homem adquire novas habilidades sociais: 

De construção, inclusive da identidade social e realização. Acho que não é 
o caos da humanidade. Acho que o trabalho transforma a realidade, e esse 
trabalho transforma o homem também (GAL COSTA). 
 
O trabalho deve satisfazer/realizar o sujeito, porque se trata de uma 
construção não apenas de atividades, mas de relacionamento. Envolve não 
só atribuições, mas o clima com as pessoas, o ambiente, a ergonomia, toda 
a logística que deve promover realização (CÁSSIA ELLER). 
 
Essencial para o ser humano, para melhorar, sobreviver e apreender a ter 
relações sociais (ELIS REGINA). 

  

Nas entrevistas, ainda foi evidenciada a questão de gênero: “para mim, o 

trabalho é uma atividade que me completa e me engrandece, não seria completa 

apenas sendo dona de casa” (PAULA TOLLER). Nessa fala, expressa-se uma 

realização para além do espaço doméstico e a conotação política da conquista das 

mulheres frente à superação do ambiente privado. Contudo, cabe mencionar que a 

desigualdade ainda existe entre homens e mulheres, uma vez que a muitas 

mulheres ainda são destinadas a tripla jornada de trabalho e maior precarização 

social.  

Na sociabilidade em que o trabalho ganha caráter expropriador e alienado, 

Elza Soares defende que, por demandar grande parte do tempo na vida, “as 

pessoas adoecem tanto: é uma atividade vital, é seu meio de vida, e vê que aquilo é 

causa de adoecimento invés de prazer: é uma grande frustração!”. 
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 Com relação a esse quesito, foram identificados determinantes sociais no 

exercício profissional e, enquanto resposta, obteve-se o déficit da formação. 

Inclusive, a respeito do que o “trabalho pode ocasionar, não é tratado desde a 

formação. A formação pode até nos preparar tecnicamente muito bem para atuar 

frente aos processos de trabalho, mas ela não traz o debate da determinação social 

da saúde e sua relação com o trabalho” (GAL COSTA).   

 Além disso, quanto à mudança na relação entre o profissional de saúde e o 

servidor atendido no serviço, foi obtida uma análise na qual, antes, o servidor “ia ao 

dentista apenas para o tratamento curativista. Hoje, com a informação, chega aqui e 

discute. É sujeito no processo” (ELBA RAMALHO).   

 Num contexto em que o gerencialismo ganha força na administração pública 

desde a Reforma Gerencial do Estado, em 1990, a equipe multiprofissional 

entrevistada foi questionada quanto à identificação de procedimentos ligados à 

gestão de pessoas no seu exercício profissional, na atenção à saúde do servidor. 

Então, nove (09) responderam que sim. A que deu o não como resposta referiu ser 

seu trabalho muito técnico e, por isso, não serem observadas repercussões 

referentes às decisões institucionais em seu fazer profissional.  

Aqueles que deram sim como resposta fizeram referência à mensuração do 

trabalho no qual, mensalmente, preenchem-se os indicadores de todas as ações 

realizadas; à ausência de um planejamento que contemple a realidade do serviço: 

“apesar que já se fala em planejamento estratégico, ainda que verticalizado, já 

identifico certas melhoras. O modelo de gestão ainda é muito de chefia e pouco de 

conselho gestor/colegiado” (Gal Costa); ao respeito, que implica positivamente no 

trabalho desenvolvido; à participação mais incisiva da equipe nas decisões 

institucionais; às solicitações sem o prazo devido para a resposta; ao incentivo à 

qualificação; às normas institucionais e ao ponto eletrônico de frequência. 

Diante dessas indicações, foram questionados sobre a forma como se 

concebem, e duas (02) profissionais se colocaram enquanto trabalhadoras de ponta: 

“eu me percebo como quem executa, já no final” (VANESSA DA MATA); “Como 

elemento importante, estou na ponta desse processo de trabalho. (pausa) Lido 

diretamente com o servidor. Se essa gestão for falha, acaba que não vou realizar 

meu trabalho direito, e o servidor ficará insatisfeito. Se me sinto motivada, se minha 

chefia me incentiva, conseguirei realizar um bom trabalho” (MARISA MONTE).   
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Ainda referente ao modo como se concebem no processo de trabalho, 

inseridos numa dinâmica institucional mais ampla, foram obtidos os seguintes 

depoimentos, os quais se aproximaram do desconforto, da queixa de sua condição 

quanto à necessidade de quantificação do trabalho realizado, da subutilização do 

seu potencial no serviço, da desconfiança e desconhecimento da complexidade do 

trabalho executado pelas demais instâncias:  

Percebo-me limitada nas minhas atividades laborais, tendo em vista que 
nem todo o nosso trabalho, nossas atribuições, são passíveis de 
mensuração (ELIS REGINA); 
 
Sinto-me preparada para as poucas ações que faço, mas o referencial é 
maior (GAL COSTA); 
 
Sinto-me, como sou muito responsável, que desconfiam do meu trabalho 
pelas exigências com esse ponto eletrônico de frequência (Maria Betânia); 
Vejo como nossa área é muito específica. Às vezes, chegam algumas 
demandas por falta de conhecimento mesmo. A elaboração de um 
programa em uma semana, não faz. A pessoa diz isso porque não conhece 
a complexidade (PAULA TOLLER). 
 

Já entre os que demonstraram realização por sua condição no serviço, como 

justificativa, apontaram o tratamento satisfatório concedido pela gestão, expresso na 

valorização do trabalhador, na confiança e no sentimento de pertencimento: 

Enquanto trabalhadora, me sinto muito bem, tenho acesso e sou bem 
acolhida pela gestão (ELBA RAMALHO); 
 
Cada vez mais, a gente se sente valorizado, fazendo parte de uma roda que 
gira. Ouvir o servidor para melhoria da qualidade do serviço é importante 
(Chico Buarque); 
 
Hoje, me sinto valorizada, acolhida e livre (CÁSSIA ELLER);   
 
Tenho autonomia, depositam confiança no nosso trabalho (ELZA SOARES). 

 

 Para todos os entrevistados, o trabalho pode repercutir no processo saúde - 

doença dos servidores. Nessa perspectiva, duas (02) se referiram à grande parte do 

tempo destinada ao trabalho: “Claro, é diretamente proporcional à saúde do servidor 

o trabalho. Acho que, mais que os processos familiares, inclusive. Muita gente passa 

mais tempo no trabalho que com a família” (CÁSSIA ELLER) e “Você passa 75% do 

seu tempo trabalhando. Se você não trabalhar com algo que lhe dê prazer, com algo 

que não é muito legal para ti, você tende a adoecer” (MARIA BETÂNIA).  

 Quando se trata da família, 
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Quanto maior for a jornada de trabalho, menor será o tempo destinado ao 
convívio familiar; e quanto maior o cansaço, mais será afetada a qualidade 
do relacionamento do trabalhador com seus familiares. Pois, como já vimos, 
a irritabilidade e o desânimo prejudicam os contatos interpessoais. 
(SELIGMANN, 2011, p.335). 

  

 Encaminhamentos distintos foram dados ao questionamento a respeito da 

incidência de afastamentos por questões relacionadas ao trabalho: se é significativa 

e o porquê. Desse modo, seis (6) responderam que sim, em razão do número de 

atendimentos com essa queixa, pelas próprias dificuldades do ser humano de se 

relacionar, pela grande demanda vinculada ao adoecimento no trabalho, pelos 

depoimentos e experiência diária. Ademais, dois (2) foram imprecisos nas respostas 

e uma (1) manifestou a impossibilidade de responder: 

 
Desconheço. Dos casos que acompanho, mais nos hospitais universitários 
que vem acontecendo em todo o Brasil em decorrência da Ebserh. Muito 
complicada a questão da diferenciação de vínculos em uma mesma 
instituição (CÁSSIA ELLER). 
Tem casos que identifico. (pausa) Lembro dos casos da chefia que solicita 
acompanhamento de servidor que deixa de comparecer ao trabalho. Pelos 
relatos, em razão de embates com a chefia (VANESSA DA MATA). 

Isso não posso responder. Minha atuação não é direta com essa demanda 
de adoecimento profissional. Nós, dentistas, não. Só recebemos atestados 
odontológicos. Geralmente, nesses casos, o servidor passa pela perícia 
médica, e os atestados são da psiquiatria (ELBA RAMALHO). 

Ao responder que a incidência dos afastamentos em razão do trabalho não é 

significativa, o (a) entrevistado (a) justificou que, 

 
Ainda não, por dois motivos: pela subnotificação, problema de acesso a 
uma ferramenta ou local, para que as pessoas consigam evidenciar o 
problema de uma forma mais precisa. As pessoas simplesmente se afastam 
e depois de muito tempo é que descobrimos o problema dela. Fica uma 
coisa subnotificada ou não notificada adequadamente. Por que digo isso? 
Acontece muito com a gente fazendo análise de acidente, a pessoa não 
sabe como notificar e fica sem o processo de acompanhamento adequado. 
É mais a questão de desconhecimento do processo que gera déficit de 
informação (CHICO BUARQUE). 

 Ao fim, no espaço destinado às sugestões e opiniões, percebe-se que o 

processo investigativo é capaz de qualificar, potencializar saberes e proporcionar a 

troca de experiência entre os sujeitos envolvidos. 

 No início das entrevistas, foi apresentado um estudo de caso (cópia nos 

apêndices deste trabalho) a fim de promover a inquietação e a aproximação com a 

temática, a qual é tão complexa e cara à saúde do trabalhador: sua determinação 

social. Então, surgiu o questionamento da profissional Elis Regina, que desmistificou 
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a responsabilidade unilateral do cuidado em saúde, essencialmente familiar, e 

reiterou a produção social do adoecimento e a necessidade de políticas sociais de 

proteção aos trabalhadores. De igual modo, a avaliação de Cássia Ellen reiterou a 

importância da pesquisa acerca dos DDS: 

 

O adoecimento não é algo individual ou só doença. É preciso fazer a 
relação com o social, tudo o que determinou, e o trabalho pode ser uma das 
causas. Isto é, você não pode tratar só a doença, tem que considerar o 
social. Existem políticas sociais que permitam você ter saúde? Que 
permitam a família tratar? (ELIS REGINA). 
 
Essa pesquisa é muito importante, porque os DSS são os aspectos 
principais nos processos de adoecimento. Ainda pensam que não, que são 
causam meramente orgânicas, e não vão em busca do que realmente 
causa o adoecimento. É na sociedade que encontramos as principais 
causas de adoecimento do trabalhador, na família, nas relações de trabalho 
(CÁSSIA ELLEN). 
 

 Neste trabalho, uma das questões que merece destaque é referente ao 

momento em que o profissional de saúde se colocou na condição de trabalhador, 

também vulnerável ao adoecimento oriundo das relações de trabalho, o que foi dito 

expressamente em experiências laborais anteriores: 

 

(...) na antiga gestão, percebia uma forma autoritária, difícil de lidar. (Pausa) 

Em um momento, não tinha nem uma sala fixa, porque os interesses 

mudaram, nunca sabia onde iria trabalhar. Hoje, não temos isso (MARIA 

BETÂNIA). 
 

Se eu estivesse na minha antiga lotação, acredito que já teria me internado, 

porque eu era muito desrespeitada. Hoje me sinto valorizada, acolhida e 

livre (CÁSSIA ELLER). 
 

 Outra pontuação se refere ao quanto foram recorrentes os relatos 

direcionados a demandas referentes ao adoecimento oriundo do assédio e aos 

conflitos com chefia e colegas, na atuação profissional da equipe multiprofissional. 

Em 2002, já se afastava bastante por doenças psíquicas. Não posso dizer 
que tudo foi por assédio moral, mas nem todo mundo estava com doença 
psíquica de base, vamos combinar? Só de pessoas que se afastaram por 
problemas no trabalho, atendi cinco agora em janeiro. Só eu! E olha que é 
um mês de férias (MARIA BETÂNIA). 

 

Às vezes, em um setor só, notificamos vários casos por stress, sobrecarga, 
e a até pela própria organização do trabalho que exige muito do servidor, 
que acaba se afastando. Outra coisa é o relacionamento interpessoal: 
chefia e servidor. No mais, os acidentes típicos, demanda mais comum no 
meu setor, que podem acontecer independente da atividade profissional, 
por algum desvio do procedimento normal, que pode ter como causa a 
questão técnica ou o stress, relacionamento interpessoal (CHICO 
BUARQUE). 
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 No trabalho da equipe multiprofissional, é muito presente a figura da chefia 

nos atendimentos e acompanhamentos, sobretudo nos casos relacionados ao 

adoecimento oriundo do trabalho, no qual é muito recorrente o transtorno mental. 

Geralmente, as demandas mais complexas encaminhadas ao serviço envolvem 

essa patologia. 

 Nessa ótica, as falas a seguir descrevem essa figura que tende a ser dual na 

intervenção da equipe: o agressor, o que sofre com o peso da função e, ainda, o 

aliado na reinserção profissional do servidor adoecido: 

 
 

O problema do serviço público é você entender que você não é chefe, você 
está chefe. Quem é chefe, manda embora. Aqui não se manda, ou se 
entende aqui que temos que fazer uma grande equipe de trabalho com 
união (...). A gente precisa entender que o pagador/gestor é único, não 
adianta adoecer as pessoas em um cargo que você ganha uma mísera 
gratificação para atormentar as pessoas. Estamos em equipe (MARIA 
BETÂNIA). 

(...) As pessoas vem adoecendo pela pressão que vem sofrendo. Pior ainda 
quando você tem um cargo de chefia, por não ter um horário determinado, 
ele é bem mais envolvido na atividade, e isso pode causar sim doença 
(PAULA TOLLER). 

Nos relatos, o sofrimento no trabalho, aqui não vai o mérito se é chefia, 
pares, o quanto deve ser desgastante para uma chefia, que adoece também 
pelas relações desgastantes no trabalho (GAL COSTA). 
 

 

 Durante as entrevistas, especialmente no quesito referente às estratégias no 

enfrentamento à determinação social da saúde, colocou-se a importância do 

trabalho da equipe multiprofissional, que necessita ser articulada e experiente, além 

de compreender “[...] a ação de um conjunto de pessoas, a fim de atingir objetivos 

comuns, com responsabilidade e compromisso compartilhados, comunicação aberta 

e efetiva. [...]” (GRISCI, 2011, p. 453).  

Contudo, nos depoimentos, tem-se a seguinte realidade apresentada: 

ausência de reuniões periódicas da equipe multiprofissional; planejamento das 

ações e objetivos dos serviços não debatidos entre os profissionais, para definição 

dos processos de trabalho; e pouca articulação, questões essas que comprometem 

a consolidação da interdisciplinaridade e favorecem atuações isoladas e 

fragmentadas: 

Precisamos ter reunião com pauta! Elencar os problemas que estão sendo 
recorrentes naquele setor. Um exemplo é: muita demanda de assédio 
moral, como a gente vai receber, identificar essa demanda? Se a gente 
pudesse se reunir e analisar essas situações e traçar os objetivos dos 
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serviços. Não temos protocolo, não precisa ser fechado, mas que tenha 
uma direção (MARIA BETÂNIA). 

Para melhorar nosso trabalho, temos que ter uma equipe mais integrada, 
conhecer o trabalho do outro. Se não, vamos continuar a enxergar esse 
servidor como caixinha: vou ver só o ambiente, você só o social e a 
psicologia, só o psicológico. Sem isso, pode até haver condutas 
equivocadas. Sem o global, a gente vai continuar dividindo (PAULA 
TOLLER). 

 De modo que sem a construção de um espaço de efetivo debate e 

compartilhamento de saberes, será possível uma maior aproximação de um 

“trabalho articulado de alguns profissionais interessados em determinadas ações do 

que a um trabalho de uma equipe articulada, que trabalha e planeja para poder 

realizar suas ações na direção pretendida” (VASCONCELOS, 2012, p.228). 

 No quesito do planejamento, Mioto e Nogueira (2008) o apontam como uma 

técnica inerente à atuação profissional, na orientação da ação. No campo da saúde, 

ponderaram que o processo de trabalho é coletivo e envolve uma multiplicidade de 

determinantes sob a lógica dos serviços, que demanda características específicas 

para sua elaboração e efetivação.  

 Desse modo, 

 
Planejar a ação profissional garante a possibilidade de um repensar 
contínuo sobre a efetivação, efetividade e eficácia do trabalho desenvolvido, 
formalizar a articulação intrínseca entre as dimensões do fazer profissional, 
ou seja, as dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnico-
operativa. Possibilita, no campo da saúde, formalizar as relações entre as 
estruturas institucionais e profissionais, entre os eixos da ação profissional, 
entre as dimensões da integralidade e da intersetorialidade, na garantia do 
cumprimento dos objetivos propostos e/ou previstos (MIOTO; NOGUEIRA, 
2008, p.287). 

 

 Assim sendo, o planejamento em conjunto é primordial para uma atuação que 

visa um objetivo comum: a promoção da saúde do trabalhador, numa perspectiva de 

trabalho que se propõe interdisciplinar sob a teoria da determinação social. Nessa 

direção, durante o processo investigativo, a fala de Gal Costa se direciona ao 

reconhecimento da repercussão da sociabilidade vigente na determinação social da 

saúde e, com isso, fica mais próxima da teoria crítica quando afirma que: 

Os determinantes podem ser relacionados ao trabalho, mas estamos 
também inseridos em uma sociedade. Quando o transtorno mental vem 
assolando e assumindo os primeiros lugares de acometimento, 
identificamos uma relação intrínseca da universidade com o modelo de 
sociedade vigente (GAL COSTA). 
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Ela finaliza sua análise indicando como estratégia de enfrentamento a 

superação do modelo vigente, que rege as relações sociais, ou seja, o modelo 

capitalista de sociedade, responsável pela produção e reprodução das 

desigualdades sociais que repercutem também no adoecimento dos trabalhadores. 

Portanto, a promoção da saúde perpassa a luta de classes, a emancipação humana 

e a construção de uma sociedade justa e igualitária, sem exploração ou dominação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, as questões norteadoras estiveram voltadas para a 

apreensão da determinação social que perpassa os afastamentos por motivo de 

saúde dos servidores de uma instituição superior de ensino, em uma unidade de 

saúde responsável pelas ações de promoção, vigilância, assistência, perícia e 

acompanhamento à saúde do servidor público federal, SIASS-UFRN. 

Ao analisar os afastamentos dos servidores da UFRN em busca dos 

determinantes, identificou-se a centralidade do trabalho no processo saúde-doença 

dos sujeitos e, então, buscou-se avançar na compreensão desse fenômeno numa 

perspectiva de totalidade, de modo a problematizá-lo criticamente para não recorrer 

ao imediato e aparente, isto é, à expressão apenas do diagnóstico clínico. 

 Segundo os profissionais entrevistados, o determinante social mais observado 

na atenção à saúde do servidor se refere ao trabalho, sendo o adoecimento 

relacionado à atividade laboral demanda expressiva e recorrente. Tal constatação 

reitera o debate para o qual a saúde e o trabalho são intrinsecamente relacionados, 

em que se compreende a saúde como processo social indissociável das dimensões 

macrossocietárias.  

Para tanto, foi proposta a análise da saúde do trabalhador no serviço público 

federal num contexto de crise estrutural do capital e desmonte neoliberal dos direitos 

sociais, indicando a repercussão no Estado e no mundo do trabalho, de modo a 

apresentar a forma como o trabalho vem repercutindo no adoecimento de maneira 

mais acirrada. E, por essa razão, não sendo mais uma realidade específica de uma 

atividade ou instituição, mas uma problemática que, enquanto expressão da questão 

social, perpassa o conjunto da sociedade e do Estado. 

Dessa forma, norteado pela teoria da determinação social e o materialismo 

histórico-dialético, o presente estudo desmistificou a ideia de fragmentação da 

classe trabalhadora ao questionar a condição de isento daqueles ditos como 

“estáveis”, isto é, aqueles que se encontrariam à margem do conflito central  da 

sociedade: capital versus trabalho,  em razão de não participarem diretamente da 

produção de valorização do capital. Além disso, foram elencadas as particularidades 

do processo saúde-doença numa instituição pública federal. 
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 De acordo com os relatórios gerenciais do SIAPE-SAÚDE, entre 2011 a 2015 

foram contabilizadas 12.239 licenças para tratamento da própria saúde dos 

servidores da universidade, em que na análise referente à faixa etária e o sexo, 

constatou-se que a partir dos 26-30 anos ocorre uma incidência significativa de 

afastamento de mulheres, a qual se torna crescente em relação ao sexo masculino 

nas faixas etárias seguintes.  

Nesse sentido, tornou-se indispensável a abordagem da desigualdade 

instituída pela ordem patriarcal de gênero, visto que o adoecimento se apresenta 

como sendo mais uma das expressões de opressão ao ser feminino. Já entre os 41-

50 e 51-60 anos se expressou a intensificação de afastamentos, os quais 

evidenciam maior adoecimento que nas faixas anteriores.  

Nesse contexto, tanto os registros numéricos dos afastamentos quanto os 

depoimentos da equipe multiprofissional de saúde indicaram a complexidade 

presente nos casos de servidores com transtornos mentais, em virtude da 

quantidade de dias de ausência, bem como das intervenções interdisciplinares 

exigidas  por esses casos.  

 De modo ilustrativo, em número de afastamentos as doenças 

osteomusculares, as respiratórias e os transtornos mentais foram as patologias mais 

presentes nas licenças para tratamento da saúde do servidor, respectivamente 

(SIAPE-SAÚDE, 2011-2015). Contudo, enquanto as osteomusculares foram 

responsáveis por 4.922 dias de ausência, os transtornos mentais contabilizaram 

10.862 dias de ausência, no ano de 2015. 

 Assim, no espaço investigado, o sofrimento psíquico foi apresentado pela 

equipe multiprofissional como a principal expressão da degradação e precarização 

do trabalho, uma vez que há uma enorme prevalência de transtornos ansiosos, 

depressivos e de dependência química. Ademais, foi identificada uma tendência à 

comorbidade das patologias psíquicas e osteomusculares, tanto na pesquisa 

bibliográfica quanto da documental junto aos servidores que mais reincidiram no 

afastamento por motivo de saúde, entre 2009 a 2016. Fato que evidencia a unidade 

entre as dimensões física e mental. 

Ainda, destaca-se a inquietação dos profissionais quanto às implicações dos 

conflitos interpessoais e do assédio moral no trabalho na saúde dos envolvidos. 

Nesse quesito, cabe ressaltar que uma das ações adotadas é o encaminhamento à 

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP), para atuação concomitante dos 
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profissionais da saúde e da esfera organizacional no atendimento às necessidades 

dos servidores, as quais não se restringem ao campo da saúde.  

Diante da crescente demanda do sofrimento psíquico (seja relacionado ao 

trabalho ao não) no conjunto da sociedade, identificou-se a necessidade de 

constantes aproximações da temática através de pesquisas, debates e articulação 

do trabalho interdisciplinar enquanto estratégias de intervenção, bem como o 

trabalho intersetorial.  

Não se pode ainda desconsiderar o fato de que, nesta pesquisa e na literatura 

estudada, os profissionais de saúde – com composição majoritária de mulheres – e 

docentes são citados enquanto grupos de risco ao adoecimento relacionado ao 

trabalho, em virtude do stress, da alta exigência mental e cognitiva, do lidar com o 

sofrimento alheio, das cobranças, da urgência pela resolutividade dos casos, da 

sobrecarga, dentre outros.  

E com essas características, o trabalho se torna preocupante para o 

desenvolvimento de transtornos mentais, especialmente. No ano de 2015, o cargo 

de docente teve 259 afastamentos que contabilizaram 9.156 dias de ausências; já os 

profissionais de saúde (médico, enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem) 

somaram 500 afastamentos, os quais totalizaram 9.257 dias de licença. (SIAPE-

SAÚDE, 2015). 

Além do mais, é importante citar que a equipe multiprofissional em saúde 

também demanda atenção, já que não se pode pensar apenas na prevenção do 

adoecimento e promoção da saúde dos demais servidores.  De modo que uma 

investigação mais sistemática das implicações e especificidades da saúde do 

trabalhador responsável pela atenção  à saúde do  servidor, se revelou urgente. 

No que diz respeito às contribuições do estudo ao serviço, acredita-se que  ao 

colaborar para a compreensão da equipe acerca da determinação social da saúde, 

seja possível proporcionar a qualificação dos processos de trabalho. Mais que isto, 

os apontamentos da pesquisa deverão se efetivar para além de procedimentos e 

condutas, já que a problematização da determinação social da saúde indica uma 

criticidade que supera uma política/um serviço, direciona para um projeto social 

amplo que não se concretiza isoladamente.  

Tem-se então, a vitalidade da intersetorialidade e interdisplinaridade, as quais 

sob tal concepção (determinação social da saúde), apontam para o enriquecimento 

dos encaminhamentos, do planejamento e da atuação da equipe multiprofissional, 
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pois emerge o caráter político da ação profissional, que dialeticamente  compreende 

o trabalhador enquanto sujeito, inserido em um contexto sócio- histórico.  

Desse modo, é preciso caminhar sempre em direção a uma perspectiva 

crítica, que permita ultrapassar a aparência dos fatos, mediante o questionamento 

do modelo de sociedade vigente, o qual produz e reproduz as desigualdades sociais, 

políticas e econômicas responsáveis por fomentar o adoecimento. Nessa realidade, 

“o adoecer” torna-se lucrativo e funcional, corroborando com o sistema de 

acumulação do capital, tendência que vem se agravando com o sucateamento e 

desmonte das políticas públicas de proteção social. 

Portanto, ao fim deste trabalho, reafirma-se a ideia de que é preciso ir além 

quanto à investigação acerca dos determinantes sociais presentes nos afastamentos 

por motivo de saúde na unidade SIASS-UFRN, uma vez que há a necessidade de 

investigações que contemplem a voz dos usuários do serviço, especialmente dos 

sujeitos com transtornos mentais que apresentem incidência significativa de licenças 

para tratamento, e considerem o acirramento das atuais contrarreformas brasileiras 

que, explicitamente, buscam minimizar os direitos trabalhistas e previdenciários da 

classe trabalhadora. 
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APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA OS PROFISSIONAIS   
 
1. IDENTIFICAÇÃO  
1.1 Identificação em código___________________________________________  
1.2 Sexo:_____________  
1.3 Ano/Local de formação:__________________________________________ 
1.4 Tempo de atuação na 
instituição:________________________________________________________ 
1.5 Pós-graduação: Sim Não  
Em caso afirmativo, qual(is)?____________________________________________ 

2. QUESTÕES: 

2.1 Defina com suas próprias palavras o que é saúde. 

2.2 Você já ouviu falar sobre determinantes sociais da saúde? Se sim, o que você 

compreende por determinantes sociais da saúde?  

2.3 Na sua opinião, o trabalho pode repercutir no processo saúde-doença dos 

servidores? Se sim, de que forma? 

2.4 Você acredita que a incidência de afastamento por questões relacionadas ao 

trabalho é significativa na UFRN? Por quê? 

2.5 Para você, quais as doenças que mais afastam na universidade? 

2.6 Na sua opinião, quais as que mais  evidenciam a degradação das relações de 

trabalho no espaço acadêmico? 

2.7 É possível identificar os determinantes sociais dos afastamentos por motivo de 

saúde na Unidade? Se sim, quais os determinantes sociais mais recorrentes nos 

afastamentos por motivo de saúde? 

2.9 Você acredita ser possível estabelecer estratégias para o enfrentamento dos 

determinantes sociais da saúde no exercício profissional da equipe? Se sim, 

responder ao próximo quesito. 

2.10 Quais as atribuições e competências você considera que a equipe, que atua no 

setor de saúde do trabalhador, deve possuir no enfrentamento aos determinantes 

sociais da saúde? 

2.11 Este espaço é para você fazer os comentários que desejar e/ou sugestões.  
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APÊNDICE B – Estudo de caso 

 
 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social  

 

ESTUDO DE CASO  

Desde a crise de acumulação do capital na década de 1970, passamos a 
vivenciar profundas transformações no mundo do trabalho, mediante reestruturação 
produtiva, e no papel do Estado frente às manifestações da questão social, agora 
mínimo sob uma concepção neoliberal que designa ao mercado a condição de 
excelência na regulação das relações sociais. 

Neste sentido, na década de 1990 no Brasil ocorreu a criação do Ministério da 
Administração e Reforma do Estado (MARE), que propôs tornar o Estado brasileiro 
mais eficiente nos marcos de uma administração gerencial. Observamos então, o 
advento das avaliações de desempenho, das metas, do planejamento estratégico e 
a introdução da lógica empresarial no serviço público.  Nesse contexto, com a 
exigência do aumento da produtividade, se teve a intensificação do trabalho e a 
precarização das condições de trabalho nas universidades públicas. 

Para Lêda (2006), o (a) docente sofre pelo ritmo acelerado das mudanças 
ocorridas no mundo do trabalho, dentre elas, o aumento de exigências em relação à 
sua qualificação e competência, assim como à flexibilização de suas atividades em 
decorrência do aumento do número de tarefas a serem realizadas.  

 Desta forma, emerge nas instituições públicas de ensino superior o 
produtivismo acadêmico, como resultado de políticas que não efetivam a educação 
superior enquanto direito social. Assim, a necessidade de contabilizar,  transforma a 
vida acadêmica, na qual todas as atividades passam ser quantificadas. Tendência 
essa que vem convertendo, paulatinamente, o ambiente de trabalho em espaços de 
adoecimento (SILVA, 2008). 

Quanto ao direito à saúde desses (as) trabalhadores (as), destacamos que  
para  sua efetivação é necessário se pautar em uma concepção ampliada de saúde,  
essa diretamente relacionada  com a negação de um modelo de atenção meramente 
curativista - individual e com a afirmação do processo saúde-doença enquanto 
fenômeno social. Como esse é condicionado e determinado, entre outros, pela 
alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, 
educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens  e serviços 
essenciais (Constituição Federal,1988), faz-se imperativo compreender o conceito 
de Determinação Social da Saúde.  

Conforme a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde 
(2008, p.3), esses são compreendidos como determinantes vinculados aos 
comportamentos individuais e às condições de vida e trabalho, bem como os 
relacionados com a macroestrutura econômica, social e cultural [...] são produtos da 
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ação humana e, portanto, podem e devem ser transformados pela “ação humana”. 
No campo da Teoria da Determinação Social da Saúde, a crítica se fundamenta na 
premissa que a raiz das iniquidades/desigualdades em saúde é a própria sociedade 
capitalista. 

Diante de tais considerações apresentamos o seguinte caso para 
problematização e contextualização dos possíveis determinantes sociais da saúde: 

Margarida Pereira (nome fictício), 45 anos, gênero feminino, divorciada, 
docente, compareceu ao serviço de atenção à saúde do servidor no intuito de se 
afastar de suas atividades profissionais, em posse de atestados comprobatórios de 
quadro depressivo, ideação suicida, como também de histórico clínico quanto a 
diabetes, hipertensão, arritmia cardíaca e cefaleia tensional. 

Na investigação da equipe multiprofissional, se identificou histórico familiar 
quanto a diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. Além disso, é fumante e não 
realiza atividades físicas regulares, alega não ter tempo em razão do forte ritmo de 
trabalho, também não segue dietas alimentares. Quanto ao núcleo familiar, 
apresenta conflitos em razão do uso de drogas de sua filha única, a qual o pai não 
apresenta vínculo afetivo e tampouco partilha  responsabilidades. Inclusive, a 
supracitada mencionou ter sido vítima de violência doméstica, o que veio a culminar 
no divórcio do casal.   

Por fim, alega que seu quadro de saúde se agravou desde que passou a 
sofrer com o assédio moral da chefia e colegas em seu ambiente de trabalho, esse 
predominantemente masculino. Desse modo, passou a ser desqualificada por não 
acompanhar o ritmo de produção e titulação dos docentes do Departamento, bem 
como pelo histórico de afastamentos por motivo de saúde.  

Portanto, a compreensão do presente caso será obtida pela problematização 
oriunda das respostas às entrevistas semiestruturadas realizadas aos profissionais 
que compõem a Unidade. De modo didático, incentivaremos cada participante a 
contextualizá-lo ao fim de cada entrevista, já que esse estudo será apresentado 
previamente a cada profissional.  O objetivo da análise é exceder o individual e 
contemplar  o coletivo, a sociedade e o próprio Estado.  
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ANEXO – Parecer consubstanciado do CEP 

 

 



188 
 

 

 



189 
 

 

 



190 
 

 

 


